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КОЛЕКТИВНИИ ДОГОВIР
шliэлс адмiнiстрацiею та профсгliлItови м

KoMiTeToM

V[укачiвськоi гiмназii J\lЪ 15

Мукачiвськоi мiськоi ради

Закарпатськоi областi

на 2021-2025 роки

Схвалений на зборах трудового
колективу !,:l {a,

Протоко.тr ЛЪ_r_ Z



l*

1. 1. Колективний договiр
|.2. Колективний дого

(llроr,окол }Ф { l вiд < l t >> с r

за],верджеIIFIя (( ))

i]itзit;lючl,t колекr-ивний логовiр лок€UIьниМ нормативним актом, яким
,].i \"]Ю]ОТЬСЯ СОЦiаЛЬНО-еКОНОмiчнi, виробничi, трудовi вiдносини i на пiдст.авi
якого узr,оджуються iнтереси трудового колективу та власника N,{укачiвськоТ
гiмназiТ }l915 (да.lri * закладу, установи), сторони дOмов илися про наступне:

1. Зага"lrьlri положеtItIя.

укладено 202l -2025 роки.
Bip ухвалено зборами трудового колектиIJу

X!!/Л.BiH набува€ чинностi з дня його:-----т-
1 дlе до ухв€Lлення нового колективного

договору.
1.3. Сторонами коJIективного договору е:
- керiвнИк в особi директора Мукачiвськоi гiмназii Nэ15, (далi - керiвник),

який представляе iнтереси власника i мас вiдповiднi повноваження;
- профспiлковий KoMiTeT первинноi профспiлковоi органiзацii

МУКаЧiВСькоТ гiмназii.NlЬ15 (д-i - профспiлковий KoMiTeT), який згiдно iз ст.247
КЗгrП УкраТни, ст.ст.З7, З8 Закону Украiни <Про професiйнi спiлки, Тх права та
гарантiт дiяльностi> представляе iнтереси працiвникiв установи в сферi прашi,,
гrобуту, культури i захищас ix трудовi, соцiалъно-економiчнi права,u i"r.p..",
отримавши на це вiдповiднi повноваження вiд трудового колективу.

1.4. Керiвник визнас профспiлковий KoMiTeT €диним повноважним
представником Bcix працiвникiв в колективних переговорах.

1.5. Сторони зобов'язуються дотримуватись соцiального гIартнерства:
паритетностi представницТва, piBHoпpaBнocTi cTopiH, взасмноI вiдповiдальностi,
конструктивностi i apryMeHToBaнocTi як пiд час переговорiв (консультацiй) для
укладення колективного договору, BHeceHHi в нього змiн i доповнень, .гак i при
ВИРiШеННi Bcix ПИТаНЬ Соцiально-економiчнло< i трудових вiдносин, що виникли
в ходi його виконання.

1.6. [Iоложення колективного договору поширюються на Bcix працiвникiв
установи. Пiд час прийому на роботу працiвники повиннi бути ознайомлеt-лi з
колективним договором.

1.7. Колективний договiр укладено вiдповiдно до Законiв УкраТни <IIро
колективнi договорИ та угоди), <ПрО соцiальний дiалог в YKpaiHi>,
генеральн,от, Галузевот угод, Угоди мiж управлiнням освiти, молодi ,u .nopry
мукачiвськоi MicbkoT ради та Мукачiвською мiською органiзацiсю Профспiлки
працiвникiв освiти i науки Украiни, <ЗаконУ про ocBiTy>>, <Закону про
дошкiльНу ocBiTy>, iнших законодавчих aKTiB Украiни.

1.8. Змiни i доповнення в колективний договiр вносяться з iнiцiативи буль-
якоТ iз cTopiH пiсля проведення переговорiв (консультацiй) i досягнення згоди
набvвають чиtlностi пiсля схвалення загальними зборами працiвникiв.

1.9. ГIропозицii кожноТ iз cTopiH про внесення змiн i доповнень у
кФJективний договiр розглядаються спiльно, вiдповiднi рiшення приймаються
д i&деяruлй TepMiH пiсля ik отримання iншою стороною.

LlO,Жодна iз cTopiH не мае права .rроr".Ъ, TepMiHy дii колективного



1

:,r]P} оДноосiбFIо ухвалIовати рitпення, tцо змiнIоють його норNlи i

з яJення або припиняIоть Тх виконаFIня.
, .1 1. Переговори щодо укладення нового колективного договору IIа

- :iттtЙ TepMir,r починаIоться не пiзнiше як за З мiсяцi до закiнчення строку
," . _r'Kl'iII]IIOI'O llОГОВОРУ.

. . ,: Гiрофком закладу в п'ятиденний TepMiH з дня гtiдписанttя
-1:_iiВIIоГо договору (змiн) подас Його на повiдомну ресстраriiю l]a у
,:...невrtЙ TepMiH з дня реестрацiТ забезпечуе доведення змiс,гу /1о

- __lзнirкiв закладу загальноТ середньоТ освiти.
- , , ]. Сторони домовились, що при змiнi власника закладу загальноТ

. -.-::зоТ освiти чиннiсть Колективного договору зберiгасться до укладення

l. Tpr,:oBi вiдllосилtи.

l, 1 . Керiвrtик зобов'язусться:
- .Зllбсзtlе17ити ефективну лiяльнiсть установи, виходячи з фак,гичних
. _ l,tэнсування i рацiонального використання основного та cпellia"цbttot,o

, : .-я пiдвищення результативностi роботи установи, полiпruеIlня yN,loB

- _-,ý1 11: працiвникiв.
Забезпечити розвиток i змiцнення матерiалъно-технiчноТ бази

_.,,. lаЦiональне використання наявного устаткування, технiчних засобiв
!- ГВОРеННЯ ОПТИМаЛЬнИХ умов для органiзацiТ навчально-tsиховноI,о

: Ззстосову]]ати заходи мораJIьного i матерiального стимулIоваIjIiя
.. якiсноТ роботи.

- Ззбезпечити розробку посадових iнструкцiй для Bcix катеl,орiй
" ,-, з \ станови. Затвердити ii за погодженням з профспi;rковим

' I j. Органiзовувати систематичну роботу для забезпечення пiдвищення
ШЩЬцiТ та перепiдготовки педагогiчних працiвникiв.

аt_6. Вiдповiдно до заявок забезпечити працевлаштування в установу
mфxiвцiвЗaoTpиМaниМниМифaхoм,yкЛaBшиЗниМИбезстpoкoвий
tlffi :оювiр i встановивши педагогiчне навантаження в обсязi не менше
П:'}Ш* сТаВки. Забезпечити наставництво над моло дими фахiвцями, сприяти
}mш;Т в колективi установи та професiйному зростанню.

! rШ-Т- !'кrадати cTpoKoBi трудовi договори лише у випадках, коли труловi
hШш 8е }rожуть бути встановленi на невизначений TepMiH

& & ЛОПl'скати укладання строкових трудових договорiв з працiвниками з

h fu вrтпробування. Не допускати з iнiцiативи керiвника переукладання

РШРmшю трудового договору на строковий з причин досягнення
Frш,пu ленсi йного BiKv,

Ё ДД""S" ЗвLrьнення працiвникiв за iнiцiативою керiвника здiйснювати ,]а

lhEш,оtо зюдою профспiлкового KoMiTeTy.
Ё gШ"9_ Прш розiрваннi трудового договору з iнiцiативи працiвника зважати



ша те, що працiвник мас право у визначений ним TepMiH розiрвати трудовий

договiр _ за вJIасним бажанням, якщо адмiнiстрацiя не дотримусТЬсЯ
законодавства про працю, умов цього колективного договору, умов
iндивiдуального трудового договору.

2,1.10. Протягом двох днiв пiсля отримання iнформацii доводити до вiдома
трудового колективу змiст HoBIlD( нормативних документiв, що стосУЮТЬСЯ

трудових вiдносин, органiзацii працi.
2.|.|1, ПопереджатИ виникнеНrrя iндиВiдуальнИх i колективних трудових

спорiВ (конфлiктiв), а у випадках iх виникнення забезпечувати вирiшення

вiдповiдно до Закону Укратни кпро порядок вирiшення колективних трудових

спорiв (конфлiктiв)>.
2.|.|2. СумiщеннЯ професiй (посад), розширення зони обслуговування

застосовувати за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM.

2.|.lз. Забезпечувати дотриманнrI вимоГ чинного законодавства щодо
повiдомЛеннЯ працiвнИкiв прО загIроваДженнЯ новиХ i змiнУ чинних умов пparri

не пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до ik введення. Змiну, перегляд умов прашi

здiйснювати за погодженням з гrрофспiлковим KoMiTeToM.

2.2. IJtрофспiлковий KoMiTeT зобов'язуеться:
Ззбезпечити постiiтний контроль за свосчасним введенI{яN4 в ztiю

i1\ _]oKyMeHTiB з питанъ трудових вiдносин, органiзацiТ працi.
СпрrIяти змiцненню труловоТ дисциплiни, дотриманню правиJl

, *_ :: ,]_ О ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ УСТаНОВИ.
- _ , _.ll.ttяти попередженню виникнення як iндивiдуальних, так i

' ,, -- l]} jlових конф-пiктiв, брати участь в Тх вирiшеннi вiдповiдно /lo
: :,.]i-O ЗаКоноДаВсl'Ва.

- -.-.Ile рiдrtrе одного разу на Z роки перевiряти стац дотриIиаI]IIя
:--, -,]вства про т,рудовi книжки стосовно Bcix працiвникiв установи.

23. Сторони домовились:
2.3.1. Спрямовувати свою дiяльнiсть на створення умов для стабiльноТ та

фективноТ роботи закладу заг€LпьноТ середнъоi освiти.
2.З.2. Сприяти н€шежному фiнансовому забезпеченню закладу загальноТ

середIьоi освiти.
Z.З.З. Вживати заходiв щодо недопущення прийняття законодавчих aKTiB,

якi загрожуютъ звуженням прав i свобод |ромадян в галузi освiти.

3. Забезпечення зайнятостi працiвникiв.

3.1. КерiвIIик зобов' язусться:
3.1.1. Пiдтримувати чиселънiсть працiвникiв на piBHi, встановленому

нормативними актами MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни для органiзаuiТ
навчально-виховного процесу iз забезпечення обов'язкового державного
стандарту освiти, забезпечувати стабiльну роботу колективу, здiйснювати
вивiльнення працiвникiв тiльки у випадку нагыIьноi необхiдностi, зумовленоТ



. i;ilBiiil\lll ]\1iна\Iи в органiзацiТ прашi, у тому числi у зв'язку з лiквiдацiскl,
Lret)pI аНiзаt{iсtо, перепрофiлюванням закладу, скороченням чисельностi або
IlIlaTv працiвникiв, неухильно дотримуIочись при цьому вимог законодавстl]а
ПРО ПРаЦЮ, Про ocBiTy, умов цього договору', не допускати економiчrtо
необrрунтоваI{ого скорочення груп, робочих мiсць.

З.|.2,ГIисьпцово повiдолt-rятt.t профспi.тковий KoMiTeT про ймовiрrrу
"'тiквiдацiю, реорI,анiзацiю, перепрофiлювання та iншi змiни в органiзацiт праrli
rTe шiзнiше, HirK за 3 (rр") мiсяцi до запровадження цих змiн. Триlиiсячний
гlерiод виIiористовуI]ати для проведення роботи, спрямованоТ на зниження рiвtlя
скорочення чисельностi (rптату) працiвникiв.

З.2. У випадках виникнення необхiдностi звiлънення працiвrтикiв на
пi/iставi п.l ст,40 КЗпП УкраТни:

З.2.1. З:tiiiспrовати вивi,llьнення лиu]е пiсля використання Bcix моя<.ltивост,ей
забезпечиr:и осiб, що звiльнюIоться, роботою на iншому робочому Miclti, у ToN{y

'lисlti за рахунок припинення трудових вiдносин iз сумiсниками, .lriквiлаrriТ
сумiщення тощо.

З.2.2. В першу чергу пропонувати працiвниковi, що вивiльнясться, роботу
за фахом, у тому числi на умовах строкового характеру або з меншим, нiж ша

сl,авку зар обir,гrоТ плати, навантаженням;
З.2.3. [Iовiдомляти про тих працiвникiв, що вивiльняIоться, c.lryrrcбy

зайнятостi у встановленi законодавством термiни;
З.2.4, При звiльненнi педагогiчних працiвникiв вивiльнене навантая(енItя

розгtодiля'ги l] першу чергу Mixr працiвниками, ulо MaIoTb неповне навчаJIьне
FIава}{та}кення.

З,2.5.Забсзltе.{ува,ги праIiевлаштування lrедагогiчних працiвниl<iв з числа
ЗаРеССТро]]аFIих в службi заЙнятостi на вiльнi i HoBocTBopeHi робочi мiсllя
вi:tповiдно ltо квалiфiкацiйних вимог, надаючи перевагу при IIьому
вrilIускникам педагоr,iчних навчальних закладiв.

З.3. Залучати до педагогiчноi роботи директора та методиста закладу
загальноТ cepel]I{boТ освiти на умовах погодинноТ оплати працi.

3.2. Iltрофспiлковий KoMiTeT зобов'язусться:
З,2.|. ЗДiйснювати роз'яснrовальну роботу з питань трудових грав i

- ., _I i а-тьно-економiчних iHTepeciB працiвникiв, що вивiльняютъся.
З,2.2. ЗабезпечуRати захист працiвникiв, що вивiльняIоться, вiдповiдно до

]::JОГО ]ilКoНo/lal]cTBa. Конт,ро"ттювати налання гrрацiвникам переважI-1ого права
,:,Llс-гIl{я rra роботi вiдповiдно до вимог ст.42 КЗпП УкраТrrи.

-].].3. I,ie зrriмати з профспiлкового облiку працiвникiв, що вивi.ltьttяtюl,ься.
,. IРаII,еВЛашТУвання (KpiM випадкiв подання особистоi заяви про з}Iя,гl,я :]

,'_. l,

i З, ('тороlIи домовилися:: LI-{o при звiльнелIнi з роботи за п.1 ст.40 КЗпП УкраIни IlepeвaжI{c



гIравО на залиШl"п" на робоТi прИ рiвниХ результатах праЦi i квалiфiкацii, oKpiMвипадкiв, передбачених КЗпП УкраiЪи, 
"uдu*r, також:

з,з,1,1, - особам передпенсiйного BiKy (1,5 роки до пенсii за BiKoM та завислугою poKiB);
з.з,\.2. - rrрацiвникаМ, в сiьц'ях якиХ с неповнолiтнi

MaIoTb статус безробiтних.

4. Робочий час.

дiти та особи, що

4.1. Керiвник зобов'язусться:
4,|,1, ВстановИти на час дiI цього колективного договору HopM€lJIbHy

тривалiсть робочого часу (40 годин на тиждень), що не перевищус встановлену
чинним законодавством про tIрацю, в також п'ятиденний робочий тиждень з
двома вихiдними днями - в суботу i недiлю.

4,1,2' РежиМ роботИ та облiК робочогО часУ працiвнИкiв закладу загальноТ
середнъот освiти встановлюватч згiдно з Правилами внутрiшнього трудового
розпорядку, Bci норми, пов'язанi з.режимом робот", .rо.оiфвати до початку Тх
застосуваIлня з профспiлковим KoMiTeToM.

4,1,з, Час початку i закiнчення роботи, режим змiнноi роботи, розподiл
робочого часу на частини, графiки роботи, вiдповiдно до яких передбачаеться
можливiстъ створення умов для прийому працiвниками iжi впродовж робочогодня на роботах, де особливостi виробництва не дозволяють встановити
вiдгrовiднi перерви i т.д., встановлювати Правилами внутрiшнього трудового
розпорядку для працiвникiв закладу та погоджувати з профсiriппо"rцa
KoMiTeToM до Тх запровадження.

4,L4, РобочиЙ час педагогiчниХ працiвнИкiв визначати режимом роботизакладУ i посадовими обов'язками, покладеними на них згiдно iз Статутом iправилами внутрiшнього трудового розпорядку установи.4.1.5. Педагогiчне навантаження педпрацiвника закладу загальнот
середньот освiти в обсязi менше тарифноi ставки встановлюсться лише за йогописъмовоIо згодою, у порядку передбаченому законодавством Украiни.

4.1.6. ТимчасОве переВеденнЯ на iншУ роботу, не обумовлену трудовим
ДОГОВОРОМ, абО На ЧаС ПРОСТОЮ ЗДiйснюваrЙ ,irrin и за ,.одо. ,puuiurrn" ,оплатою роботи вiдповiдно до чинного законодавства.

4.1.7. У разi використання неповного робочого дня (тижня) норму
робочого часу визначати угодою мiж керiвником i працiвником. При цьому необмежува,ги обсягу трудових прав працiвника, що працюе на умовах неIIовного
робочого часу (ст.56 КЗпП УкраIни).

а.]. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язуеться:
4,2,|, Роз'яснЮватИ працiвнИкам змiст нормативних aKTiB про робочий часта нормування працi.
4,2,2, Забезпечувати постiйний контроль за свосчасним i правильнимзастосуваI{ням керiвником законодавства про працю, про ocBiTy, положеньцього до.овору в частинi, що стосуетъся режиму робочого чаQу, графiкiв



роботи, розподiлу навчЕtльного навантаження та iнше.
4.2.З. Сприяти своечасному вирiшенню конфлiктних ситуацiй, пов'язанихз розподiлом навч€Lлъного навантаження, реrпийо, робочого часу та з iнших

питань.

5. Час вiдпочинку.

5.1. Керiвник зобов'язуеться:
5.1.1. Визначати тривалiстъ вiдпусток i порядок надання iх гrрацiвникам

установи, керуючись Законом УкраТни <Про вiдпустки), постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраТнИ вiд 14 квiтнЯ т997 року J\ь34б <Про затвердження Порядку
наданнЯ rцорiчноТ основноi вiдпусткИ тривалiстЮ дО 56 п-."дuр"r* днiвкерiвним, педагогiчним, науково-педагогiчним працiвникам освiти i
науковцям> (iз змiнами i доповненнями) та Постановою кму вiд 10 липня 2019
р..Nя694 пПрО внесеннЯ змiн дО Постанови КМУ вiд 14 квiтня |gg7 р.JФ З4б>.

5,1.2. До 5 сiчня розробити, rтогодити з профкомом, затвердити i довести
до вiдома працiвникiв графiк вiдпусток на поточний pik, дотримання якого с
обов'язковим як для керiвника, так i для працiвникiв.

Про датУ початкУ вiдпустки повiдомляти працiвника письмово }Ie пiзнiше
нiж за 2 тижнi до встановленого графiком вiдпусток TepMiHy. Япщо TepMiH,
встановлений для повiдомлення працiвника, буд" порушено, то на вимогу
працiвника перено сити щорiчну вiдпустку на iнший перй.

5.1.З.ПеренеСеннЯ щорiчноТ вiдпустки на iнший перiод з iнiцiативи
керiвника допускати тiльки в окремих випадках з дотриманням порядку,
встановЛеного ст. 11 Закону УкраiЪи кПро вiдпустки>. обов'язково
узгоджувати таке перенесення вiдпусток з профспiлковим koMiTeToM за
наявностi писъмовоi згоди працiвника. Забезrтечити законодавчо встановлену
регулярнiсть надання, вiдпусток, не доtý/скаючи ненадання щорiчних вiдпусток
повноi триваJIостi протягом двох poKiB пiдряд.

5.L4. Жiнкам, що працюють в ycTaHoBi i мають двох i бiльш дiтей BiKoM
до 15 poKiB або дитину-iнвалiда, або тим, що усиновили дитину, K:aMoTHiM
матерям, батьковi, що виховуе дитину без MaTepi (в тому числi i у urп*лпу
трив€LлоГо перебУвання MaTepi в лiкувальномУ закладi), а такоЖ особi, що ur"пъ
дитинУ пiд опiкУ, надаваТи щорiчно додаткову соцiальну оплачувану вiдпустку
тривалiстю 10 календарних днiв, в тому числi й тодi, *on" заг€Lльна тривалiсть
данот вiдlrустки, rцорiчноi основнот вiдпустки та iнших додаткових вiдпусток в
cyMi перевищуе 59 калеНдарниХ днiв. За наявностi декiлькох пiдстав для
надання зазначенот вiдпустки iT загаJIьна тривалiстъ не повинна перевищувати
|7 календарних днiв. При ir наданнi святковi i неробочi днi (ст.7з iсзпп
УкраiЪи) не враховувати (ст.ст.19, 20 Закону УкраiЪи <Про вiдпустки> з
}рахуванняМ змiн вiд 19.05.2009 року). Надавати таку вiдпустку самотнiй
rlaTepi, ll(о виховуе дитину без батька (п.5 ч.l2 cT.l0 Эакону УкраТни кПро
вiдггустки>).

5.1.5. Надавати працiвникам, якi працюютъ на умовах неповного робочогойсу, у тому числi тим, хто перебувають у вiдпустцi по догляду за дитиною до



*

досягнення нею трирiчного BiKy, щорiчну вiдпустку повноi тривалостi.
5.1.б. Безперешкодно надавати за бажанням працiвникiв вiдгlустки без

збереження заробiтноТ плати у випадках, встановлених ст.25,26 Закону Украiни
кПро вiдпустки>.

5.1.]. Вiлпустки без збереження заробiтноТ плати надавати працiвникам
,гiльки за iх особистими письмовими з€uIвами.

5.1.8. Час вiдпустки без збереженнrI заробiтноi плати (ст.ст. 25,26 Закону
УкраiЪи "Про вiдпустки" ) включати в стаж, що дае право на щорiчну основну
вiдпустку (п.4 ст.9 Закону УкраiЪи "Про вiдпустки" iз змiнами вiд 2 лtистопада

2000 року).
5.1.9. Не допускати роботу у святковi i вихiднi днi. Залучення окремих

гrрацiвникiв до роботи у вихiднi днi здiйснювати у виняткових випадках,
передбачених законодавством, з дозволу профспiлкового KoMiTeTy згiдно З

письмовим наказом. Роботу у вихiднi днi компенсувати оплатою в гrолвiйномУ

розмiрi або наданням iншого дня вiдпочинку i оплатою роботи у вихiдний ДенЬ
в одинарному розмiрi за згодою з працiвником з обов'язковим вiдображенням
IIитання про компенсацiю в наказi про залучення до роботи у вихiдний день.

За вiдсутностi в наказi посилання на вiдповiдну компенсацiю за роботУ У
вихiдний день сторони цього колективного договору домовились вважати, Iцо в

даному випадку керiвник зыIучив працiвника до роботи у вихiдний день на Bcix

умовах, якi той висуне надалi.
5.1.10. Прачiвникам з ненормованим робочим днем за особливиЙ характер

прачi при наявностi кошторисних призначень надавати (гrри наданнi основноТ)

щорiчну додаткову вiдпустку згiдно Щодатку.,' :_

5.2. Пtрофспiлковий KoMiTeT зобов'язусться:
5.2.I. Контролювати дотримання керiвником законодавства про час

пунктiв цього договору, а тако)tпрацiвникiв вiдповiднихвlдпочинку працlвникlв 1 вlдповlдних
вирiшувати мOжливi конфлiктнi ситуацiТ.

5.3.CтopotIlI ломовились :

5.3.1. За працiвником, який знаходиться у будь-якiй вiдпустцi, зберiгае,гься
.:ого мiсце роботи (ч. З ст. 2 Закону УкраТни uПро вiдпустки>).

б. ()lrлат,а rlраrцi.

б. 1. КерiвtIик зобов'язу€ться:
6.1.1. Вживати заходiв щодо дотримання в закладi загаJIьноi середrlьоТ

- зiти законодавства про оплату працi.
6.|,2. Затверджувати штатний розклад, а також змiни до tIього За

-r-l7ieI{l Iям з профспiлковим KoMiTeToM.
6.1.3. IIри прийомi на роботу ознайомлювати працiвника пiд розпискУ З

:пi1\1и ]/мовами оплати працi, наявними пiльгами i перевагами, коjIективI-Iим
зороIч{, lrравилами внутрiшнього розпорядку та iншим LIинIIиN,l

;1о]авством. При ix змiнi повiдомля,ги гIрацiвника про це пiд розписку.



6.1.4. Роботу працiвникiв оплачувати за тарифними ставками, посадовими
окладами вiдповiдно до виконуваноi роботи, за посадою, залежно вiд професiТ
та квалiфiкацiТ, складностi i умов виконуваноТ iM роботи. KoHKpeTHi розмiри
посадовиx окладiв (ставок заробiтноi плати) працiвникiв визначати на ocHoBi
единоi тарифноТ сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати прачi установ, закладiв i

органiзацiй окремих галузей бюджетноI сфери та вiдповiдних нормативI{их
aKTiB MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи (в окремих випадках - MiHicTepcTBa
охорони здоров'я). KoHKpeTHi посадовi оюIади (ставки заробiтноТ плати)
встановлюються на пiдставi нак€ву з урахуванням дiючих квалiфiкацiйних
вимог (з подальшою атестацiсю або тарифiкацiсю вiдповiдно до чинного
законодавотва).

Зважати, що вiдповiдалънiсть за своечасне i правильне встановлення
працiвникам ставок заробiтноТ плати (посадових окладiв), обчислення
заробiтноi плати покJIадаеться на керiвника i головного бухгалтера (п.6

Iнструкчii про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти).
6.1.5. Погоджувати з профспiлковим KoMiTeToM форми i системи оплати

працi, норми працi, умови встановлення та розмiри надбавок, доплаТ, шремiй,
винагорол, iнших заохочув€IJIьних, компенсацiйних та гарантiйних виплаТ
вiдповiдно до ст.15 Закону Украiни <Про оплату працЬ.

У тих випадках, коли день виплати заробiтноТ плати або авансу спiвпадас З

вихiдним або святковим
виплачувати напередоднi.

(неробочим) днем, заробiтну плату (aBarrc)

Виплату заробiтноi плати через установи банкiв здiйснювати лише на

пiдставi особистих письмових заяв працiвникiв.
6.|.7. Заробiтну плату за весь перiод вiдпустки (а також матерiальну

догIомогу на оздоровлення) виплачувати працiвникам не пiзнiше нiж за З ДНi ДО

початку вiдпустки (ст.115 КЗпП УкраТни).
6.1.8. При порушеннi TepMiHiB виплати заробiтноi плати з обсктивнИх

заборгованостi, розрахунок, вихiдна допомога, гарантiйнi та комrrенсацiйнi
вигтлати);

-caMclTHiM матеряNl, що виховуIоть дитину
iнвалiда;

- вчитеJIьським сiм'ям;

у вiцi до 15 poKiB або дитину-

_ працiвникам у разi iхньоI хвороби або хвороби близьких родичiв,
пiдтвердженоТ вiдповiдним медичним висновком;

- у випадку cMepTi близьких родичiв працiвника.
6.1.9. Дтестацiю педагогiчних працiвникiв проводити вiдгrовiдно ДО

Типового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв УкраТни,

б.1.6. Виплачувати працiвникам заробiтну плату за мiсцем роботи двiчi на

мтiсяt-lь:

aBaI{c ,__ .._ числа
lrpoMix<Ky часу Mixt цими

IlриI{иFI випJIаI{увати iT негайно
tlсрlпоLlергово:

-особам, звi.ltьненим iз

ll

i остаточний розрахунок,:i числа з дотриманням
виплатами, що не перевищуе 16 календарних днiв.

пiсля надходження коштiв на рахунок

навч€Lльного закладу (вiдшкодування

,,rffiЁfl
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затвердтtеного наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 20,1,2.2.01 1р. Лb

|41З <Пllо затвердження змiн до Типового гIоложення про атестаr{iю
гlсilагогi.ttлих шраrliвttикiв УкраТни> (зареестрованого в N4iHicTepcTBi lос,гицiТ
УкраТни l0.01 .2012 р. за Nч |4120З27)

6.1.10. Вк;tюча,ги в обов'язковому порядку представника профспi"llкоl]оl,о
KoMiTeTy до складу атестацiйноI коплiсiй.

6.1.11. Надавати кожному працiвниковi роботу, що тарифiкуетLся за
категорiею (розрядом) установленою за наслiдками атестацiТ.

6.1.1il. Забезпечити перiодичне (не рiдше одного разу на п'ять poKiB)
пiliвищеttlтя квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв, гарантуlочи Тм при l{boмy
вiддповiдлli пi;rьги i компенсацii (збереження середнього заробiтку, оIIJIаl,у

витрат на вiдрядження, у тому числi BapTocTi проiзду, добових i т.д.) вi/]повiдt"tо

до чинного законодавства. Забезпечити оплату працi працiвнчtкiв, якi
здiйснюю,гь замiну будь-яких категорiй тимчасово вiдсутнiх працiвникi в.

6.1.1ji. ЗабезlIечувати I]иплату доплат за:

або збiльшення об'сму
виконуваноТ роботи - до 50Yо;

виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника без
звiльнення вiд основноi роботи - до 50%;

за використання в роботi дезинфiкуючих засобiв, а також за
прибирання TyaJIeTiB - 10Ой посадового окладу (без проведення при цьому
атестаr(ii робочих мiсць - постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни З0 серпня
2ОO2року N9 1298), l

роботу в нiчний час - 40% (згiдно ГалузевоТ угоди);
Зазначенi доплати встановлювати за обов'язковим погодженням з

профспiлк:овим KoMiTeToM (наказ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни JФ1 18 вiд
24 лютого 2005 року).

6.1.14. За час шростою, зумовленого виникненням не з вини працiвника
виробничоi ситуацii, небезпечноi для життя або здоров'я працiвника та людей,
якi його оточують, i навколишнъого природного середовища, за шрацiвником
зберiгати середнiй заробiток (ст.6 Закону УкраТни <Про охорону працi>),

6.1.15. Забезпечити своечасне i правильне встановлення та виплату
працiвникам заробiтноi плати з урахуванням змiни розмiру мiнiмальноТ
заробiтноi плати (стажу роботи, освiти, квалiфiкацiйноi категорiТ, почесних
звань, доплати за престижнiсть та iH. (п.6 Iнструкцii про порядок обчисленi{я
заробiтноi плати працiвникiв освiти).

При змiнi розмiрiв тарифних ставок i посадових окладiв без зволiкання
видавати I{акази про злiйснення вiдповiдних перерахункiв.

6.1.16. За роботу в шкiдливих умовах працi за наявностi коштiв провадити
-]оплати до тарифних ставок i посадових окладiв у розмiрi L2o/o тарифноi ставки
(посадового окладу) згiдно з додатком J\Ъ 9 до Iнструкцii про порядок
обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти. Оцiнку умов гrрацi на кожному
рбочому мiсцi здiйснювати на пiдставi атестацiТ робочих мiсць.
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6.1.17. Здiйснrовати премiювання працiвникiв вiдповiдно до Положення

ilро премiювання (Додаток 1 - Положення про премiювання).
б.1.18, Виплачувати педагогiчним працiвникам вiдповiдно ДО П.1 СТ,57

Закону Украiни uПро ocBiTy>;

надбавки за вислуry poKiB щомiсячно у вiдсотках до посадовогО

окладу (ставки заробiтноi плати) залежно вiд стажу педагогiчноТ роботи:
понад з роки _ 10%; понад 10 poKiB _20%; понад 20 poKiB _30%;

допомогу на оздоровлення у розмiрi мiсячного посаДовогО окладУ

(ставки заробiтноi плати) при наданнi щорiчних вiдпусток;

щорiчну грошову винагороду за сумлiнну працю, зразкове виконаннЯ

службовиХ обов'язкiВ У розмiрi дО одного посадового окладу (ставки

заробiтноi плати) вiдповiдно до Положення, розробленого за погодженням з

профсгriлковим KoMiTeToM (,Щодаток 2 - Положення).
6.1.19. Не приймати в односторонньому порядку рiшень, Що змiнюють

встановленi чинним законодавством та цим колективним договором умови
оплати прачi.

6.1.20. Встановлювати працiвникам надбавки до заробiтноТ плати за

наявностi коштiв:
високi досягнення в роботi:
виконання особливо важливоi роботи (на час Ti виконання);
складнiсть, напруженiсть у роботi.

Зважаfи, що гранИчниЙ розмiР з€вначеНих надбавок для одного працiвника

не повинен перевищувати 50% посадового окладу (ставки заробiтноТ гrлати).

Конкретний розмiр надбавок встановJIювати за погодженням з профсlriлковим

KoMiTeToM.
6.L21. Виплачувати надбавку педагогiчним працiвникам за престижнiсть

педагогiчлtот прачi в максим€UIьному розмiрi - до з0% посадового окладу

вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1 1 сiчня 2018р. J\b 2з.

б.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов' язу€ться :

6.2.1. ЗдiйснЮвати контролЬ за дотриманням у закладi законодавства llpo
оплату працi.

6.2.2. Сприяти наданню працiвникам необхiднот консультативнот допомоги
з питань оплати працi.

6.2.3.IнiцiюватИ питаннЯ прО з€tлученнrl до дисциплlнарноl,
адмiнiстративноТ, матерiальноi вiдповiдшtьностi вiдповiдно ДО ЧИННОГО

законодавства осiб, винних у невиконаннi вимог законодавства про оплату

працi, умов цъого колективного договору, якi стосуються оплати праrri.

6.2.4.ПредотаВлятИ iнтересИ працiвника при розглядi його трудового

спору з оплати прачi в KoMiciT по трудових спорах (ст.226 КЗпП УКРаТНИ).

6.2.5. Представляти на прохання працiвника його iнтереси з питань оплати

прачi в сулi.
6.2.6. Звертатися до органiв прокуратури, державноТ iнспекцiТ праui щоДО

наявностi порушень законодавства про оплату працi та iншою iнфоРмаrriеЮ (СТ,

19 Закону УкраТни кПро прокуратуру), ст. 259 КЗпПУ Украiни)
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б.3. Керiвник i шрофспiлковий KoMiTeT спiльно зобов'язуються:
6.з.1. Свосчасно iнформувати трудовий колектив про нормативнi акти з

питань заробiтнот плати, соцiально-економiчних пiльг, гtенсiйного

забезпечення, а також забезпечити гласнiсть умов оплатИ працi, порядкУ

виплати доплат, надбавок, винагород, премiй, iнших заохочувальних або

компенсацiйних виплат.

7. Соцiально-трудовi цiльги, гарантii компецсацii.

7. 1. Керiв[Iик зобов'язу€ться :

7.|.| Сприяти забезпеченню Bcix працiвникiв закладу вiдпсlвiдними

умовами прачi.
7 .|.2. Створювати умоВи для проходження педагогами-жiнками, що мають

дiтей BikoM до t4 pokiB, kypciB пiдвищення квалiфiкацii i перепiдготовки за

мiсцем про}кивання без направлення ix у вiдрядження.
7 .|.3. Сприяти працiвникам в призначеннi Тм пенсii за вислугу poKiB i за

BiKoM.
7.|.4. У випадку захворюваннrI педагогiчних працiвникiв, яке

унеможливлюе виконання ними професiйних обов'язкiв i обмежус гrеребування

в дитячому колективi, або тимчасового переведення з цих або iнших обставин

на iншу роботу, зберiгати за ними попереднiй середнiй заробiток. У разi
хвороби або калiцтва попереднiй середнiй заробiток виплачувати до

вiдновленнЯ працездатностi абО встановЛеннЯ iнвалiдностi (ст.57 Закону

УкраТни кПро ocBiry>).
7.1.5. Створити у закладi KiMHaTy психологiчного розвантах(ення.
7,|.б. Забезпечити правове навчання працiвникiв iз залучення фахiвцiв

правозахисних i iнших органiв в галузi права.
7.|.7. Органiзовувати для педагогiчних працiвникiв закJIаду семiнари,

конференцii З питань, законодавства про ocBiTy, змiсту освiти, передового

педагогiчного досвiду та iнше.
7.1.8. Сприяти вирiшенню питань про надання реабiлiтацiйних путiвок на

-riкування шрацiвникам, якi ix потребують, дирекцiею Фонду соцiального

страхуван ня з тимчасовоi втрати працездатностi.
7.t.g. Сприяти органiзацiI лiтнього оздоровлення дiтеЙ працiвниКiВ

установи, використовуючи додатковi асигнування за рахунок з€tлучених коштiв.

7.2. IlIрофком зобов'язусться :

7.2.|. Сприяти органiзацii санаторно-курортного лiкування,
а вiдпочлtнку членiв профспiлки та Тх сiмей. ,

7.2.2. Забезпечити проведеннrI <<днiв здоров'я>>, виiзди на

7.2.3. Органiзовувати вечори вiдпочинку, присвяченi
агальнодержавним святам та iH. iз запрошенням BeTepaHiB працi.

8. Охоролlа працi i здоров'я.

оздоровлеI{tlя

прироllу.
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8.1. КерiвItик зобов'язу€ться:
В.1.1. Що початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором

провести з ним необхiдний iнструктаж, роз'яснити пiд розписку його права,

обов'язкИ, iнформувати про умови працi, право на пiльги i компенсацii за

роботу в особливих, шкiдливих умовах вiдповiдно до чинного законодавстI]а

про охорону працi i цього
8.|.2, Забезпечити

УСТаТКУВа]:IНЯ Та КОНТРОЛЬ

8.i,3. СтворЮватИ в закладi в цiломУ i на кожному робочому мiсцi здоровi i

безпечнi умови працi вiдповiдно до встановлених норм.
8.1.4. Призначити посадових осiб для забезпечення вирiшення конкретних

питань охорони працi, розробити i затвер дити iнструкцiт про iх обов'язки, права

та вiдповiдальнiсть за виконання покJIадених на них функцiй, забезпечити

FIавчання (перенавчання) з питанъ охорони працi.
8.1.5. Органiзувати своечасне i якiсне розслiдування нещасних випадкiв на

виробництвi, професiйних захворювань вiдповiдно до вимог чинного

законодавства про охорону працi. Не допускати проведення таких розслiдувань
без участi представникiв профкому.

8.1.6. Забезпечити усунення причин, що викликають
гrрофесiйнi захворювання та здiйснити профiлактичнi
попередж(эння, у тому числi i тих, що виявленi комiсiями

розслiдування.
8.1.7. Проводити атестацiю робочих мiсць за умовами прачi. ОЗНаЙОМИТИ

працiвникiв з результатами атестацii iх робочих мiсць пiд розгrиску. Своечасцо

здiйснювати доплату за несприятливi умови працi за наслiдками атестацiТ

робочих мiсць або оцiнки умов працi особам, безпосередньо зайнятим на

роботах, передбачених вiдповiдним перелiком професiй (Додаток ___),
Iнструкцiсю про порядок обчислення заробiтноТ плати працiвникiв освiти.

8.1.8. ЗабезпечитИ tIроведення попереднього (гrри прийомi на роботу) i

гrерiодичних медичних оглядiв гrрацiвникiв, а також щорiчного обов'язкового

медичного огляду осiб BiKoM до 21 року.
Користува.гися правом притягнення до дисциплlнарно1 вlдповlдыIьностl у

встановЛе,шомУ законоМ порядкУ гrрацiвникiв, що ухиляюТься вiд проходженIiя

обов'язкового медичного огляду, а також забезпечити вiдсторонення Тх вiд

роботи без збереження при цьому заробiтноi плати до проходжеНня МеДОГЛЯДУ.

8.1.9. Забезпечити вiдповiдно до санiтарно-гiгiснiчних НОРМ

темпераТурний, повiтряНий, свiтЛовиЙ та водний режими в ycTaHoBi.

8.1.1 0. Ана;riзувати стан захворюваностi в ycTaHoBi. Забезпечити

виконання лiкарських рекомендацiй для його зниження.
8.1.11. ПровестИ навчаннЯ та пepeBipKy знанъ з питань охорони праr-li

працiвникiв, зайнятих на роботах з пiдвищеною небезпекою. Не допускати до
-_.боти осiб, шIо не пройшли iHcTpyKTax( з охорони працi i технiки безпекLl, а в

...бхiдtlих випадках - навчання та перевiрку знань.
8.1.iil. /lo 0l жовт,ня забезпечити виконання Bcix необхiдних захоДiв /1.1tЯ

колективного договору.
налеrкний стан будiвель,

за Тх технiчним станом.
споруд, примiщень,

нещаснi випадки,
заходи для Тх

за пiдсумками Тх

1з
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IIUIготовк]1 закладу /]о робо,ги в зимових умовах.
8.1.iЗ. Надавати представникаМ профкому (профспiлковоi органiзаltii'r .)

охорони лрацi необхiдну iM iнформацiю з питанЬ умов, охорони працi. Texttil:;,
безпеки' санiтарно-побутового i медичного забезпечення, витрати koltti;..
rrередбачених для здiйснення заходiв з охорони працi. Свосчасно B){illBaI;:
заходiВ для враХуваннЯ поданЬ та висновкiв, надавати аргументованi вiдповi:i з
7-денний ,гермiн шiсля iх отримання.

8.1. ]4, ЗДiйсrlrовати контроJIь за дотриманням працiвниками норм i правtl.
ОХОРОНИ ПРаЦi i r:ехнiки безпеки пiд час навчально-виховного пр()Llес\ .;
роботи, а,гако}к за використанням засобiв захисту.

В.1.15. ВЖивати термiнових та необхiдних заходiв для надання допо\lоI,11
ПОТеРПiЛИМ ПрИ виникненнi нещасних випадкiв в ycTaHoBi, залучаючи 1 раз,
пот,реби аварiйгrо-рятувальнi формування.

В.1.1б. ЗваЯ<аtочи, що вiдшкодування збиткiв, заподiяних працiвнlлков.
ВНаСЛiДОк tIоlIIкодження Його здоров'я або у випадку cMepTi праt]iвttlIкз.
ЗДiЙСНЮеТьСя Фондом соцiалъного страхування вiд нещасних lзигtа_iкiв
вiдгrовiдно до Закону УкраIни <про загальнообов'язкове державне соцiаJьне
СТРаХУВаННЯ ВiД неЩасного випадку на виробництвi i професil"lноtо
захворюRс[Ilня, якi спричинили втрату працездатностi>>:

- cBocчacнo передавати документи на осiб, що потерпiли вiл нешаснil\
ВИПаДЦКiВ На виробництвi та професiйних захворIовань, .iL.
виlцезI,аданого Фонду.

8.1.17.Зберiгати за працiвниками, що втратили працездатнiс,гь у зв'язкr з

ШеlЦаСниМ випадком на виробництвi або профзахворюванням, мiсце робогrr
/rlОСаЛУ/ 'Га ссреднIо заробiтну плату на весь перiод до вi/lнов"rеtttlя
rlРаЦеЗДаr'tlОСr'i або lto визнаI{ня Тх в установленому порядку iнвалiдами. \' резi
IIеМОЖЛИВОСТi ВИконання потерпiлим попередньоТ роботи забезltе.til ;ll
вi7lповiдrrо до медичних рекомендацiй його перепiдго].овк\ г;
працевлаUIтування, встановити пiльговi умови та режим роботи.

8.2. ПtрофсrI iл ковий ком iTeT зобов' язуеться :

В.2.1. Забезrlечи,ги активну участь IIредставникiв профспiлковоТ органiзашii'
У ВИРiiПеннi питань створення здорових та безпечних умов працi, попередr.I\егI}Iя
вишадкiв травматизмУ i захворIовань, оздоровлення та працевлашIт\/I]аIIня )
виtrадку зtиiни стану здоров'я працiвникiв.

8.2,2. РеГУЛярно (шоквартально) заслуховувати на засiданнi профкоrrr
ltерiвника., вiдltоlзiдних посадових осiб про стан умов i охорони працi.

8.2.З. l3ахиrца'ги права Irрацiвникiв на здоровi i безпечнi умови прашi. IIpi:
ВИНИКllеttlti tlебезгlеки для життя i здоров'я працiвникiв, а TaKo)It ,1,их. lil.j
вLIаться, вимаl,а,ги rlрипинення вiдповiдних робiт.

8,2.4, СПРИЯти керiвниковi, профспiлковим i дерrкавним opl,aI]a\1 )
ЗДiйСНеннi заходiв для забезпечення виконання в ycTaнoBi вимог законодавсl i]:]

}'краТни про охорону працi i здоров'я.
8.2.5. }Jносити пропозицiТ керiвнику про заохочення посадових осiб i

,РаЦiВникiв, атакож стимулюI]ати Тх за активну участь у здiйсненнi заходiв:.lя
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полiпшення умов i охорони працi з врахуванням можливостей профспiлковоТ

органiзаuiТ.
8.2.6. Заохочення працiвникiв здiйснювати з урахуванняМ виконанЕя нимИ

норМ i правиП охорони працi i технiки безпеки при виконаннi трулових

обов'язкiв.
8.2.7. Вносити пропозицii дJUI 11опередженнrI виникнення можливих

аварiйних ситуацiй, виробничого травматизму i профзахворювань,

8.2.8. Органiзу*urй роботу для надання допомоги травмованим i хворим

працiвникам, зокрема для вирiшення побутових питань, придбання

медикаментiв, отримання свосчасноi медичноi допомоги.
8.2.g.Сприяти працiвникам у виконаннi ними зобов'язань з охорони працi

органiзувати вiдповiдний контроль.
i посадовими особами
питань охорони працi,

на обговорення трудового
забезпечення контролю за

8.2.10. Перевiряти виконанняIання керiвником
профорганiзацii зпрогrозицiй tIредставникiв

домагаючись Тх реалiзацii.
8.2.i 1 . Не рiдше 1 разу на piK виносити

:ЖНХХ.fi;?,:"'"'" 
спiльноi роботи щодо

8.3. Iitраuiвцики зобов'язуються :

В.3.1. ГIiклуватися про особисту безпеку та

вихованцiв, оточуючих осiб в rrроцесi роботи

здоров'я, а також гrро безпеку
або пiд час знаход>l(ення l{a

територ1l установи.
8.з.2.Вивчати i виконувати вимоги нормативно-правових aKTiB з охорони

працi, правила поводження з устаткуванням i технiчними засобами навчання,

ItористуВатисЯ засобамИ колектиВногО та iндивiдуального захисту,

8.з.З. Прохо дити у встановленому чинним законодавством i керiвником

порядку пошереднi та перiодичнi медичнi огляди.

8.з.4. Негайно повiдомляти про небезпеку або нещаснi випадки керiвника

або iншу 11осадову особу; вживати заходiв для ik попеРеДЖеННЯ Та ЛiКВiДаЦiТ;

надавати IIершу доrrомогу потерпiлим.
8.з.5. Нести особисту вiдповiдальнiсть за порушення вимог, з€LзFIачених у

даному роздiлi колективного договору.

9. Гарантii дiяльностi профспiлковоi органiзачii

9.1. Керiвник зобов'язу€ться:
9.1.1. УтримуватиаЯ вiд будь-яких дiй, що можуть вважатися втручанням в

статутнУ дiяльнiсТь ПрофсПiлки працiвникiв освiти i науки УкраТни.-створити 
необхiднi умови для нормальноi дiяльностi гrрофспiлковот

гIроведення профспiлкових зборiв i

засiдань профкому;
сприяти друкуванню i розмноженню вiдповiдноi iнформачii;

g.|.2. Надавати для здiйснення контролю книги наказiв, трудовi книжки
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rlрацiвI{Икiв, дцоttУментИ lllодО облiкУ робочого часу, вiдпусток, заяви ],а скарги
гlрацiвникiв та книгу iх реестрацiт, документи з тарифiкацiт, атестацiт

гrрацiвникiв, вiдомос,гi та iншi документи з питань заробiтноТ платИ i T.i,

9.1.З. Головi i членам профкому надавати вiльний вiд роботи час вIIрод{оR}I<

2 годин на ти)Itденъ iз збереженням середнього заробiтку для виконанIIЯ

громадських обов'язкiв на користь тр\,дового колективу, участi в консультацiях

i rtореговорах, в роботi виборних профспiлкових органiв, у тому числi вищих за

l t i,,Iгtоря/,lку BaI t ня м.
9.|.4. Звi.llьняти представникiв трудового колективу вiд роботи IIа

необхiдний перiод для участi у гrirсетуваннях, мiтингах, демонстрацiях ,га ittlttl,tx

акцiях протесту, у тому числi з виТздом за межi установИ (вiдповiдtllоl,О

населеного пункту), пов'язаних iз захистом трудових, соцiально-економiчttих
прав та ir,r,гересiв прачiвникiв освiти - членiв гrрофспiлки iз збереженням

середньоТ зароб iTrroT ttлати.
9.1.5. lIа/.(авати профспiлковошrу KoMiTeTy необхiдну iнформацiЮ З ПИтаНЬ,

II{о стосУIотьсЯ змiстУ даногО колективного договору, сприяти реалiзаrliТ праtза

I1рофспiлrtи на захист трудових i соцiально-економiчних прав та iHTepeciB

працiвникiв.
9.1.6. Не rrереrrlкоджатИ вiдвiдуванню та огляду виробничих, побутових та

itttltиx lltrlимill{еilь, робочих мiсць профспiлковим KoMil,eToM, перевiркам

ldо,гримаIIIlя зtlко[Iолавства УкраТни про працю, охорону працi, оПJIаТУ пРаtЦi,

ве,цення l,рудових книжок, надання, облiк i використання вiдпусток l]oll1o.

розмiщення iнформацiТ профспiлкового KoMiTeTy в примiщеннях i на'ГеРИ'ГОРiТ

установИ в достуПних длЯ працiвникiв мiсцях, свосчасно (в тижневий TepMiH)

РОЗГJIЯДаТll пропозицiТ профкому про усунення виявлених нимИ поруUIень, В

ttсй же,геJlп,riн }lалавати профкому письмову вiдповiдь щодо вЖиТИх ЗаХОДiВ.

9.|.7. Не змiнювати умов трудового договору, но притяГаТи ДО

дисциплiнарноi вiдповiдальностi членiв профкому, а також членiв KoMiciT З

трудових olropiB без згоди на це профкому.
9.1.8. Звiлънення членiв профкому, його голови (профорганiзатора), KpiM

дотриманI{я загаJIъного порядку, проводити за попереднъою згоДоЮ гrРОфкОМУ i

вищого за пiдпорядкуванням профспiлкового органу.
9.1.9. Не допускати протягом року пiсля закiнчення TepMiHy обрання

звiльнення колишнiх членiв та голови профкому з iнiцiативи власника абО

уповноваженого ним органу, KpiM випадкiв, передбачених ч.4 ст. 31 ЗаКОНУ

УкраТни <Про гrрофесiйнi спiлки, ix права та гарантii дiяльностi>. (Зазначена

гарантiя не надасться у випадку дострокового припинення повноваЖенЬ У
зв'язку з tIеналежним виконанням своiх обов'язкiв як членiв профкоМУ, абО За

власним бажанням, KpiM випадкiв, коли це зумовлено станом здоров'я)
9.1.10. Вiдповiдно до письмових заяв працiвникiв, що с

профспiлки, щомiсячно i безоплатно утримувати iз заробiтноТ
перераховувати на рахунок членсъкi профспiлковi внески не
наступного за днем виплати заробiтноi плати дня.

9. 2. l-tpo (l с п i _-l к о вlrй коп,ti,гет зобов'язуеться використовувати наданi чи ННИМ

законолаI]ство\I }-краТгrи про гrрацю, ocBiTy, а такох( цим колектиВIlИМ

членами
плати i

пiзнiше

lб
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договороNt повноваження для захисту трудових
iHTepeciB llрацiвникiв.

10. Контроль i вiдповiдальпiсть

i соцiалъно-економiчних прав т.а

органiзацiТ виконаrlня

10.1. Сторони зобов'язуються:
10.1 . ] . Спiльно визначати необхiднi заходи для

цього коJIективного договору.
10.1.2. Здiйснювати контролъ за його виконанням як самостiйно кожною iз

cTopiH, так i спiльно.
10.1.3. [ля контролю за виконаннrIм колективного договору сторони не

РiДШе ОДНОГО РаЗУ на piK аналiзують i узагальнюють хiд його 
""norur"", у разi

невиконаFIня окремих положенЬ здiйснюють додаткоВi заходи щодо ix
реалiзацiТ.

1 0.2. Керiвник зобов'язуеться :

10.2.1. Притягати до вiдповiдальностi осiб, винних у невиконаннi
зобов'язань (положень) цього колективного договору, нен€UIежному
(невчасному) iх виконаннi, порушеннi законодавства про колективнi договори;

10.3. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язусться:
10.3.1. Вимагати вiД власника розiрванНя трудоВого договору (контракту)

з керiвником закладу освiти, якщо BiH порУшуе законодавстВо про працю, r{е
виконус зобов'язань цього колективного договору, Но пiдставi ст.45 Кзпп
Украiни.

колективний договiр пiдписаний у трьох примiрниках, якi зберiгаються у
кожноТ iз cTopiн i мають однакову юридичну силу.

За дорученням трудового колективу

Голова профкому МукачiвськоТ
гiмназiТ J\Ъ15

й/- n,u
(пiлпис)

чкачlвсько1

рll{;з'iУ

l-



Додаток 1

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею МукачiвсъкоТ гiмназiТ Jtlb1 5

та первинною профспiлковою
органiзацiсю на 202|-2025 роки

бухгалтери,

CeKpeTapi, секретарi-друкарки, ceкpeTapi учбових (уlбово=I\{€тодичних) вiддiлiв
(частин), дiловоди, комiрники.

Kyxapi.

Лiкарi, середнiй та молодший медичний персон€L,I установ i закладiв освiти.

ОРI€НТОВНИЙ ПЕРЕЛIК
Посад працiвникiв з ненормованим робочим дцем системи MiHicTepcTBa

освiти i науки Украiни, яким може надаватися додаткова вiдпчстка

KepiBHlrKи установ i органiзацiр1, ix заступники.

Економiсти, юрисконсульти, практичнiпсихологи, соцiологи,
бухгалтери-ревiзори та iншi).

Технiки Bcix спецiальностей.
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Щодаток 2

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею Мукачiвськоi гiмназiТ J\Ъ 1 5

та первинною профспiлковою
органiзачiсю на 2021-2а25 роки

пЕрЕлIк
робiт з важкими i шкiдливими умовами працi, при виконаннi яких

здiйснюеться шiдвищена оплата

1. Види робiт з важкими i шкiдливими умовами працi, на яких встановлюються

1,130. Обслуговування теплових бойлерних установок в цехах (дiльницях):
котельних, турбiнних.

1.140. Газозварrовальнi, газорiзальнi i електрозварюваJIьнi роботи, здiйснюванi
у примiщеннях.

|.146. Ремонт i очищення вентиляцiйних систем.

|.|47. Роботи, пов'язанi з чищенням вигрiбних ям, смiттсвих яrцикiв i
каналiзацiйних колодязiв, проведеннrIм ik дезiнфекцii.

1 .15 1. Прання, сушiння i прасування спецодягу.

|.\52. Роботи бiля гарячих плит, електрожарових -аф, кондитерських i паро-
масляних печей та iнших апаратiв для смаження i вигliкання.

1.155. Роботи, rrов'язанi з миттям посуду, тари i технологiчного обладнання
вручну iз застосуванням кислот, лугу та iнших хiмiчних речовин.

1.159. Роботи з хлорування води, з виготовленням дезiнфiкуючих розчинiв, а
також з Тх використанням.

] .164.Робота за дисплеями ЕОIИ.

. l 78. Забезпечення i проведення занять у критих плавальних басейнах.

182. Роботи на висотi 1,5 м i бiльше над поверхнею землi (пiдлоги).
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!оплатlt За несприятливi уеtови прачi встановлюються за реj.,-ь."]..1l.:]]
аТеСтацiТ робочих мiсцъ або оцiнки умов працi особам, безпосерс_]ньr_,l заll;я ;lrt
на роботах, передбачених Перелiком, i нараховуються за час фэктi:чнtl'
заЙнятостi працiвникiв на таких робочих мiсцях або в таких yN,IoBa\ прашi. як.]
здiйснюетъся вiдповiдно до дiючого законодавства про охорону прашi.

При наступнiй рацiоналiзацiТ робочих мiсць i гlолiпшеннi yNloB праl_ti

доплати зменшуються або вiдмiняються повнiстю.
На роботах з важкими i шкiдливими умовами працi допJатIl

ВСТаноВлЮЮться до 12 вiдсоткiв посадового окладу (ставки), а на роботах з
ОСобливо важкими i особливо шкiдливими умовами працi - до 24 вiдсоткiв
посадового окладу (ставки).
Атестацiя робочих мiсць або оцiнка умов працi в установах i органiзацiях
ЗДiЙснюсться атестацiйною комiсiсю, яка створю€ться наказом керiвника за
ПОГОДЖеНняМ З профспiлковим KoMiTeToM з числа наЙбiлъш квалiфiкованих
ПРацiвникiв, представникiв профспiлкового KoMiTeTy, служби охорони працi
установи i органiзачii.

Атестацiйну комiсiю очолюс керiвник або його заступник. .Щля роботи
ЧЛеНаМи атестацiЙноТ KoMicii можуть заJггIатися спецiалiсти iнших служб i
органiзацiй.

на пiдставi висновкiв атестацiйнот koMiciT керiвник }/станови, органiзачiт
За ПОГОДЖенням з профспiлковим KoMiTeToM затверджуе перелiк KoHKpeTHlD(

робiт, на яких встановлюеться доплата за несприятливi умови працi i розмiри
доплат за видами робiт.

KoHKpeTHi розмiри доплат та трива-пiсть ix виIIJIати встановJIюються
нак:ýом шо ycTaнoBi, органiзацii.



Додаток 3

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiсю Мукачiвськоi гiмназii
Ns15
та перврrнною профсrriлковою
органiзачiсю на 2021-2025 роки

список
виробництвл цехiв, професiй i посад iз шкiдливими i важкими умовами
працi, зайнятiсть шрацiвникiв на роботах в яких да€ право на щорiчну

додаткову вiдпустку

(вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 1З травня 200З року J\Ъ 679)

Номер
позицiТ

Вlзробнr,rцтва, роботи, цехи, професii та посад}-l

максимальна
тривалiсть
щорiчноТ

додатковоТ
вiдпустки за

роботу iз
шкiдливими i

важкими

умовами працi,
ка,]ендарrrих

днiв

5. Ky"up, який працюс бiля плити 4

15. Фарбувальник
,|

24, Оператор прапьних машин, зайнятий на iнших роботах 4

l14. Опалювач, зайнжий опапенням печей дров'яним пiUIивом 4

4



fiодаток 4

до колективного договору мiж
адмiн i страцi ею IVIукачiвсъкоi гiмназiТ J\b 1 5
та первинною профспiлковою
органiзацiсю на 2021-2025 poкIr

список
виробництвl робiт, професiй i посад працiвникiв, робота яких

пOв'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелектуальним
навантаженням або викону€ться в особливих природних

географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищ."о.о ризику дляздоров'я; Що да€ право на щорiчну додаткову вцпустку за особливий
характер працi

ХЧII. ОХОРОНА ЗДОРОВ,Я, OCBITA ТА СОЦrАЛЪНА ДОПОМОГА

ХХII. ЗАГАЛЬНI ПРОФЕСIi ЗА BCIMA ГАJТУЗЯМИ ГОСПОДАРСТВА

ШШI ВИДИ ВИРОБНИЦТВ

t.
4.
6.

Виробництва, роботи, цехи, професii та поса.]и

календарвих днiв

Максима,rьна тривалiсть
щорiчноТ додатковоi

вiдлустки за робоry iз
шкiдливими iважкипtи

умовами працi.

XVL дIяльнIсть у сФЕрI оргАнIзАцri вIдпочинку. розвдг, культури тд спорту
ДШЛЬНIСТЬ TPEHEPIB I СПОРТt{ВНИХ ВИКЛАДАЦВ

олiмпiйського резерву. слецiалiзовано l' дитячо-юнацькот
но-технiчноi) школи та ища олiмпiйського

Бiблi
з культмасовоТ льторганiзат

кастелянка

Прибиральник службових примiщень, зайнятий прибиранням

медична молодша з догJUIду за хворими, caHiTapKa, буфетник,
робiтник з обслу,овування лазнi, нянька, помiчник вихователя9
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{одаток 5
до колективного договору мiж
Мукачiвською гiмназiею }lЪ15 та
Мукачiвською мiсъкою органiзацiею
Профспiлки працiвникiв освiти i науки
ва 2а21-2025 poкI-r

поло}кЕння
про премiювання прачiвникiв

l.Загальнi положення
1.1 .ЩаНе ПОЛОЖення про премiювання працiвникiв (даrri - Положення)
встановлюе порядок i розмiри премiювання керiвникiв, ix заступникiв,
педагогiчних та iнших працiвникiв закладiв освiти та установ, пiдпорядкованих
управлiнню освiти, молодi та сгIорту виконавчого KoMiTeTy Мукачiвськоi
мiсъкоi ради.
|.2.щля визначення претендентiв на премiювання та розмiру премiй наказом
начаJIьника управлiння освiти, молодi та спорту створюеться комiсiя з числа
працiвникiв управлiння освiти, молодi та спорту; мiського KoMiTeTy профспiлки
працiвнИкiв освiтИ i науки; методичного кабiнету та централiзованоi бухгалтерiТ
управлiння освiти, молодi та спорту.
1.з.керiвники закладiв освiти можуть клопотати про премiювання пiдлеглих
працiвникiв.
1.4.В дане рiшення можуть вноситись змiни та доповнення на пiдставi рiшення
KoMicii.

2.rrорядокz.rlорядок визначення фонду премiювання
2.1.Фонд матерiального заохочення (премiальний фонд) створюеться за рахунок

фонду премiювання

eKoHoMiT фондУ заробiтноТ IuIати в межах загапьЕих коштiв, передбаченlD(
коштсрисом на оплаry працi.
2.2.премiювання rrрацiвникiв здiйсЕюетъся у разi вiдсутностi заборгованостi по
заробiтнiй платi.

3.Показпики премiювання i розмiр премiй
З. 1 .Прмiювання проводI4ться за такЕми показниками:
-сумлiнне виконаннr{ сJý/жбових обов'язкiв;
-творче ставленшI до працi;
-дотримаЕнrI правил внутрiшнього трудового розпорядку, положень
колективного договору;
-особистий внесок працiвника у роботу колективу;
-змiцненнrl матерiалъно-технiчноТ бази закJIаду;
-пiдготовка переможцiв та призерiв олiмпiад та змаганъ рiзного рiвня;
-органiзацiя оздоровленнrI дiтей;
-пiдготовка закJIаду до нового навчаJIьного року;

-



-багаторiчна rобросовiсна праця;
-акТliiзi-,1 - :.:a _ Ь _\ Гро\lа_]сЬкоМ\' iкиттi,
-збi--i ь ш.- н ч я \_rt1 с я г\ робiт та обов' язкiв.
3.2.Розrrrг преlriТ за,]е)i(ить вiд виконання показникiв, зазначених у п.З.1,
особltстt,lгLr BK.la_]\ в загалЬнi результати роботи та наявних коштiв.
з.з,преrтiювання працiвникiв проводиться за фактично вiдпрацьований час без
Урах\ вання -]HiB, прогlушених через хворобr,. перебування у вiдгrустцi (у томУ
чис;ri t:I без збереження заробiтноТ платлl).
З.4. ПРаuiвникам, якi звiльнились з роботи в мiсяцi, за якi провадиться
премiювання, премiт не виплачуються) за виняткоi,l праlliвникiв, якi вийшли на
пенсiю, звiльнилися за станом здоров'я або згiдно з п. I ст.40 КЗп1I УкраiЪи чи
переведенi на iншу роботу.
3.5. Працiвники мож)/ть бути позбавленi прелriт повнiстю аба частково за
неякiсне виконання службових обов'язкiв. порчшення трудовоi чи виконавсъкот
дисциплiни тощо.

4.Премiювання за виконання особливо ваrкливоi роботи
4.1.Премiювання за виконання особ-тиво ва;кливоi роботи або на честь
святкових дат з урахуванням особистого вкладу прачiвника здiйснюсться в
кожному конкретному випадк,ч згiдно наказ}/ начацьника управлiння освiти,
молодi та спорту згiдно подання керiвника структурного пiдрозлiлу та за
погодженням iз вiдповiдним органоrчr профспiлки.
4.2.ВитратИ на премiюваннЯ за виконанIUI особливо важливоТ роботи
здiйснюеться за рахунок фонлу премiювання, утвореного вiдповiдно до п.2.1
цього Положення.

5.Порядок i термiни премiювання
5.1.пропозицiт щодо позбавлення премiт або зменшення ii розмiру конкретному
працiвнику зазначаються В наказi про премiювання на пiдставi доповiднот
записки керiвника структурного пiдроздiлу та погоджуютъся з профспiлковим
KoMiTeToM.
5.2.ПреМiя виплаЧ)/етьсЯ не пiзнiШе строку виплати заробiтноТ ллати за першIу
половину мiсяця, наступного за звiтнiм.



Jo:aToK б

_]о ко-lект1lвного договору плiж
\rlr,качiвською гiмназiсю }lЪ1 5 та
\4l.качiвською мiiською органiзацiсю
Просilспi.-rкrr прашiвникiв освiти i наl.ки
нl ]0] l-]0]_< po}ili

ПоЛоя\ЕНня
lrpo надання шорiчноТ вIrнагороJIr

Пе:а ГОГiЧн tr М працiвн икам навча. IьнIlх за K.la:i в за су,rrлiнну п рацк),
зразкове виконання с"rl.iкбовIlх обов'язкiв

1.!ане ПоложеннЯ поширюсться на b,epiBHilr-" пеJагогiчних працiвникiв
загагIьнОосвiтнiХ шкiл, дош кiльНих навча_-тьн l] х з ак--таJ i в. позашкiльних установ
та методичного кабiнету, пiдпорядкованI.1\ r прав-riнню освiти. п,rолодi та слорту
виконавЧого KoMiTeTy N,{УкачiвськОТ rlicbKoT pa_Ill. Kpirt TrTx, якi працюють в
навчапъно-виховних закладах за сушriснlrштво\I.
2.IЩорiчна грошова винагорода на.]асться KepiBгtitKaM, педагогiчлlлtм
працiвнИкам закЛадiв освiти та методисТа\1 \lето_]l-tчногО кабiнету за сумлiннlz
працю, зразкове виконання службових обов'язкiв за \,}{ови досягнення ними
успiхiВ У вихованНi дiтей, навчаннi. Bl.txoBaHHi. професiйнiй пiдготовцi
учнiвськоТ молодi, методичному забезпеченнi: Bi:cy,THicTb порушень виконавчоi
i трудовОТ дисциПлiни та здiйснюСться за ра\\ нок eKoHoMiT фонл.ч заробiтноТ
платИ в межаХ загальнИх коштiВ, пере;баченI{Х кошторисом на оплату працi.
3.Розмiр щорiчноТ грошовоТ винагоро.]л1 за cybr_,liHH1l працю, зразкове виконання
службових обов'язкiв визнача€ться коr,riсiсю, затвердженою наказом
начальника управлiння освi,ги. N,Io-[o.]i та спортч з числа працiвникiв чправлiння
освiти, молодi та спорту; п.tiського кошtiтету профспiлки працiвникiв ocBiTlr та
науки; методt,lчного кабiнет1,; uентра-,tiзованоТ бухгалтерiТ управлiння освiти.
пцолодi та ciiopTy; KepiBIll.;KiB нав.tа;lьно-в}{ховЕiих закладiв, врiходячlI з наявнilх
коштiв.
4.Щорiчна гроIцова винагорола керiвникам навчальних закладiв та прашiвн]{ка\1
методичного кабiнету вида€]ться на пiдс,гавi наказу нача-lьнt,lка r прав.liння
освiти, молодi та слорту.
5.Щорiчна грошова винагорода педагогiчн1.1л,t прашiвника\I наJасться вi:повiдно
до Полоlкення, яке затверджу€ться керiвникопr навчаJьного зак.lаду за
погоджеНня\,t З uрофспiлковиNl коллiтетоr,l i i,лоrке вклн-rчатIа в себе до,.l,атковi
критерiТ, KpiM визначених у пунктi ?. цього Поло,кення, з ).рахчвання]\{
специфiки навчального заклад},.
б.розмiр шорiчнот грошовот вirнагородр1 не може перевиrцувати одного
посадового окладу (ставки заробiтноr ллати) з урахуванням пiдвищень.

я



I/пп{l D .тiцЕс
J rrрц D.

MicbKoi рад[r
освiти i

,rn,qтпrл 7
,{vдq

дс колект}lвI]()г() дсговору мiж
N4укачiвською гiмназiеrо NЬ15 та
l\ ,{.,--л-.'i'чi]чк ач 1 вс ькою i\4 t ськOFо органlзацi€}с
Профспiлки працiвникiв освiти i науки
,,л f /lf ] 1А]i лл,,,r
llц _\J- l ''_,J-J PUl\tl

Спi.rьна ко}tiсiя
ocsiTяl., }tслодi та с тr с рТ1- в I{ ко F{ з в I{огс tiФ}riтеч, 1\4ука,liвськФт
та Мукачiвськоi rticbKoT органiзаuiТ Профспiлки працiвникiв
Havкlt дJя ве.]еrIня переговорiв i з:iйснення кOнтролю за

вiiконання\i liicbKoT }'го:it

Вiд сторони управлiння ocBiTIl. _rto.ro:i та спор,гy виконавЧоГО KoMiTeTY

МукачiвськоТ rticbKoT pa.]Ll :

Карпенко Сергiй
Щиректор качiвськоТ гiмназiТ J\Ъ l 5

олегович

Засryпник fIlpeKTopa
гiмназiТ }ф 1_i

з НВР МукачiвськоТ

Вiд сторони ППО i\4укачiвськоТ гiмназiТ }g15

Криж Марина
!митрiвна

Го.това ППО IvlукачiвськоТ гiмназii J\Гs 15
1.

Шкрiба Тетяна IBaHiBHa

CiTap Оксана f;rrllTpiBHa Бiб.riотекар ivlупачiвсо*оi гirнш

lДш,'

1l1l
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