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Вiдповiдно до постанови КN,{У JЪ115 вiд 21.08.2019 року, (в редакцii
Пqri-]T.,tHl.'BLi liабiriе-гъ, \1iHicTpiB Yb:lrai-HT, BiT ]1.08":0Iq -Цс 7б8). та Пор_чдкч
повiдон,tноТ ресстрацii галузевих (ь.riжгапузевих) i територiальних угод
ко-lек'г1-1вних логоворiв ре€]стру}с}чиЙ опгаIJ з \,1етою пос}lленiЙ iнфсрмyвання
заiллт,ересова}tлlх cy6'cKTiB опрлrлiоднrос на офir:iйноr,r1, веб- caiiTi:

ре{*Гр ýdФ.,;еЖ'} I}Еi}еFl\ -ъ,гф"i 
{ 
-iilговсlр,.iв). зirit] -lC}п{lEгIe]ib JС) ril{,X:

- "гекст колективЁlих угФд {договорiв.1. зrчriн i доповнень до них;
- B;racнi рекоs(е}lдацiТ шо,цо прtlв€_1rзнгlя \,гOilI4 (:tоговорv} у вiдповiднiсть

}Jii,iIOt.t}.lИ JtlltoН(l;lэBC tBu i} pu;r ix llаявн(:с j ii:
* пеJrелiк пiлпри€метв! установ, органiзацiй, длg яких е обов'язковиý,1
;i{j-:],l]]jКeНliý кtз.,тектlт*ртоl" ,\,гп]ii {-r il li ]-i{];,,j?t]ijя такOго п*lэ*лiк... cTPl]*l{aMI4
уl-одiт).

:/:]в'язк\,з Bl{1IIe IJaBc.],eIJIi\1. Tit кеп\,к-}LIись ч,Зп.7 Порялltу повiдоь,tно
pctcrparri'i ia-i_\ JcБii\ iiii,дrJ.i_\ jJБ;;\i i rcpilltlpia-lb|ril\ )Itlд. ко.,lеыгttвнtlit
jlогOвOрiв. rrpocиlllo, пр}I пре-t'яв.lеннi на повiдоrtну ре€страцiю галузевих
iэсi;ыг;'}-]r'9е*!;1i i TЁpil-i il!1iЁ.ibHiilr, 1го_]. it1}.ieKTiltsHitI _rоговорiЁ {IsBijtФ\ijIfiTи,
Чи мiстить логовiр iнфорrrаuiю, Jост\-п .]о якоТ обмеяtено сторонамн
;li}гfil]сЕ}ч Bi_rпtlBi.tHo _]0 ]анон\ ;rбо Тх pirueHb { эокреu:r конфiзеншif,лну-.,
Та€МН\' чII с"rviкбовv iнфорлlачiю;. }' випаJк\. наявно конфiденцiйноi
iнфсрrrаuiТ. просlI}Iо на протязi 2-х робочих днiв налати таку iнфорпrачiю,

5 березц8 2021 р, Н. L-iвачек

м.п.

.a

}{адасп,rо згод}, на опрl1,1ю_f нення
_1опýвнець до Hrlx) на oфirriйHtlrli

текст} ко_-Iективного
ca}l-il }IiCbiiol 1.13_1lI"

договор: \-гоJi.I) ( зл.riн

Н.Сiвачекберезня 202l р.
\i " 1i.
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КОЛЕКТИВНИИ ДОГОВIР

на 202l - 2025 роки

ltiiк робото.]авце]ýI та влrборним органом
пеI)в ll нн оi профспi-rковоi органiзацiТ

}[r-качiвськоi rticbKoi KouvнaJl'нoi yстанови
<< l н клюзlIвно-рес}-рснIt i-t центрi>

}{чкачiвськоi мiськоi ралlt

Схваленuй на зборсlх mpydoBozo
козекmuву к 25 >березня 2021року

проmокол М2



визнаючи колективний договiр локальни\t нормативним актOм- яким

реryлюIоться соцiально-економiчнi, виробничi, трудовi вiдносини i на

пiдставi якого узгоджуються iнтереси трудового колективу та роботодавця
l

Мукачiвськот коьл5rналъноТ установи <<Iнкглозивно-ресурсний центр>>

МукачiвськоТ мiсъкоТ ради Закарпатсъкоi областi (далi - установа), сторони

домовилися про наступне:

j i.l,i ,,i,,g{зёdý IIоЛо}lКЕння

1.1 . Колективний договiр ).кJIадеЕо 2ац-2а25 роки.
1.2. Ко;lективниЙ договiР yxBzlJlerlo зборами трудового колективу (протокол

лq 2 вiд к25>березня 2021 рочч. BiH набувае чинностi з дня його
]*,Iвердitiеi{iJя t<f 5ll березня 2021 рочч i дiе до )rхв€}JIенЕrI новогО

колектиRногс до говOру.

i " i " {_'т,сl;зOНа]-",i i..T KO;teKт t{вного дOговорY е :

рооотодавецЬ, в особi директора МукачiвськоТ комун€LльноТ установи
i:ii;.i_-;уJ];,лвi{с-реýурсний центр)i h4укачiвсъкоТ l,ticbKoT ради, (д-i
роботодавець), якиtа представяяс iнтереси власнIlка i мае вiдповiднi
i 1a}Ei ici;J;i-icttI iя;

Ko;;3,i;a--ibHcli \ cTelHOBi.t <<lнклкtзивно-ресурсний ЦеНТр;: (далi

виборнlrЙ орган). якиri згiдно lз ст"24] КЗпП YKpaTHll. ст. З7, З8 Закон,.

}'краТни <<ilpo ilporpeciliH i clli-lKtt. l'.r: прllвj Ia I ..PaHTiT дiяльностi
предсl,авляС iHTepeclt пpal_tiBHltKiB \ cTaHoBi1 }' сферi праui, побутi.
]il.jlbT}'Ptl i закltщас l\ Ti_r].foBi. соцiа-lьно-еконоl,riчнi права та iHTepeci,"

отримавШи на це вiдповiднi повнова/hенНя Bi; тр} дового колективу.

i.4. РобатодаЁець виз}{ас виборнl,rii орган сдtiних.,l лlоts}iоважнI]

представникоl\4 Bcix працiвникiв в колективних переговорах.

t.5. Llт*lэслнiЭ зобов'язl,ютьсЯ дотрим};ВатисЬ соцiацьногО ПiiРТН€РСТВ;

паритетнсlстi представництва, рiвноправностi cTopiH, взаемн:



2

яý]т\I

iча
]_f i]вця

IeHTp>)

оро!rи

)TGK$ji

його

Iовсго

анови

ппi

эвiднi

lськоТ

лi

lкоЕу

rocTb>

,бУry,

,Dеси,

1

ства:

rtHoT

I

_.l З-шrдальностi, конс.}руIсгивностi i аргуrиентованостi як пiд час
шреroюрiв (консулътацiй) для укладення колективного договору, BHeceHHi в

ЕьOю змrн 1 доповнень, так i при вирiшеннi Bcix питань соцiалъно-
екопомiчних i трудових вiдносин, що виникJIи в ходi його виконання.
l,б, ПоложеЕнrI колективнOго договору поширюю тъся на Bcix гrрацiвникiв
\ станови, Пiд ,,тас приirому на роботу праttiвtт1.1ки повиI,лнi б;zтlт ознайоь,t,lrенi з

колективни}4 договором.

1.7. Колективний договiр укладено вiдповiдно до Законiв Украiни <про
колективЕ1 договOри та угоди}), ,,Про сацiалrъний дiалог в УкраiЪ}>,
генеральноi, Гаryзевоi угод, обласноi 5lгоди, Угоди мiж управлiнням освiти,
культури, молсдi та спорту МукачiвсъкоТ MicbKoi ради та Мукачiвсъкоrо
Ir{lC'KOK) rэрганiзапiсю Профспiлки пpattiBHr-rKiB освiти i гrаlrки УкраТни"
<<ЗакснУ про ocBiry>, iнших закоЕодавчих aKTiB УкраiЪи.

1.8. Змiни i доповнення в колективний договiр вносятъся

яIсоТ iз cTopiH пiсля проведенЕя перегOворiв (консультацiй)

набчваготъ чиннtiстi пiсля схвалення зага,Iьнtl\Itl зборами трудового
колектиtsу.

1.9. Пропозицii кожноТ iз cTopiH про BHeceHE I змiн i доповненъ у
колективний договiр розглядаються спiльно, вiдповiднi рiшення
приймаються в 10-денний TepMiH пiсля ix отримання iншою стороною.
1,10,ЖОДНа iЗ cToPiH tle Ма€ ГIрава протягом TepMiHy дii колектllвного
договору одноосiбно }хвалювати рiшення, що змiнюють його норми i
зобов'язання або припиняютъ Тк виконання.

1.11. Переговори щсдо укJIаденнrI нового колективного догOвору на
наступЕий TepMiH Еочиf{аютъся не пiзrriше як за 3 мiсяцi до закiнчення
строку дii колективного договору.

1.12. Первинча профспiЛкова органiзацiя в п'ятиденний TepMiH з дЕя
пiдписання Колективного договору (змiн) подае його на повiдомну

реестрацirо та у двотижЕевий TepMiH з дня реестрацiт забезцечуе доведеIifiя
зrriсту до працiвникiв даноi установи

з iнiцiативи бу7ъ-

i досягнеЕня згOди



1,1з, Сто9они до*оrйисъ, що при змiнi власника установи освiти чиrrцiсть
-t

моý,хенту гl,дrrисання представниками cTopiH i дiс до укладення tlового або
перегляду цъогt}.

2. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛrI ЗАБЕЗПЕЧЕНЕrI СТАБIЛЬНОГО
р*зýитку устАýови

;n 1, РrtЁlэ lltъdrtBe ць зобов'язу€mься :

Z"i,i, ЗабезлечитИ ефективнУ дiялънiсть установи, розвиток i зплiцнення
матерiально-технiчноi базп, створення

фак,гичних обсягiв фiнансуваt{ня

позабюджетЕих коштiв для реалiзацiТ
якlсного виконання професiйнrд< обов'язкiв кожним працiвником.

2,|,З, Надавати головi первинноТ профспiлковоТ органiзацii iнформацiю, що
стосуетъся трудових i соцiаJIьно - економiчних прав та законних iHTepeciB
членiв профспiлковот органiзацii. Зазначена iнформацiя мае бути надff{а не
пiзнiше десятиденного TeplriHy.

2,1,4, Не рiдше одного разу на piK розглlIдати питаннlI про стан дотримаш{я
чинного трудового законодавства в }rcTaHoBi.

2. 2. П ер в ан н а пр о ф с п iл ко в а ор z а н iз а цiя з о б о в' я зу е пlься :

2,2,1, Сприяти змiцненню виробничоТ та трудовоi дисциплiни в ycTaHoBi.

2.3. Сmорона dомовшtась:

2,3,1, Спрямовувати свою дiяльнiстъ ца створення умов для забезпечення
стабiльноi та ефективноi роботи установи.
2,з"2, Запобiгати виникненню колективних трудових спорiв (конфлiктiв), а в

разi ix виникненЕrI - вживати заходи, спрямованi на ix вирiшення вiдгlовiдно

Колективного дсJгOвору зберiгасться до укJIадецFlя ноtsOго.

1,14, Щаниiа ýоговiр укладен0 на 2U2l - 2825 рOки, який набирае чинностi з

ОПТИМаЛЪНИХ ,YМОВ. В1-1>tФДЯЧИ З

\ч 1эацiональне в}tксрrlстаt{;чя

навчально-виховних завдань та

2.1.2. Застосовувати засоби

якiсноТ працi, рацiонального

засобiв навчання тощо.

матерiалъного i морального стимулювання

викOрисТання наявЕOго обладнання, технiчних

l
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ло Закону Украiни (ПФ порядок вирiшення колективних трудовI/D( спорiв

(конфлiктiв)>.

3. рЕгу,цtовАння вироБничих тл трудових вIдносин.
ý}Еiж&ýiъ€ ii Е}Ацý тА вlдgтФчi.i i{Ky

3, 1. Ро боmоd авець зо бо в'язу €mься :

З.i"1. Забезпечити дотри1ъ{анця встанOвлених чинним законодавствоi\t норм

триваJIостi робочого часу i вiдпочинку для працiвникiв установи.

З.1.2.Здiйснювати замiну, перегляд норм працi за погоджеЕням з

профспiлковою органiзацiсю.

З.i.З. Повiдомляти шрацiвникiв про введення нових i замiну чинЕих Еорм

гrрацi не пiзнiше нiж за два мiсяцi до Тх зашровадженIбI ("*. 32 КЗпП

Украlнu).

З.1.4,Забезпечити дOтримання чинного законодавства щодо гарантiй i

компенсацiй працiвникам устанOви, якi наIIравляютъся для пiдвиlцення

квалi фi Kar]iT" пiдготовки та переква,riфiкаrriТ (збереження середнъоТ заробiтноi

платtr{, огIдата BapTocTi проiЪду, добових витрат}.

З.1.5. Залучати працiвникiв до роботи в надурочний час як виняток, у

випадках, передбачених законодавствOм, лише за згодою первинноТ

шацiю, rцо

. iHTepeciB

надана не профспiлковоТ органiзаrrii з оплатою згiдно чинного законодавства (сm.62,

]0б КЗпП YKpaiHu).

]тримаЕнrI ].i"6. Поголrкуват}l з первL{}{F{ото просРспi--lковоtо оllганiзацiсю час початку i

закiнчення роботи, режим роботи змiн, подiл робочого часу Еа частиt{и,

застосування пiдсумованого облiку робочого часу, графiки роботи, згiдно з

lHoBi. якими передбачати можливiсть створенця р{ов длlя приймання працiвниками

l-дi протягом робочого часу ъrа тих роботах, де е особливоотi, шо не

iезпечення ]urЗВо-lЯЮТЬ ВОТаноВиТи перерВУ.

:;з;;{
}fз яснItти пiд розписку його гIрава, обовОязки, iнформувати IIро умови прац|



',,',

IIрава на Еiýьги та кЬмrlеЕýацiТ вiдповiдно до чинного закоЕодавства

даною колективного договору"

З.1.8. Здiйснтовати прийняття на рс'боту нових працiвникiв лишlе у випадк

забезпечення гrовнот продуктивно1 зайнятостi прац}оючих i якшо

прогЕозу€ться rk вивiлъrlення на ýiдставi п.1 ст.40 КЗпП УкраiЪи.

3.1.9. Забезпечити протrIгом одного року реалiзацiю працiвни

ЕереtsахffiогO ýрава на укладення трудового договору у разi п8ВТОРН

гlрийняття rra роботу rrрацiвникiв аныtогiчноТ квалiфiкацii (сm.42-]

Украiнu).

.-i.1.10. Сприяти наданню можливостi непедагогiчним працiвникам Уст

якi вiдlтовiдно д0 чиннФго закоЕодавства мають право на викладацъку

виконувати iJ в rl.teжax основнOго робочого часу,

З" i.1 1. Обляежити укладанrlя строкових договорiв з пралдiвниками з моти

З.1.12. Не застосовувати контрактну форму трудсtsого догOвору дJ{я

tlpaltiBHltKiB, якi працюють на умовах безстрокового договOру, KpiM вИПаДКi

коли сам Ерацiвник виявив бажання працювати за контрактом i за ум

наявностi фiнансовtll' бази, Спряп.tовувати контрактну форму трудово

договору на cTBopeH}uI умов для виявлення iнiцiативностi працi

tsрахов\,ючлt tiого iнливiдуальнi здiбностi, правову i соцiалъну захиu]ен

Забезпечувати доджковi порiвi{янс з чиýЕим закснодавством пiльги,

та компенсацii для працiвникiв, з якими укладен0 кOЕтракт.

З.1.1З. Затверджувати посадовi iнструкцiТ працiвникiв Yстаltсви

шогодженням з профспi--rковою органiзаltiсю.

З,1.14. Забезгtечити гласнiсть Bcix заходiв щодо Hoplvryвarlrr I

роз'яснення шрацiвникам причини перегJulду норм гrрацi та

застOсування нOвих норм.

З. l . 1 5.ВкJlючатI,т пl]едставника профспiлковоТ органiзацiТ до

тар-ифiкацlйноi та атестацiлj Hoi Korl ic tй.

З, 1.1б.Забезпечити наставllиц,I,во над ъ.Iолодими спецiалiсIаN.{и.

адаптацiТ в кOлективi та професiйному зрOстанню.



ШДаВСТВОм (ст.43 КЗгrП УкраiЪи). Звiльнення ilрацiвникiв у звОязку iз

ШРОЦеЕIIЯМ ОбСяry роботи здiЙснювати лише пiсля aun i""""*, навчаJIьного

роrу-

3.1.18.Надавати працiвникам установи

вiдповiдноi тривалостi, якi не можуть бути

згiдно з чинним законодавством.

З. 1 . 19"Графiк щорiчних оrlлачaваЕЕх вiдпусток затверджувати

погодхtенням з профспiлковою органiзашiсю не пiзнiше 15 сiчня поточного

року i доводити до вiдома працiвникiв.

З" 1.20.ВИзначатИ черговiсТь наданнЯ вiJпr,стоК згiдно з графiками, що

rtотивацiТ *раховYють iн,тересяэ Bcix праuiвникlв \ станови. Писъlчtово повiдоь.t;tяти

працiвникiв пр0 дату початку вiдпустки не пiзнiше як за два тижнi до

встановЛе}iогО графiкопЯ TepMiKy. {Ч 1а сm. ]0 Закону Украiнu кýро
вidtэ.чсmкч>,).

з.|21.виплачувати заробiтну плаry гiрацiвникам за час вiдпустки не пiзнiше

нiж за три днi до iT початку (сm. 21 Закону Украlнu оПро вidпусmкu>).

З.1.22.НадаватИ вiдпустку (або iT частину) працiвникам установи у зв'язку з

необхiднiстю санаторЕо-курортЕого лiкування

MiHicTpiB УкраТни вiд 14 квiтня 1997 р. JФ 34б}.

(Постанова Кабiнету

_].1.]З.Надаватрt особам, якi працк)}оть на умовах неповного робочого часу, в

т.ч. тим, хто керебував у вiдпустцi по догляду за дитиною до досягненЕя Еею

я

та

трирiчнОго BiKy, rцорiчнУ основну вiдггустку повноi тривалостi.

з.1-24.Жiнкам, якi праЦюютЪ i маютЪ двоХ i бiлъше дiтей BiKoM до 15 poKiB

або дитИну-iнвалiда, або яка усиновила дитиIIу, одинокiй MaTepi, батьку, який

виховуе дитину без MaTepi {у тому числi й у разi перебування MaTepiB

) склад)l .liкvвальноý,{у закладi). а такOж особi, яка взяла Jитину пiд опiкч, надавати

цсрlчно дсдатковi oп-ta,t\BaHi вiдпr,,сткIt трt,tва'tiстю i0 кfu-]ендарних днiв без

,i]а\Vвання святковLlх i неробо.Iих :HiB (cttt, 7з КЗrtП YKpaiHu, llacэl,tltна

':+j --:-* : :ення працiвникiв за iнiцiативи власника здlиснIовати за

погодженнrIм з профспiлковою органiзацiсю згiдн0 з чинним

щорiчнi оплачуванi вiдпустки

меншi, ътiэк 24 калеflдарних днiв,

Установи,

qr роботу,

для т}tх

випадкiв,

за ).мови

qрудового

lацiвника,

иrценiсть.

r, гарантiТ

_-1\jlrti

прачi,

умов

1I

iiвни

)вторно

IDIляти
1

l:eptlla сm. 19 Закону YKpaiHu кПро вidпусmкu>). За наявностi декiлькох

tBcTBa та

B ii i i;:iДi{a\

якщо не



----lir!
I

...пlдстаВ длЯ нфання цiеi вiдгrустки iT загапъна
перевипIувати 17 календарних днiв.
вidпусlпкuь).

З,1.25.Не ДСПУСКаТИ вiдr,tови працiвникiв вiд нада}iня
,.-1 ъ!l l i pi j х ].l it т ер l ilj-{ъ но}о !it] }.{п енсацi сю.

(спэ. l9
тривалiстъ Еý

Закону YKpai|Hu

щорiчних

з,l"26, Надавати iHrшi види вiдпусток без збереження заробiтнот плати2б ЗакоНу УкраТН;-т <<{ТрО Вiдпзzс,гкиl,>j.

j. 
],_], 

Не ПРОГtСlНYВаТИ ВiДПУстк.t без збере}кення заробiтноi платиl{\lr] Г\.'_lll. UCoUafu{. В ct&.f 'яХ якрlх }te&,ra€ iнлrих ГоДУВ'.тъникiв,багатодiтних сiмей 'vлJ rla;|b'

з.1.:Е. Еi:jклlткання fii]аЦiвltика iз щорiчноi вiлlэl,стки здiйснюватr{ jll{

,"""*"тJл1 :::*-*, 
лередбачених чинним законодавством (cT.t2 ЗlУкраiЪи,,Про вiдггусткю>).

uir-'ict'l]'tJЭr]Y iJljiГr}СТК;,; У ЗРУЧ;:lrЙ Д.iIя ilиx час flерел вiлпlrс,гксю у зв-
Hei (c.l0 Закону УкраiЬи пПро вiдпустк

вагiтtтiстrо i пологами або пiсля
] l ]gr lF.-,---*;,1,j{,}, fiЁоrягоlr ]-х дr:iв з часу одержанн" ;;.:-::,:;:^:" 

ВlДпУсТк

tрOрМацIl Jово{иfр1 дб 1

-,oJ]":':""::']^:::-:""1 
HoBi HoPMaTlaBHi Документи стосовно тру, 

;;;;;,,;;";;"#JJ
працiвникiв.

;.::-:"'::"":^j 
***оання дисциплiнарнЕх стяп{еЕъ Еа працiв

вн3,трiшнього Трудового розпорядку та посадовnoх обов'язкiгlовнiй вiдповiдностi зi стаття]vи 147, 148. 149,15l, 152 КЗпП.

язклв tlрово

';! !,:-:нна 
профспi;tковct орzctн iза ttiя зобов'яз1,е,плъся:

;-;";;;;";,,;:
мораJrъrrо-ЕсЕхологiчного 

мiкроклiмату.

\_J

llll|llll

шlull
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забезпечувчr" ,rdiriйниiц контролъ за своечасним введенням в дiю

докyмеýтiв з пlетань трудових вiлнсlсин. органiзаuiт нормуванЕя

прачi, розподiлом Еавча.,ТЬноГ0 нав аt{таження.

3.2-З- Запобiгати виIlикненню iндивiдуалъних та колективних трудових
конфлiктiв, а у разi ik виЕикЕеЕня забезпечитр{ ix вирiшення згiдно з чинним

i плати (ст. 2 закOнодавство]\,I.

3-2.4" Захищати права членiв профспiлково? органiзащiТ в сферi трулових

тъ ýе

Klэai.Htt

tx вiдпl.сток

Jати вагiтни

икiв, члена

вати лише

(ст.12 Зако_

:тю rцорiч

l у зв'язку

щryсткю>).

идовi
]о трудо

ЕrЕ

м{

{{

вiдносин.

з-2.5_ Не догryокатц IIритягнежrя Ерацiвникiв до виконажня функцiй, якi не

зазначенi в посадових обов'язках, без згоди працiвника.

з.2.6, Контролювати псрядок звiлънення з роботи працiвникiв, якi пiдлягають

звiльненню у зв'язку зi скороченням штатiв чи з iнших тrричин за iнiцiативою

роботодавця установи"

з-2-7. За бажанням працiвника, rrредставляти його iнтереси при розглядi
iнливiдуальЕих трудових спорiв.

r.].8. Здiiiснювати контроль за дотриманням чинt{ого трудового

з€lконодавства.

j.].9. Роз'яснювати
t обов'яз _]oKYMeHTiB щодо органiзацii працi, ik права i обов'язки.

членаN,{ трудового колективV змiст нOр]\.{ат.r.{вних

, _ ]0. Органiзvват,и вивчення та обговорення в трудовому колективi
]рацlвни }3конопроектiв, якi стосуються трудових прав працiвникiв сфери освiти;
ш пра -,]TIl пропозицiТ Iцодо псlлiпшrення yN,toB праui _ro керiвних профспiлкових
юводити sрганiв. органiв мiсцевог0 самOврядуванIrя.

|, 
t t t l р () t l tt ко; е кпl llB н о Z о d о z о в о p.l, t) o.1t о в ttl tl С l, П Р о н ас mуп н е :

Е}становити в ycTaHoBi п'ятиденrплй робочий тиждень з двома
днями (субота,недiля);

з}-{1н\ те перегJяД нор}.{ пРацi провOд}rтll за

профспiлковою органiзацiсю та згiдно чинного

зJоро , 
: "._] )iiC il tiя.
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з"з,з, Режим "'Роботи, lрафiки trоботи, погоджувати з крофспiлко
органiзаttiсrо.

з.3.4. ЗабезпеЧити кOнТролъ за своечасЕим складанням графiка в
його виконанняI\4.

З.j.j" У разi залровад}tiенýя [IергуваНня в ycTaнoBi :tавчасно \,згOджу
профспiлковOю органiзацiсю графiки, порядок.
з-з.б- Залучати на роботу окреь{их працiвникiв у вихiднi (неробочi
святковi днi лише у виняткOвих згiдно чинного законодавства,
!!,7rlr\vDl лrх1 .lrttцE J *,иня'l'кOВих ВиПаДкаХ, згiДно Чинног

згодOю i за llсгод;ftенняý{ з профспi,,rковою органiзацiсю.
з "3,7 , Надаватrr вiдпустки без збереiкенrrя заробiтrrот плати лише за ная
особtас'от заяврt працiвrrика i вiдllовiдно до LjI.1нного заксýодавсlва.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТI
4. l. Ро боmоdа ве ць з о {lo в rязуспlь 

ся :

4" 1 ,1 " Рjшtення прс) зьqiлtrt в органiзацii. прашi, лiквiдацiю, реоргаtтiзап
перелрофiлюваннЯ установИ, скорочення чиселъностi або штату працiвни
;ip;,:iiM;;_r:lT j'p,ftl_]e riiс,пя fiсlтередНъого rrроtsедення llерегоЁорiв (KoHclz;lbTarlii
I-оловоЮ гIервинноi профспiлковоi органiзацiТ - не пiзнiше як за три Mi
здlис}{ення ц!{х заходiв.

4.1.2. Налавати BciM бажаючим

неllовF{ого робо.lого час}- з опJIатою

часу (за фактично Rиконану роботу) без будь-яких обпtея,ень 1рудових
працiвникiв, iз збереженням повноi тривалостi оплачуванот вiдпустк и та .

гарантiй, пiльг, комIIеЕсацiй, встановлених цим колективним договором.
4.1-з" Здiйснювати аналiз стану та прогнозуваннrt використаIIIIя Трудо
pecypciB в ycTaHoBi.

4-1.4.При прогнозуваннi масового вивiльнення працiвникiв
загальноl чисельностi шрацюючих протягом року) розробити та

;iЁ:}il*#"т';::,,:l;т-;т*-"*-|

можливiстъ працювати на

працi лролrорцiiiно вiдпрацъо

'о: 
i



рсфспiлко
Ф,

. Пр" виЕикненнi необхiдностi вивiльЕення

ст.40 КЗпП Украiни:

працiвникiв на гiiдставi
11

-l. ]

K;,t вiдilrо,сTок

\ згоджувати

(неробочi)

Jo_]aBcTBa, за

ше за наявнос

тва.

эеорганiзацil

службу зайнятостi гlро вивiльнення працiвникiв у зв'язку iз змiнами в

органiзацiт працi, в тсму числi лiквiдацiею, реорганiзацiеrо або
перепрофiлюванням установи, скороченням чисельност:i або штатy
працiвникiв;

вивiльнення здiЙснюватИ лише гriсля використання ycix можливостей
забезцечитрt iх роб*тою на iншому робочому мiсцi, в т.ч. за рахунок
звiльнення сумiсникiв, лiквiдацiт сумiщення тощо.

4,|,7, При змiнi роботодавIIя установи, а також у разi реорганiзацiТ (злиття,
при€днання} подiлу, видiлення, перетворення) звiльнення працiвникiв
Irроводити лише у разi скорочення чисельностi або штату.

4. 2. Вuборннй opzaH зобов'язу€лпt ся:

4,2,1, Вести роз'яснювальЕу робоry з питанъ трудових прав та соцiального
захисry вивiльнюваних працiвникiв.

4,2,2, Забезпечувжи захист вивiльнюваних гrрацiвникiв згiдно з чинним
законодавством. Не допускати звiльнення за iнiцiативоiо роботодавця
вагiтнlах, жiнок,, якi маютъ дiтеЙ BiKoM до трьох poKiB (до шести poKiB),
одинокиХ MaTepiB Ери наявностi дитини BiKoM до 14 poKiB або дитини-
iнвалiда (сm.IВ4 КЗпП YKpa|Hu).

J..j. Сmорвнu зобов'язl,к1l7ur",

+.j.1. Вживати заходiв для:

створення працiвникам вiдповiдних умов працi, якi
З{iРа\\'Ванн}о перiодiв трудовоТ дiялъностi до
пЕltlзначення вiдповiдного виду пенсii.

б максим€Lтъно слрияли

стракФвt_}го cTaiKV для

r працiвнил

lнсулътацi

три,чriсяцi

на

]рацъован

рудових

устки та

овором.

ш трудо

в(до 1

реалi

к) про

пrкiв,

.,, т



г 4"4. Сmоронм ёвлаовýtt исл,:

4"4.1.Пр" скороченi чисельностi чи штат)i гrрацiвникiв перевi
зал!{ЕtеЕýя аа роб*тi у в}iilядку GдЕаксвоТ пр*дуктр;вн{}*тi працi i к
KpibT перелбачениХ законсдавстtsоп,{ {ст.42 КЗпП УкраТни), надаеться

- ос*баья ýередцеFrсiйн*г+ BiaT;

- зi ста;кем роботи у данiй ycTaHoBi бiльше 10 poKiB;

- одицоки},{ &rатер"я},{, якi мають дiтей д* 1б-рiчнOг* BiKy;

- жiнкаПл, якi маютЬ двоХ i бiльше дiтей BiKoM до 16 poKiB.
5- НОРМУВАННЯ I ВIЕЛЛТА ПРАЦI
5. l. Робоmоd аве ць зо б ов'язу €mсrся :

5.1.1. Забезпечити оrrлатУ працi вiдповiдно до чинного законс,
Встановлювати та здiйснювати доплати та надбавкиl преIч{itовання,
ъtатерiа_лъцоТ;]tlпоъ,tогн та виплати коь{ilеI-{сацii працiвникаь.f чстанови,
<Згiдно з пYнктоМ 47 llоложення пр0 iнклюзивно-рес.Yрсний L

затверд]кеF{OгФ ýOCTaHoBoro Кабiнету, }r{iнicTpiB УкраТни вiд 1:.07.:с17 }
на Педагоr'iчних працiвникiв iнклюзивно-ресурсних центрiв поширю_
V\тФв!1 CItl.цaT}l прашi, y},loв}I надання riорiчних вiдrтл,стсlк та iHц_ri п

BcTaHoB;teHi законс)давство]vI дilя педагоi,iчних працiвнлrкiв спецi
закладiв загаllьнtlТ середньоТ освiти. Вiдrтовiдно до пунк.гч 29 iHcTp

наявностi в них груп) лля дiтей. Якi
розуь{свогФ рсзвитку, пiдвиrцуютъся

5-1.2. Забезц*чиаи в ycTaHoBi гласнiстъ }ъ.{ов гlрацi, Irорядку ви{IJIати
надбавок, винагород, премiй, iншкх заохочуваJIьних чи комilенс
виг{JIат.

5.1.з. Вiдповiдно до ст. 15 Закону Украiни <Про опдаry працЬ> пого
з крофскiлковою органiзацiею умови оплати прапi в ycTaHoBi.
5.1.4. Здiйснювати перегляД i введення нових умов 0плати пра
обов' язкови},{ погодх{енняе{ з первинною профсгтiлковою озэганiзатl! giо.

5.1.б.Забезпечити виплату заробiтноТ плати за lrepl]Jy половиЕу
{aBaHcj в розпriрi не &.reнmpfNl за фактично вiдпрацьоъаниfт час з

з

l

порядск обчислення заробiтноt платtt працiвникiв освiти, затвер
ýaкa:]oil,r \,4iHicTepcTBa освiти УкраТни вiд 15.04.199з Jф 102. посадовi
(ставки заробiтноТ ледагогiчним працiвникам загаль
навчаJIьних закладiв
корекцi? фiзичног*
вiдсоткiв.>>

плати)
(або за
та/аба

Bl.t_

тарифноТ ставки (шосадовсго о&цаду) пратдiвника.
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j 5.1"7- У разi, коли день виплати аванýу чи заробiтноТ тlлuти збiгаетъся з

KiB.

_i,i.8. ýр* ко;кнiГl вtlплатi зеробiтн+i ttлаз,iт повiлоlr,лляlи гiрацiвникiв про

]агальнY сумУ заробiтноi платlт з розшифрOвкOю за видамI{ виплат, розмiри i
t пiдстави утримаЕь, суму заршлати, що належить до виплати.

5.1.9. Забезпечити виплату заробiтноТ плати через установи банкiв вiдповiдно

ти, затверд;
5. 1 .12. Не допускати заборгованостi заробiтноТ плати. При затримцi виплати. посадовi

загалъноOс заробiтнОТ цхатИ ЕарахованУ до виIIлати суму iндексувати вiдповiдно до
. Якi По--tох<ення прtl rIорядок коN.{пенсацiТ працiвникам частини заробiтноТ шлатtт у
щJrютъся зв'язку з порушенЕrIм TepMiHiB i1 вишлати (IIосmанова Кабiнеrrcу MiHicmpiB

\'краlнu Bid 2а zруdня I997 р. JФ t427);

компен -ý.1.1З. Забезпечувати виплаry доплат за:

сумiщення професiй, посад - ло 50Yа;

розширення зони обслуговуваннrl або збiльшеннrl об'сму виконуваноТ

п.lати роботи - до 5ОYо;

- викоЕанЕrI обов'язкiв тимчасово вiдсутЕъого гrрацiвника без звiлънення
нlзацl€ю.
{ення

Bi: основноТ роботи - до 50%;

за використаннlI В роботi дезинфiкуючих засобiв, а

rrрнбирання TyaneTiB - 107о посадового оюIаду (без проведення

атестацii робочих мiсцъ - постаЕова Kaбiнery MiHicTpiB Украiни
:00] року М 1298),

З9 iнстрl.кцi заробiтноТ п,чати.

виллати

-т'{! l""I\'-t.- 2a\l ц l\ U/l\ JLL

при цьому

ЗU серпня

й здiйс

llil



ЗазначеНi доплйтИ встаЕсвЛюватИ за обов'язковиМ ПОГGДЖеННlIr

профопiлковоЮ органiзацiсю (наказ MiHicTepcTBa освiти i науки у
j\lЪ118 вiд 24 лютого 20ý5 рску).
5"1.15. ГарантуВати оплату працi за робоТу в надУрочний час в порядк\ --:

i$* КЗпГi УкраiЪlл, а У свя],ковi. неробочi та вихiдяi днi у подвiйному роз, :

at}о надання 1ншого дня вiдгlочинкч.

5.1.16. Передбачити в ltошторисi вi{датки на премiювання, нада
матерiальнот допомоги працiвникам установи, стимулювання творчот пра . "

*едагогiЧt{огО новаторСтва керiВних i педагоt i.лних працiвникiв 1, розмiраl
менше 2 вiдсоткiв планового фонд1. заробiтноi плати
S,i.lV , Ёiе гlриiiмати В односторонньоп,{у пOрядку рiшень, lц0 зрлiляюl

встановленi В колектиВномУ договорi умови оплати праui, KpiM змir
зýfiонодавствi. {iplt за,l,tilл{еннi ти&.{часово вiдсутi*iх педагогiв, яке
поFIад 2 л,liсяцi, оплатy здiйснrовати по тарифiкацii з першого дня замi
за Bci години фактичного наваЕтаження (п 73 {Hurtpy,Kt,lii' l1po ?1ор,

обчttс-пення заробimноi' пла|пч пpatyiBHttKiB освiпtu ).

5,1.18- Забезпечити оплату працi у витIадках. з нез€lJ{ежЁих вiд працi
Причин (несприятливi метеорологiчнi умови, епiдемii, COVID-19
рсзрах\ нк\, заробiгноi lтлати, встановленот при тарi.тфiкацii, за
виконання працi вни ка ми iншоТ органiзацiй но-педагогiч Hoi роботи вiдпо
до i.ч фlнкurоналъц}{х обсв'язкiв. За час fiростою, коли виникла Btl
ситуацiя, небезпеЧНЭ длЯ життЯ LIи здOрОв'я працiвника, або длЯ ЛrОlТеЙ.

,]rэг0 отоltуютЬ. i навко-rltljlгIього природного середоВища не з irого
ним зберiгасться cepe:Hiri заробiток.

5.t.19- Зберiгати за працiв}tиками мiсце роботи i середнiй заробiток за
час проходження медичного ог-lя_]\, (cT.l0 Законr, УкраТни <<Про охо
прачi>).

5,1.2а- ВиплачУвати надбавки, працiвникаМ у розмiрi вiд 10а% до 3

llосадtiвого Окjtаду за F{аявностl коштiв (ставки заробiтноi лltати, тари



..., 1 5
ПОГОД",Кенням за аиконанi{ý tэdс}бýиво BaжJli4BoT робOти i'Ha TepMiH Ti врtконанrrя):

r r Науки YKpl за склалнiсть. напруженiстъ;r роботi.
j.i.2З. Здiйснtовати гtремiлован}rя i]рацiвникiв вiдповiдно дс ПолOя{ення пl]о

i ЧаС в порядкупремiювання (!оdаmок 1\.

rО:ВiЙНОМУрOзrj. j.24. Забезпечити EиlljiaTy педзгогiчнип,r працiвника}чI ycTaнoвl4 грошовоТ

винагороди за сумлiнrrу працю, зразкове виконання покладених на них

ЮВаННЯ, }lадаобов'язкiв вiдповiлно до п.i ст,57 Закону YKpaTHil <<lipo ocBiTy>>, згiдно

{}UI ТВОРЧоi пра Положення (ýоdаrпок JVo 2) за погодженням з профспiлковою органiзацiсю

llKiB 1' РОзмiраl та виплату педагогiчним i ЕауксвO*педагогiчнr{м Ерацiвнlдкам доЕомOги на

lb. l]{o зь,liriюt

ацi. KpiM змir

эгiв. яке тривi

го .]Ея замiшiеt

:tttl' пpo поря{

r.ч вiд працiвнr

сочш)- l9),

tацiТ, за уý{с

lботи вiдriовiд

{I1K-la виробнl

) _],lя ЛIо;]ей, -

з i"lого виыи.

rбiток за

,,Про 0хоро

009/о до З00

-laTrI, тарифг.

оздоровлення у розмiрi мiсячного посадового окJIаду (ставки заробiтноТ

плати) при наданнi щорiчноi вiдпустки та премiю гrрацiвникам устаЕови за

наявностi коштiв.

5 .1 .25. Забезпечити випл ury яадбавки за висхуry poKiB щсrмiсячно у вiдсотках

до rrосадового окJIаду (ставки заробiтноi плати) заJIежно вiд стажу

педагогiчноТ роботи:

- понад 3 роки - \aYo;

- понад 10 poKiB -20Yо;
- понад 20 poKiB -З0%.
5.1.2б.Виплачувати надбавку педагогiчним працiвникам за престижнlстъ

педагогiчноi працi в максимапьному розмiрi За% посадового окJIаду

вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 11 сiчня 2018 р.

ý2з.

5.2.27. Атестацiю педагогiчних працiвникiв проводити вiдповiдно до

Типового положенюI про атестацiю педагогiчних працiвникiв, затвердженого

наказом MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi та сrrорту УкраТни вiд

2а.12.2011р. j\Ъ l47З {iз змiнами, затвердженими нак;вом MiHicTepcTBa освiти

i науки Укра?ни вiд 08 cepп}ul 20\З року Nч 11З5) та змiни, що вносяться до

Порядку пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних та науково-педагогiчних

працiвникiв, затверджеЕого гIостановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 27

rр_yдня 2а19 р.Nэ 1 |ЗЗ та чинного законодавства.



5.2"28. Вкшочати в обовпязковому Еорядпry Ередставника гI

органiзацii до складу атестацiйно? комiсiй.

5.2-29"3абезпечити свосчасне i шравильне встановлеr'ня та ви
tтрацiвникапt заробiтнот плати з урахуванням змiни розмiру MiHi
зарсOlтн$t гlлати icTaxcy роботи, освiти, квалiфiкацiйноТ категорiТ, п
звань, доплати за престихснiсть та iH. (п.б IнстlэукчiТ про порядок
заJзобiттlсТ i:;lа,глt rrраttiвнlзiti* освiти),

пр, змiнi розмiрiв тарифних ставок i посадових окладiв без

вi,{дав&,ги накази Ilро з;1 ili снеЕня в iдп oBi дних лepepaxyHKiB.

5. 2. Вuборпuii tlptaH зобов'язусmъся:

5,2.1. ЗдiлiсвтоватLl коItтроль за дOтриманням в ycTagoBi законодавства
Фп"rтату лраui.

5,2"2. Вживати заходiв для свосчасноТ RиплатIl заробiтноТ плати в у
ocBill,t та сlIриятil .. с} ненIiю прll1lиll Jali]l,trtKи l'х tsllпJаl ll.

5,2,3, Сприяти в наданнi праtriвникам чстанови необхiднот консультат
доrто},lоги щод0 пцтань оплатрl праlti.

5.2,4. Поруrлувати питаннЯ про притягнення до дисшигtлiн
адмiнiстративнот вiдгiовiдальностi згiдно iз законодавством осiб" винн
невиконаннi виN4ог законодавства про оплатY працi, умов
колектиtsного договорУ, lЦо стосуютЬся оплати лраui (сtп.45, l4l, t
КЗпЛ Украi,'нtt, сm.36 Законl, YKpa!'llu кПро оплаmу праtti>, сm.]В
YKpaiHu кýро колекп,tLrвнi dоzоворu>).

5.2,5. Представляти iнтереси працiвника при розглядi труцового сп
'iO}v{,v числi lцOдо о{IJIа,грI прачi в Koplicii fiо тр}лових спор ах (спз.22б

YKpal'Htt).

5"2.6.11редставлятl.{ на прохання працiвника I-{ого iнтереси щодо оплати
в сзrлi (сm.l9 Закону YKpal'rtlt оПро професittнi спiлкu, iх права mа
t}iя.зьносlу,:ils, сlэ7,1() ijttB1.1lэHo.-o проl|ес}.|а,7ьноzо кооексу Ук?эаlнu).
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ПРОфспiл*о|S.Z.Т. Проводити рOз'яснюв€IJIьЕу роботу щодо црактики зtsерЕенЕrI

гrрацiвникiв установи до судiв про примусове стягнення заборгованоi

заробiтноТ Елати та сум вiдшкадуtsаЕня шкоди вiд нещасЕих випадкiв i

професiйних захворювань з органiзацiй, установ гаlryзi.

5.2.8. ПовiдомJIrIти гrро Bci факти ITopyшeнb щодс оплати працi мiський та

обласний KoMiTeT Профспiлковоi органiзацli, ýержавну iнспекцiю працi.

Вимагати Еритягнення д0 вiдповiдальностi посадових осiб, винних в

порушеннi законодавства про оплату працi.

5.2.9.Здlйснювати контродь за огIлатою працi за роботу в надуроч:яиiа час, у
святковi та вихiднi днi згiдно з чинним законодавством.

5.3" Сmоронu зобов'язуюmься в .|le}rca-r cBoci Ko.vlleпleHeqii:

tОдавства l 5.3.i. Розподiltяти фо"д матерiальЕого заохочення.

)вого спор}.

tс,m.2}6 КЗ

) оплати гlр:

,, ,rо Zаранr,

: .З.2. Забезпечувати здiйснення випJатI1 грошовоТ винагороди та

JаТи в устан _ремiювання працiвникiв устансвt{.

-i.З.З. Забезпечувати виплат)i Bcix видiв доплат iна:бавок згiдно з чинним

онсулътатив зilконодавством.

5.З.4. Контролювати дотриманшI вимог чинного законодавства про оплату

працi.tltсцигrлiнарг

осiб, вил]ни]

\ \IoB дан(

;j. i4l, t4

сtп. ] с9 Закс

6. ОХОРОНА ПРАЦI ТЛ ЗДОРОВОЯ

6" 1. Ро боmоdавець зобов'язу €mься :

6.1.1. Забезпечити в ycTaHoBi фуякцiонування системи управлiння охорOною

працi згiдно з вимогами ст. 1З Закону Украirш ,iГIро охорону працi>>.

Забезкечити органiзацiю та проведеншI навчанIu{ i4 перевiрки знаЕь з

охорони працi працiвникiв, у т.ч. новопризначених, вiдповiдно до ст. 18

Закон1. Украiни <про охорону праць.

6.|.2. Забезпечити в ycTaHoBi суворе дотриманням вимог Законiв УкраiЪи

пПро oxopoi{y тlрацi>, <Про пожежЕу безпеку>, <<Про санiтарно-епiдемiчне

благополуччя населення>, uПро загапьЕообов'язкове державне соцiалъне



п

l.захворювання) якi спричинили

розгляд пl{та}lljя стан}, {}XCIpС}ii 14

6.1.З. Забезпечити свосчасну

втрату праце:]датностi>>. Здiйснювати a}i

гllзацi т,а,трав}"tат}lзý{}/ 
"

страхуваýня вiд 'Ъешасi{ог0 випадк_y Еа виробниrдтвi та профес

розрсlбку i виконанЕя заходiв по ство

безпечrrltх та нешкiдлlrви,о: '/MOR rтрацi вiдлiовiдно д0 вимог ЕорI\,{ати

дскументiв з охоронlт пратti в межах фiнансування.

б.i.ll. Проводити аналiз виробничого травматизму i профзахворю

ЗакокУ Украiни <Про охорону працi>>, нсрмативних aKTiB про 0х

Розробити KoHKpeTHi заходлt п,lодо запобiганtrя неlцасних випадкiв

*рофзахвсрюванъ на вlliэоёництвi.

6.1 .5.

вимсг

Забезпе.tити суворе дOтримання посадовими особалtи та працiвник;

праili. технOлогiчних процесiв, графiкiв плановO-попереджувальних ре

устаткуВанFiЯ та вентиJ{яцiТ 1В Me}{iaх фiнансчвання).
6.1.6. У разi отримання iнBalliдHocTi внас-цiдок

працiвникоlчI, органiзовувати навчання, перекваJliфiкачiю i працевл

працiвн

Поста

вирсlбни.lоТ

вiлповiдНо дО рекOменДацiй N4CEK. BcTaHoBI.lT}l неповний робочий день

неповний робочий тижденъ i пiлъговi упtови працi вiдповiдно до чин

законодавства.

6.1"v.Забезпечити проведеннrI безкоштовниХ медоглядiв для
вiдповiдно до cTaTTi |7 Закону УкраiЪи <<Про охорону працi>>,

КМУ вiд 2З.05.2001 р. J\b 559 .

б.l.в. Забезпе,tитИ провеfеннЯ атестацiТ робочиХ мiсцЬ З НеСПРliЯТ

уý,lсвам1{ працi вiдгiовiднО _]О чIlнного закоЕодавства та розробиr,и

резуль],атами заходи шодо покрашення умов труловоТ дiяльностi:

умовах праui згiдно з Jo.]aTкor,r j\is З;

на оплату лiкарнянlгх

додатком ЛЬ 4.

б.i.9, fiередбачити в кошторI{сi ycTaHoBLI коштр1

за першi 5 днiв згiдно з Законом УкраТни кПро розмiр BHecKiB на деякi



':

державного соцiаfiъного страхYtsаЕ}-Iя}> вiд
i9

l професi

iснювати

язкового

iB по

lог

га працi

TiB про ох

Llьних ре

)нL{чоt

; i ва;кких

гit згiдно з

t р.Jф 22|З-IJ1.

Вttвчати та поширюватр1 передоtsий досвiд роботи з иитанъ охорони

!- Розглядати скаргк i пропозицii працiвникiв устаноtsи з ЕитаЕь

]еконодавства Украiни, вимог ГалyзевоТ та РегiOнальних 
"чгод 

з

безпеки життсдiялъностi та вживати заходи щод+ усунеЕЕя виявлених

] ]. Забезпачити ЁlаJiежЕlе утримff{ýя санiтарно-побутовlо( примirцень, ik

ня9 в меяtах фiнансування,

,-1. Вк_гпочжи до скJIаду KoMiciT по соцiа_шьному страхуванню з тимчасовоi

втати працездатностi гrредставникiв профспiлковоТ органiзацiТ.

"{. Вкrлочати }тредстав:rIика шрофспiлковоТ органiзацii до tкладу KoMicii

i:уванню нешасних випадкiв на виробничтвi та профзахворювань.

15. Передбачати в кOштOрi{с1 BI{TpeTrr на o}iopoHi, ilрацl ts устаFrовl i,

вiд фонду оплати праul (спl. ]9 Закону,Украlнъt оПробочий день ipi не меЕш 0,2Уо

Е{о до працisl} .

П е р в uн н а пр о ф с п iл ко в а о р z ctH iз ацiя з о б о в' язу € tl t l, {, я :

iitlcTiЁrнo здiйснrова,гlt гроrладсъкltil b:oнTpt],1b

_]авства про охоронч працi. створенням безпечнttх i

ryацi, наЕежних виробничих та санiтарно-побуговIlD( умов (сm.4} Закону

ý"ryatHu кПро охорону працi>). На своему засiданЕrt визначити представникiв

!роФпiлковоi органiзацiТ для здiйснення громадського контролю за

-еР/i\аННЯМ ЗаКОНОДаВСТВа З ПИТаНЬ OXOPOHI,T ПРаlii.

6-:.]. У разi загрози життю або здоров'ю працiвникiв вимагати вiд

роботодавця негайного шрипиненЕrI роботи устаЕови для ycyHeHElI такоТ

.'L)ji1,

].-], Брати участь у розслiдуваннi пр}lчIiн нешаснllх випадкiв i професiйних

|сприятл

lзроблtтl.t

гi:

за додержанням

нешкiдливих умов

зiI-хворювань ts устаяовi та надавати висновки гrро ýих, вIIосити

)нян}лх лис]

на .]еякi Brt



-F

РОбОТОДаВЩ' ДеРЖаВНИМ органам управлiння i нагляду 1тодаяня з 11рlтаохорони працi та одержувати вiд них арryментовану вiдповiдъ.
6,2,4,Систематично перевiряти виконаннr{ господарсъкими працiвникпропозицiй профспiлковоt органiзацii та цредставникiв профспiлкJ
органiзацii з питанъ охорони працi, домагатись ik максималъ"r' ;;;;;;]

I6,2,5, Регулярно виносити на рOзгляД зборiв трудового колект"*ч. .u";J,Iпрофспiлковот органiзацiл питання стану i умов охорони працi. l6,2,6'ЗабезпечитИ r{астЬ предстаВЕика профспiЛковоТ ОрганiзацiТI
розслtд}ваrrнi СМ€РТ€;ТЬIJt{Х неlцаL:нl{Х виладкiв на влiробництвi, анапричин травматизму, розробцi профiлактичних заходiв в ycTarroBi,

/ааF\),:./. ьра'и участь в;э,эбо'i кол,riсiт:з перевiрки зна]-iъ з CIX*poýrl llрацi.
6,2-8. Здiйснювати громадський контроль за виконанЕям вимогУкраiЪи кПро охороlrУ працЬ> В ycTaHoBi З метоЮ наданнlI
допомоги гlроtРспiлковок) органiзацiсю з питань органiзацiT роботидосягнеýня нормативних показникiв, за органiзацiею харчуваЕня, охздоров'я, охорони працi.

ь,2,9, Розг,;тядат;l скаргЕ i iтропозltцij' члеlяiв лрофспi,rковоi оргаl+iзспитань охорони праrii, захиlцати r-\ iHTepeclI ,\ взасмовiдноси}l
роботодавцями, державними i господарсъкими органами, оргаýами Mi<самовряДуванЕя: предстаВ лятИ в прокураryрi та судi iнтереси працiзокрема i ткх, щ0 гrотерпiли на виробнrпггвi вц Еещасних випадкiв
професiйних захворювань.

6.2.10. Брати участъ в роботi KoMicii з
ВТРаТи працездатЕостi. Спрняти посиленню впливу предст_4r члv r ч

:::::"'"КОВОТ 
Органiзацij" на влlрiшення iтIаTaHb 1, комiсiях на кори

соцiа-цъного страхуваЕня з TиMLI

членiв.

б.]. t i.Контро.i]ювати свос.lаснiстъ i rToBHoT1,, вiдшкодуааft}{я tсоцiального страхування вiд неrцасних випадкiв lliкоди, зап
праtltвниковi калiцтвом або iнlлил.л уrirкодженням здоров'я, гtOв'
виконаfiня]\,f ниМ трудовиХ обов'язкiв, а такOхt виплат одноразовоi
вiдповiдно до Зак*r+у, YKpaTHlэ <<[l;lo {)хсрOýу lлраиiя.

]]lшll
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6-2.| 2. Надавати кваrriфi KobaHi

з охорони працi.

праr:i

rрофспiл п. 3. Сtпороtt н r\ ozo*opy t|о,wов llл ttcb :

ралriзацiТ. 6.з.i. РоботУ з охорOЕи працi Еров8диТк вiдповiднg д0 вЕмOг законодавства

rrву, засi УкраТнИ з охороЕи працi та наказУ MiHicTePcTBa освiти i науки УкраТни вiд

01.08.200i р. NЪ 56З.

рганiзацiI

6.з.2. Ствсrрити постiйно дirочу комiсiю наказоМ дрIректора установИ для

гtеревiрв;и з$анъ працiвlаtlкiв з fitiтань oxopoнlt прпшi {тttпове пOложеtiня про

навчанFIя з питаI{ъ охорони працi вiд 17.0].1999 poKl, {LlАоп 0,00_4-12-99),

вкJIючивши до ii складу представникiв профспiлковоТ органiзацiТ,

Dоооти
t 7. СОЦIАЛЬНI ГАРАIIТII, ШIЛЬГИО КОМIIЕIrСАЩII

{ня. ох0

21

гrравовi коЕсулътацiТ з основ законодавства,

7. 1. Робоmоаавець зобов'язу€mьсп:

7.1.1. Здiйснювати коЕтрсJIъ за безумовним забезпеченням всlх працiвникiв

на яких поширюеться дiя даного Щоговору гарантiй, передбачених чинним

закоЕодавством.

7.\.2" Забезпечити правове навчаннlI працiвникiв установи iз заJIученняМ

оахiвцiв правозахисних i iнших органiв в гапу-зi права.

- ..З. Органiзовуват}I лля педагогiчнttх прачiвникiв ycTalroBи семiнари,

ocBiry, передового педагогiчногоконференцif з питаIIь законодавства про

лосвiду та iнше.

?-1.4. ВживатИ заходiВ щодо соцiшrьного захисту BeTepaHiB працi.

7.1.5. Сuрияти гlрацiвшrкам установи у призначеннi Тм пенсiй за вислуry

poKiB тазавiком.

loB язаним '. ), Первuннч профспiitковсt орzсtнiзацiя зобов'язчсmьая:

tцтвi, ан

зi.

праlii.

}l\Iог Закоl

q практичн

органlзацll

i:носинах

r,и мiсце

працiвн

вrtшадкiв

зт

lредставн

а користь

ня Фо

запо

зоТ до 7 ].1. Сприяти:



забсзпеченню гrрацiвникiв установи
передбачених чинним законодавством ;

працiвникам устанOви у призначенi iM irенсiй за BikoM та за
poKiB;

7.2.2. ОрганiзУватИ надання доцомOги у вирiшеннi побутових п
пенсlонерам, rцо перебувають на облiку в профспiлковiй органiзацiТ.

1,2.з.Сприятli органiзацiт санаторно-курортного лiкуванн:l та
членiВ профспiЛковоТ органiзаliii та i'x сiмей. Путiвки для лiкування видi
ЕерШ за все тим. хт0 LlacTO i трlзвалИй чаС xBopic, хронiчнО ХВОРИМ, ТИ},{

перебува€ на д1,1спансерному облiку за наявностi вiдповiдних доку]\I
ЗабезпеЧитц глас]-1iсть tлри розподi:ii nl-TiBtlK.

7 .2.4. Сприяти органiзацiТ лiтнього оздоровлення дiтей працiвникiв устан
7.2-5- Органiзувати проведення <<дriв здоров'я>, виТзди на природу,
кулътурно-ь,t acoBi заходи.

1,2,6, tJрганiзvватl{ c:iMer,irri Bel{op}I. вечорl1 вi_]починк1-, гtрtтсвяченi
лрацiвникiв освiти, 8 Березня. HoBolty рок},тощо.
? "2.7 .Ilроводлrти /{ень вшанування Людей ПохI.lJ-rоГо вiкзz. Забез
запрошеНня на свята BeTepaHiB праui та пенсiонерiв.

7.3. Сmоронu f,ozoBopy dомовwtась:
-i .з.i . В;ь:tтвати заходiв д;lя :забезttеLIеннlI дотрLrмання чинного законо,

* у-сферi трудових вiдносин;

прtл забезriеченнi соttiальнllх гарантiir i пi--lьг для працiвникiв, ч;Iенi

сiмей, а також пенсiонерiв, якi працюваллt ранiше в галузi освiти;
лри наданнi гарантiй i компенсацiй r!,Iолодим спецiалiстарл у
переТзлу i* у iншу мiсцевiстъ у зв'язку з направленням на роб
порядк}l розгrодiлу пiсля закiнче*tня навчальЕогс закладу, аспi

7.3"2. Сприяти вирiшенню tlитань Щодо надання реабiлiтацiйних путiво
,liiкуванfiя освiтянам, якi цьсго
вiддiленнями Фонду соцiального

ýраr{ездатност,i.

гrотребуютъ, перед регiо

страхуваяЕя з тимчасовоi



ла
./-э

] t] Bi{

)м та за tsи

i_r ToBlTx jl

анiзац11,

.*,:ir спiлънi заходи дIlя належЕого вIIровадження ЕедержавЕог0

забезпечення та обов'язкового професiйного страхування

в установи.

:;iйrtaTla участь ч галузевих спартакiадах серед праuiвникiв освiти.

г {рАнтri дшльностI проФспIлковоi оргднIзАцIi

)ВОРИМ, Тим, ) 8.1. i . Надаваrи гrервиннiй профспiлковiй органiзацiТ всю необхiдну

tHIl\ ДокУNlен .нформаrrirо з питань, lцо с предметом цьсго колективного договору, сприятI{

ятавi
Kr вання видi 8. I. Ро боmо d аве ць зо бо в'язу€mься :

реа-шiзацii права шрофсrriлки по захисту трудових i соцiально-екOномiчних

iHTepeciB працiвникiв.

1 природу, i l. ] .]. Безоплатнс надаватl.i профспiлковiй органiзашiТ обладнане примiщення,

:гтехнiку, примiщення для проведення зборiв. засiданъ тош0 {,ст.249 КЗпП

lрисвяченi }'краТни).

8.1.3. Згiдно з заявами членiв профспiлковоi органiзацii проводити

безготiвкову оrrлату членсъкlгх BHecKiB та tIерерахавува,ги ik пiсля виплати

зарплати.

]. Забез

Б.1.4. Забезпечити звiлънення вiд основноТ роботи представникiв або

шозаштатЕих працiвникiв профспi_шrовlD( органiв для 1^racTi у стаryтних

законо. тLчодах на рiзних рiвня<, а також Еа час короткострокOвого навчання, iз

_ i-lC /кенням заробiтноТ плати.

i.1.5. Не застtrсовувати до працiвникiв обранюr до складу профспiлкових

роботолавчя

*ез згодI{

- энiзацiй. дисциплiнарних стягнень без погодження з вiдповiдними

про фс пiлковими артанами.

Ь.l.б.Не допускати звiльнення з роботи за iнiцiативою

:паuiвникiв, якi обранi до скJIаду профспiлкових органiв

вhповiдного профоргану та протягом року зi звiльяення з виборноi

щпофспiлковоТ посади {Закон YKpaiHu кПро професiйнi спiлкu, ix права mа

*;гцниii' d iял ь н о с mi >) .

знлtкiв }iстано

HltKiB, члеtl

зi освiти;

alicTaM у
I\I на

,. аспi

HI-Iх пYтl

регi

rсовоi
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8.t"7. Забезпечити Ъiдънкй досryп до

ycix пiдроздiлiв i сщrжб установи

матерiалiв. локyý{ентiв- а також

для здiйснення просРкомом

профспiлкам fiрав контрOrlс за дотри}.{аllняh,I U,иннOгg заксL}одаtsg гва,

схороЕИ працi i технiки безпеки, викOнанням колективного договору.
ý. j .8. ВиплачУватi,i Щорiчн,,. винагоро ду за сумлiнне виконання обов.

головi профспiлковоi органiзацiт за наявностi копrтiв.

9. КОНТРОЛЪ ЗА ВИКОНАННЯIИ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

9. 1. Сmоронu зобов'язуюmься:

9. i . i, Визна,тити осiб, вiдповiдальних за виконання окреil,{ик гiOjIс

колективного договору (flоdаmок Л&5), та встановити TepMiH rx в

9. i";. iiерiодично г{рово ди,ги збори, на яких iнформува-ги працiвникiв
виконанця колективного договору.

9.1.з. Один раз на piK спiльно аналiзувати стан {хiд) виконання колекти

договору, заслуховчвати звiти роботолавшя та голови пер

лрофслtлriовоi' оргаrriзацlт про реа-liзацiю взят!lх зобов'язаi{ъ i]a загал

зборах (конференuii) трулового колективу,

9.i-4. У разi несвссчаснOго виконання, нев}lконання зобов'язань аllitлiз
причини та вжива.ти TepMiHoBi заходи щодо забезпечення Тх реалiзацiТ.
9. i.5, Осiб, винЕt{х у невиконаннi ло-тоженъ колективцого

притягати до вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством.
q.l.б, КолектlтВниi.i дог.Овiр пiдлИсаriиii у трьох гrрип,riрниках. якi зберi

у кожноТ iз CTopiH i мають однакову юридичну силу.

iСiвачек H.t].i

Первинний виборний орган

Д{агайко о.Г./
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fiодаток 1

л0 колективýOго дOгOвору
ММКУ <<Iнклюзивно-рссурсний цеЕтр)>

Мукачiв*ькоТ MicbKoT ради
те IIерви}Iяо? профспiлковоi
органiзац i\ яа 2021 -2025 роки

ПОЛОЖЕННЯ
Еро Еремiювання шрацiввикiв

l.Загалънi положення
1.1.,Щане Пояолкенлля гiро премirовання гiрацlвникiв {даr,l - Положення)

встановлюе порядок i розмфи премiювання Директора, консулътантiв та

iнших працiвникiв ммкУ <<Iнклюзивно-ресурсълиiт центр> МукачiвсъкоТ

rricbKoi ради.
1.2.fиректор устанOви може кJIоIIOтати про премlювання шlдлеглих

працiuЪ*кiв^ перед начаJlьнflкOм Управлiння освiти, Rтлътури, rяояодi та

спорту.

2.IIорядок визначення фо"ду премiюванЕя
].1.Фонд матерiалъного заохоченнlI (премiа_шьний фо"д) ствOрюетъся :u
F\ахунOк eKoHoMiT фо*ду заробiтноТ плати в меж(ах загаJIьиих KOtrIITlB,

передбачених кошторисом на оплаry працi.

:.j.премiювання працiuн"кiв здiйсЕю€тъся у pжi вiдсутностi заборгованостi

по заробiтнiй платi.

3.Показники премiювання i розмiр преvtiй
3. i .Премiювання tIроводитъая за такими шоказниками:

-с,,rшiнне викоЕ&ння сяужбових обов'язкiв;
-творче ставленнl{ до працi;
__]отриманнlI правил внутрiшнъOго трудового розпорядку, цOложень

ýс;Iективного договору;
-особистий внесок працiвника у роботу колективу;

-зrt i цненнl, Maтepi a_ltbHo-TexH iчноТ б ази установи ;

-пi:готовоu.r.р"*ожцiв та IIризерiв олiмпiад та змаганъ рiзного рiвня;
+рганiзацiя оздоровлення дiтей;
-пi:готовка установи у до Еового навчапъного року;
{агаторiчна добросовiсна праця;
-ii(TItBHa участъ у громадському життi;
-:lбi_rьшення обсяry робiт та обов'язкiв.
i j " Розмiр премii зале}китЬ вiд викоНаннЯ пOказникiв, зазначених у п.З. 1,

l.-того вкладу в загальнi резулътаглт роботи та наяВЦИХ KorLITlý.



3*:"_::::|ulrur""iB проводитъся за фактично вiдпрацьованийбезlрацъаrшяднi*,пропуще";-rБ;;;;.й;;,;r;u6;;;Т#

:"r-:::".]] -1 
u* з береження з аробi тноi плати). 

"

З,4, ПраIriвникам, якi звiльн"rr""u з роботи в мiсяцi, за якi провадитьсяпрltiюванlж, премi? не виг{дачдотъся, за ви}lяткоъя працiвникiв, якi вийна пенсiю, звiльнихисяза стаЕом здоров'я або згiдн0 з п. I ст.40 КЗпII
}'уФ" чи переведенi на iншу робоry.
З,5, Працiвники мOжуть бути nno=C**,**Hi пpeMii гrовнiстtо або часткФвс занеякiсне виконання службових обов' яз*",".'ору*енIUI трудовоТ чивиконавсъкоТ дисциплiни тощо.

4"Премiювання за виконаrrня особливо важ.гIивоi роботи,tr, i,Г{ремiнэваrttт:i за tsцк{]rJаIi}tд особ"тtтао вд;к;ll,явоТ рсботи ;i6{] яасвяткових дат з урахуванням особистого вкладу працiвника здiйснккожно\{У KoFrKpeTHo]!{y випадку згiдцо наказ}, началъника \/правлiннякультJчри молодi та сгiорту згiдно ,оойrr, 

'*р;;;;й'r!."rоr.
IrогOдхtенняпц iз голOво}0 профсrriлковоТ органiзацiТ ,4,2,В;rтiэати на п;rеоuiю*iная .за в}lкOнанfiя особлr,rвtr ваiкл1,1вtзТздiйснюсться за рахунок фонду премiювання, утвореного вiдповiдно 

,цъOго Поло;кення.

!.Порялок i термiни премiюванЕя
5, 1,Пропозитlii rцOдf} позбавлення пpeýtiТ iтбо :з;tэегt шtен ня ;-l.

чч":{аj r 1 \.r.}L,.tl}-, l \:ft ý }i { l pgýl l ] i1{)o ]]]!Jеf l lJIен ня ;Т РОЗЬтr РУ
:::::::::"y:j_|:u*""Ky зазначаються в наказi про премiювання н1ювання на пiд;;;;ffiнж:;пt-lГяl-тiэqrrir-r,.органiзаrtiсrо.
5.2.препtiя виплачу€ться не пiзнiше строку виплати заробiтнот плати запе Ё]] fi Y п o"n OEiJ н},, Mi сяriя" н астj\illного за з BiTHi лт.

F
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]lll
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ýодаток 2

до колективного договору
ММКУ <<Iнклюзивно-ресурсний центр)
Мукачiвськоi MicbKoT ради
та первинноТ профспiлковоТ
органiзац 1i на 2021 -2025 роки

ПОЛОЖЕННЯ
про ЕадаЕня щорiчноi винагороди

працiвникам ММКУ <<Iнклюзивно-ресурсниЙ центр> Мукачiвськоi
MicbKoi ради за зразкове вЕконання службових обов'язкiв

1.Щане Положення поширюсться на fiиректра та педагогiчних працiвникiв
ММКУ <<Iнклюзивно-ресур снлай центр> Мука чi вс ькоТ мiсъкоТ ради "

2.Щорiчна грошOва винагорода надастъся fiиректору та педагогiчним
ПРаЦiвникам tr{eHTpy за сумлiнну шрацю, зразкове виконання сrryжбових
обов'язкiв за умови досягнення ними успiхiв у методичнiй, консулътативнiй,
дiагностичнiй та корекцiйнiй дiяльностi, вiдсутнiсть порушенъ виконавчоТ i
ТРУдОвОТ дисциплiни та здiЙснюетъся за рахунок eKoHoMii фо"ду заробiтноi
IIлаТи в межах загzllrьних коштiв, передбачених кошторисом на оплату працi.

3.Розмiр щорiчноТ грошовоТ винагороди за сумлiнну працю, зр€}зкове
ВИКОЕаННЯ СлУЖбових обов'язкiв визнача€ться Еаказом начuшьника
управлiння освiти, кульц,pи, молодi та спорту за кJIопотанням Директора
Центру виходячи з нzlявЕих коштiв.

4.ЩОРiчна ГрошоВа винагорода {ирекrор1, та педагогiчним працiвникам
ЩеНтрУ Видаетъся на пiдставi наказ\, начzllьника управлiння освiти,
культури, молодi та спорту.

б.РОЗМiР ЩОрiчноi |рошовоi винагороли не може перевицц.вати одного
посадового окладу (ставки заробiтноi гrrати) з урахуванЕям пiдвищень.
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Додаток 4

до колективного договору
ММКУ <<Iнклюзивно-ресурсний центр))
МукачiвськоТ мiськоi ради
та первинноТ профспiлковоТ
органiзацii на 2021-2а25 роки

повlязана з пiдвищеним нервсво-емоцiйним тfl iнтелектуальним
н*вантаэкеж*ýtr &/g або врх кs **устьеж в Ф** ýлýё ж ýýх. rýрý4р{}д *ý *ё к

географiчних i геологiчних yмOвах тй уь,{ФЕах гliдвишденФя-Ф риэику
для здоровrяо що дас право на щорiчну додаткt}ву вiдпустку за

особливий характер працi

(вiддrовiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вй 1З травня 2003 року N9 679)

максимальна
тривалiсть щорiчлlоi

додатковоi вiдпустки за

роботу iз шкiдливими i
важкими Yе{оваN,Iи

працi, кал них днlв

ХvI. ДIЯJIЪНIСТЬ У СФЕРI ОРГАНIЗАЦIТ ВIДПОЧИНКУ. РОЗВАГ, КУЛЪТУРИ ТА СПОРТУ

дшльнIстъ TPEHEPIB i спор,I,ивних вi,iклАдАчiв
Тренер-викпадач дитяIIо-юнацькоТ спортивноi (спортивно-
технi.шоi) rrlколи, спецiаrriзованоi дитячо-юнацькоI школи
олiмпiйського резерву, спецiа,чiзованоi дитячо-юнацькоТ
(спортивно-технiчноi) школи та учи-ilиLца олiмгtiйського

ХЧII. ОХОРОНА ЗДОРОВ,Я. OCBITA ТА СОЦIАЛЬНА ДОПОМОГА
Бiблiотека 7

кастелянка

ххII. зАгАJIьнI проФЕсIi зА BCIMA гАл}-зя\4и господАрствА
IHШI ВIIJII ВIIРОБНI IЦТВ

Гlрибиралъник с_тr-,ьб ов I { \ п г I 1 \1, l l,a н ь. заl"I н я TI I I*{ п pt t бltранням
загальних
Персонал медичний ltrr.-t of шI i l'l та о бс.tr,г t,l в1 ючlii.t персона,т
(сестра медична молодша з .]ог--tя.т\, за хвори\Iи. caHiTapKa,
буфетник, робiтнлrк з обс:l гов\-вання _-tазнi_ нянька. помiчник
виховi*теля- ii jIьник виробничих примiщень )

список
виробництвl робiт, професiЙ i посад працiвникiв, робота яких

Виробництва, роботи, цехи. профе*ii ],а посади

з5.

з культмасово1 ,льторганiзато

Оператор електроЕно-обчисrюваrlьних N{ашин, працiвник,
робота якого пов'язана з використанняl,{ персона-IIьного l 4

1l.

otr. 4

4| Z-J

13
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ýодатск 5
до колективного догOвору
ММКУ <<IнклюзивнO-ресурсний ц€нтэ,л
Мукачiвсъкоi MicbKoT ради
та IIервиЕноТ профспiлковоТ
органiзац 1Т gа 2а2 1 -2О25 роки

спiльна комiеiя
{{е *s г ýjу }f]l{KY << L{е*атlз rтр*фес i й я* гФ рOз*ý{ткv lт*л а г*гi ч хт ttg

шрацiвникiв>> 1\Iчкачiвськоi MicbKoi ради для ведення переговорiв i
э,,{iйснення контрOлю за Rиконанняр!

ý,еО;]€КТИ ВНОГО ДСГОВOРУ

Mr\l

Вiд стсlрони адмiнiстрацiТ:

1
сiвачек Наталiя
ВалерiТвна fiиректор I_{eHTp1.

1 Бабенко Свгенiя
Вояодимирiвна

Вчитель-дефектолог I_{eHTpy

a
J Щiус Василь Васи-цьовIi LI В чителъ-реабiiriтолог IJeHTprv

Вiд стороlпл профспiлкового KoмiTery:

l
l

нагайко оксана
Григорiвна

Голова гrервинноi профспiлковоI органiзашi.
ММКУ <<Iнклюзивно-ресурсний центр>> Mlrl

2.
Курбаяова MapiaHHa
ПeTpiBHa

Практичний психOJIOг Центру

1J
шыrабонiна Свiтлана
СергiТвна

Практичний психолог Щентру


