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Колективний договiр

мiж адмiнiстрацiею i профспiлковим KoMiTeToM
Мукачiвськоi сгlецiальноi загальноосвiтньоi

школи-iнтернату
на 2020 - 2025 роки



РОЗДIЛ I. ЗАЬЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ,Щаний Колективний договiр укJIадено на 2020-2025 роки мiЖ

адмiнiотрацiею Мукачiвськоi спецiалъноi загаJIьноосвiтньоi школи-iнтернаry I-II

ступенiв (далi - школа-iнтернат) та первинною профспiлковою органiЗаЦiеЮ

Мукачiвськоi спецiалЬноТ загальноосвiтньоi школи-iнтернату I-II сryпенiв (далi

- профспiлкова органiзацiя) - повноважним представником працiвникiв закJIаду

(д-i - Сторони) вiдгlовiдно до Закону УкраiЪи кПро соцiальний дiалог в

УкраiнЬ, Закону Украiни кПро колективнi договори i угоди>, Генеральноi,

галузевоi, обласноi та мiськоi Угод, законiв про ocBiry, iнших законодавчих

aKTiB УкраiЪи.
|.2. Колективний договiр с Еормативним актом соцiального парТнерсТВа,

яким регулюються виробничi, трудовi i соцiально-економiчнi вiдносини i

узгоджуються iнтереси працiвникiв та роботодавцiв.
1.3. Положення Колективного договору дiють безпосередньо та

поширюютъся на працiвникiв школи-iнтернату, якi одночасно перебувають у
сферi дiТ обох CTopiH Колективного договору.

|.4. Сторонами колективного договору с:

. адмiнiстрацiя Мукачiвськот спецiальноi загалъноосвiтнъот тiтколи-

iHTepHaTy I-II ступенiв в особi директора Сенько IBaHa ВасилъоВича , якиЙ

представляе iнтереси власника i мае вiдповiднi повновarкення;
о профспiлковий KoMiTeT, який вiдповiдно до cTaTTi 247 КЗпП УкраТни

представляе iнтереси працiвникiв, членiв первинноi профспiлковот

органiзацiт Мукачiвськоi спецiальнот загальноосвiтньот школи-iнтернату

I-II сryпенiв.
1.5. ЩаниЙ Колективний договiр набирае чиннiсть з моменту його

пiдписання. Пiсля закiнчення строку дii даний Колективний договiр продовжу€

дiяти до моменту набрання чинностi новим Колективним договором.

1.6. Колективний договiр пiдписаний у чотирьох примiрниках: для
кожноТ iз CTopiH, органу реестрацii та Мукачiвського мiського KoMiTeTy

профспiлки працiвникiв освiти та науки Украiни.

t.7. Змiни до Колективного договору вносяться у тому ж порядку, rrдо i
його укJIадення.

1.8 Щорiчно Сторони звiryють гIро виконання Колективного договору
на зборах профспiлковот органiзацii закJIаду. Кожна iз cTopiH звiryс у
письмовiй формi вiдповiдно cтpyкTypi даного Колективного договору.

1.9. У разi внесення змiн до законодавства, що погiршують права та

гарантii працiвникiв та профспiлок' положення Колективного договору, Що

реryлюютъ вiдповiднi правовiдносини, не втрачають чинностi i продовжують

дiяти як додатковi, порiвняно iз законодавством гарантii.

1.10. Реорганiзацiя чи змiна назв CTopiH не впливас на чиннiсть даного
Колективного договору та TepMiH йою дii.
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1.11. Колекгивний договiр схвалений загаJIьними зборами трудового
колективу, протокол Jrlb 1 вiд t7 жовтня 2019 ро*у.

1.12.,Що складу робочоi KoMiciT для ведення переговорiв i пiдготовки
проекry нового Колективного договору Сторони делегують по 4 представникИ,
якщо не домовляються про iншу кiлькiсть.

Склад KoMicii вiд адмiнiстрацii: М.Ю. Мишкулинець,
О.А.,Щоктор
Ю.I.Несух
[.П.Роменський

вiд профспiлки: О.М. Хворостянова
В.П. Кучiнка
Л.I Семйон
М.В. Ропонич
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РОЗДIЛ П. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙIIЯТОСТI

АДМIНIСТРАЦLЯ З ОБ ОВ'ЯЗУ€ ТЬ СЯ :

1. При Виникненнi необхiдностi звiлънення працiвникiв на пiдставi п.I ст. 40
КЗпП УкраiЪи:
о Повiдомляти не пiзнiше як за 2 мiсяцi у письмовiй формi державну

СlryЖбУ заЙнятостi про звiльнення працiвникiв у зв'язку зi змiнами в
органiзацiI виробництва i працi;

о Не пiзнiше нiж за три мiсяцi до запланованих звiльнень у зв'язку з
реорганiзацiею або лiквiдацiею закJIаду, скороченням чисельностi або
штату працiвникiв, повiдомляти профспiлку про причини наступних
звiлънень, кiлькiсть i категорii працiвникiв, яких це може стосуватись,
Про термiни проведення звiлънень з економiчним i правовим
обrрунтуванням та заходами rlо забезпеченЕю зайнятостi вивiльнених
гrрацiвникiв ( Конвенцiя МОП про припинення трудових вiдносин з
iнiцiативи пiдприемця j\Ъ 158 ст. 49-4 КЗпП Украiни ст. 22 Закону
Украiни ,, Про професiйнi спiлки, ik права та гарантii дiяльностi."

2. Зазначений тримiсячний перiод використовувати дJuI здiйснення роботи,
спрямованоТ на зниження рiвня скорочення чисельностi працiвникiв.
З. Порушувати шеред мiсцевими та обласними органами виконавчоi влади

aпитаннrI'про призупинення звiльнення або поетапне звiлънення працiвникiв
внаслiдок скорочення штату чи закриття закладу у разi неможливостi ik
под€tльшого працевлаштування.
4. Протягом перiоду вiд попередження до звiльнення пропонувати працiвнику
Bci BaKaHcii, якi е в закладi та якi можуть бути зайнятi працiвником зважаючи на
його piBeHb освiти, ква-гriфiкацiТ, стану здоров'я.
5. Працiвникам, якi були звiльненi за п.1 ст. 40 КЗпП, надавати протягом року з
дня звiльнення переважне право на працевлаштування на Bci посади, якi е
вакантними в закладi та якi можуть бути зайнятi працiвником зважаючи на його
piBeHb освiти, ква_пiфiкацii, стану здоров'я.
б. Не iнiцiювати припинення роботи закладу шляхом лiквiдацii i створення на
базi його майна
iнiцiювати шляхом

нового. У цьому випадку припинення роботи закладу
реорганiзацii (перетворення).

7. Не iнiцiювати припинення роботи закJIаду шляхом лiквiдацii, якщо в
населеному пунктi icHyc iнший заклад освiти ана-шогiчного типу i
hiдпорядкування. У цьому випадку припинення роботи закладу iнiцiювати
шляхом реорганiзацii (приеднання, об' еднання).
8. Погоджувати з вiдповiдними територiалъними органiзацiями профспiлки
проекти рiшенъ про лiквiдацiю, реорганiзацiю закладу.
9. Не пiзнiше, нiж за три мiсяцi до намiчуваних звiльненъ у зв'язку з
лiквiдацiею, реорганiзацiею закJIаду, скороченнrIм чисельностi, або штату
працiвникiв провести консультацii з вiдповiдною територi€tльною органiзацiею
профспiлки про заходи щодо запобiгання звiльнення чи зведенню ik кiлькостi
до MiHiMyMy або пом'якшенIш несприrIтливих наслiдкiв будь-яких звiльнень, якi
оформляти протоколами (Конвенцiя МОП М158 про припиненнrI трудових
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вiдносин з iнiцiативи роботодавця |982 piK, ст. 49-4 КЗпП УкраiЪи, с.г. 22
ЗаКОнУ Украiни ,,Про професiйнi спiлки, iх права та гарантiТ дiяльностi", ст. 21
Закону Украiни ,,Про зайнятiсть населення ").
10. Попереджувати працiвникiв про наступне звiльнення у зв'язку з лiквiдацiею
ЧИ РеОРГанiзацiею закладу лише пiсля приЙняття рiшення вiдповiдним органом
влади (засновником) про лiквiдацiю чи реорганiзацiю закладу.
11. Попереджувати працiвникiв про наступне звiлънення у зв'язку зi
скороченнrIм штату лише пiсля BHeceHHrI змiн до штатних розписiв.
12. Не проводити скорочення чисельностi педагогiчних працiвникiв, якщо серед
них досягнуто письмовоi згоди про розподiл навантаження.
13. При зменшеннi педагогiчного навантаження i вiдмови працiвникiв вiд
роботи на неповну ставку та переведення, проводити скорочення чисельностi та
штату працiвникiв та звiльнення згiдно з п. 1 ст. 40 КЗпП УкраТни.
14. Звiльнення працiвникiв за п. 1 ст. 40 КЗпП УкраiЪи здiйснювати лише пiсля
звiльнення сумiсникiв i лiквiдацii сумiщення згiдно iз законодавством.
15. При вивiльненнi працiвникiв за п. 1 ст. 40 КЗпП УкраiЪи у разi piBHoT
продуктивностi працi i квалiфiкацii переваry в залишеннi на роботi, KpiM
передбачених законодавством категорiЙ, надавати також особам, якi е членами
профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраТни з бiльшим профспiлковим
стажем. У разi одинакового профспiлкового стажу при визначеннi переваги в
залишеннi на роботi брати до уваги участь в неоплачуванiй суспiльно-кориснiй
роботi.
16. При виникненнi вакансiй або тимчасовiй вiдсутностi працiвникiв, в першу
чергу пропонувати цi посади працiвникам даного закладу освiти, якi бажають iх
зайняти i мають для цього необхiдну ocBiry, квалiфiкацiю, стан здоров'я таl

Р вiflповiднi iндивiдуально-типологiчнi i морально-психологiчнi особливостi.
17. Забезпечувати розподiл навчальних годин, якi з'являються у навчаJIъному
закладi у зв'язку зi звiльненням працiвникiв чи з iнших причин, у першу черry
мiж тими працiвниками, якi мають неповне педагогiчне навантаження.
18. У разi звiльнення з роботи працiвникiв у зв'язку з обранням ix на виборнi
посади в державних органах, профспiлкових та iнших |ромадських
органiзацiях, враховуючи iх право на повернення на попередне мiсце роботи,
приймати на це мiсце iншрtх працiвникiв лише за строковим трудовим
договором.
19. Кухарям, якi квалiфiкацiйних19. Кухарям, якi не мають квалiфiкацiйних розрядiв, встановлювати посадовi
оклади (ставки заробiтноi плати) у вiдповiдностi до iснуючих нормативiв.
20. При лiквiдацii закладу i cTBopeHHi на його базi нового, в новий
заклад в першу черry приймати працiвникiв з лiквiдованого
закладу (rrр" спiвпаданнi освiти, квалiфiкацii).
2|. Направляти працiвникiв закJIаду освiти на професiйшу

22. Затверджувати посадовi
Положення про спецiальну
iнструкцiй.

робочi iнструкцii працiвникiв
перепiдготовку iз збереженням середнього заробiтку на весь перiод навчання.

навч€LIIьнии
навчаJIьного

пiдготовку,

вiдповiдно
та типовихшко-IIч, Статуту закладу освiти
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РОЗЛЛ ШI. РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИIIИХО ТРУДОВИХ ВIДНОСИН

АДМIНIСТРАЦIЯ З ОБОВ' ЯЗУ€ ТЬСЯ:
1. Застосовувати переведеннrI працюючих на контрактну фор*у трудового

договору лише у випадках, передбачених чинним законодавством або у
випадках добровiльного бажання працiвника працювати за контрактом.

2. Вважати контракт трансформованим у безстроковий труловий договiр, якщо
пiсля закiнчення його строку трудовi вiдносини фактично тривають i жодна
iз cTopiH не вимагае iх припинення.

3. Не укладати KoHTpaKTiB та трудових договорiв, положення яких суперечать
чинному законодавству Украiни, Гаlryзевiй угодi, Угодi мiж департаментом
освiти i науки ЗакарпатськоТ облдержадмiнiстрацii i Закарпатською
обласною органiзацiею профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни,
колективному договору. ПоложеннrI KoHTpaKTiB та трудових договорiв, якi
погiршують становище працiвникiв порiвняно з зазначеними колективним
договором i угодами с недiйсними.

4. Надавати право бажаючим, при можливостi, працювати на умовах неповного

робочого часу iз збереженням Bcix гарантiй, пiльц компенсацiй,
встановлених законодавством, колективним договором та угодами.

5. ВинесенЕя доган педагогiчним rrрацiвникам здiйснювати лише за поданням
директора.

6. У разi звiльнення члена профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни без
попередньоi згоди профкому, коли запитування такоi згоди передбачено
законодавством, поновлювати працiвника на роботi.

7. ,Щотримуватисъ визначеного законодавством та даним Колективним
договором порядку розподiлу шедагогiчного навантаження (додаток 1).

8. Враховуючи право педагогiчних працiвникiв, якi перебувають у вiдгryстках
по догJIяду за дитиною, вийти на робоry до закiнчення вiдпустки, щорiчно
тарифiкувати таких працiвникiв. На перiод ik вiдпустки години навч€lJIьного

навантаження передавати iншим працiвникам тимчасово.

9. Попереднiй розподiл педагогiчного навантаженнrI оформляти наказом i з
обов'язковим ознайомленням педагогiчних працiвникiв.

10. Тарифiкацiйнi списки погоджувати з профкомом.

11.Залуrення педагогiчних працiвникiв до роботи у канiкулярнi та iншi
перiоди, коли навчuшъно-виховний процес не проводитъся (caHiTapHo-
епiдемiологiчнi, клiматичнi чи iншi, не залежнi вiд працiвникiв обставини)
здiйснювати в межах кiлькостi годин навч€шъного навантаження,

установленого при тарифiкацii.
|2. Забезпечити контроль

трудового розпорядку.

за розробкою в закладi правил внутрiшнього

1З. Забезпечити виконання в закJIадi норм законодавства про:
- виплату пiдвищення посадового окJIаду керiвним працiвникам, дiяльнiстъ
яких безпосередньо пов'язаназ навч€шъно-виховним процесом, педагогi-



для дiтей, якi потребуоть корекцii фiзичного таlабо

розумового розвитItу, посадовi окJIади (ставки заробiтноТ плати)

пiдвищуютъся на 25 вiдсоткiв ;

- виплату пiдвищення посадового
адмiнiстр ативно-господарського,
допомiжного персонаJIу (KpiM помiчникiв вихователя)
за характером роботи безпосередньо спiлкуються з учнями,

обслуговуючого

вихованцями спецiальних (з особливим режимом) закладiв, а

(.ру.r) спецiального призначення, органiзованих в зак1rадах

тигIу, гlосадовi окJIади пiдвищуються на |5,25 вiдсоткiв ;

- виплаry 10 _ 30% надбавки за престижнiсть педагогiчним працiвникам;

- виплату шедагогiчним, медичним працiвникам та завiдуючiй бiблiотекою

надбавок за вислугу poKiB;
- виплату педагогiчним працiвникам допомоги на оздоровлення при наданн1

rцорiчноi вiдпустки;
- 
"йrrп*у 

iншим фахiвцям та робiтникам матерiалъноТ догlомоги при наданнi

щорiчноi вiдпустк и, аб о на соцiально-гrобутовi гrотреби ;

- надання педагогiчним працiвникам щорiчноi грошовоТ

сумлiнну працю, зразкове вI,Iконання службових обов' язкiв;
винагороди за

дезiнфiкуточих- наданНя доплаТ за (шкiДливi умОви гrрацi, використання дезiнфiкуточих
засобiв, складнiСть i напРркенiстЪ у роботi, завiдування бiблiотекою, робоry
в нiчний час, ненормований робочий день) та iншi;
- надання надбавок за (почеснi звання, за робоry бiбпiотекаря); та iншi.

14. Переведення керiвникiв, засryпникiв керiвникiв закладiв освiти,

педьгогiчних [рацiвникiв, якi досяпIи шенсiйного Bilcy на iншу посаду з

вiльноЮ кiлькiстю годин та звiльненнrl вказаних працiвникiв з iнiцiативи

адмiнiстрацii проводити за поrrередньою згодою з профспiлковим koMiTeToM

згiдно з чинним законодавством.

Надавати керiвникам, засlупникам керiвникiв, з якими припинrIеться дiя
(онтракту, попередне мiсце роботи, з педагогiчним навантаженням не

та гrомiчникам

8

виховате.liiв загаJIьноосвiтнiх,чниN{ працiвникам
навчальних зак.тrадiв

окладу працiвникам iз числа
навчалъно-
освiти, якi

також класiв
загального

та
закладiв

15.

було до пiдписання контракту.

1б. ЗвiльНеннЯ педагогiЧних праЦiвникiВ у зв'язкУ iз скороченням обсягу роботи
здiйснювати лише пiсля закiнчення навчального року.

17.здiйснювати прийняття на роботу нових працiвникiв лише у випадках

забезпечення гtовноi гrродцуктивноi зайнятостi працюючих i якщо не

прогнозУетьсЯ Тх вивiлЬненIIЯ на пiдставi п.1 oTaTTi 40 КЗrrП УкраТни.

18. Навантаження в обсязi менше тарифноi ставки встановлювати лише за

письмовою згодою працiвника. оплату працi в цих виIIадках проводити

пропорчiйно вiдпрацъованому часу.

19. Залучати шедагогiчних працiвникiв до роботи у вихiднi днi (змагання,

черryва}Iня та iнше) за погодженнrIм з профспiлковим KoMiTeToM (ст. 7|,72
кdгrп Украiни) за 11исьмовим накuвом з наданням iншого дня вiдпочинку.

II
I
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h
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20. ЗапровадженнrI, змiну та перегляд норм працi проводити за погодженням з

профспiлковими комiтетами. При впровадженнi нових норм чи змiни чинних
НОРМ повiдомляти працiвникiв не пiзнiше як за 2 (лва; мiсяцi до ik
запровадженнrI.

21. РеЖим роботи, графiки роботи, розкJIад занять, кошториси доходiв i
ВИДаТКiВ, ШтатниЙ розкJIад та графiки черryвання працiвникiв затверджувати
за погодженнrIм з профспiлковим KoMiTeToM.

22. Забезпечити свосчасне ("е рiдше одного разу на 5 poKiB) пiдвищення
квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв, гарантуючи iM збереження середньоi
заробiтноi плати, оплати BapTocTi проiЪду та проживання, добових.

ПРоФкоМ ЗоБоВ'яЗУ€ТЬСЯ:
1. При можливостi до, навчання з питанъ трудового законодавства заJIучати

адмiнiстрацiю закладу.
2. Не передавати до контролюючих органiв матерiали з питань порушення

трУдового законодавства у разi добровiльного усунення ik роботодавцем.
3. Виходити до вищестоящих профспiлкових органiв, органiв державноi влади

з пропозицiями щодо врегулювання питань трудових вiдносин.

СТОРОНИ ДОМОВИЛИСЬ, ЩО:
1. Залуrати педагогiчних працiвникiв до роботи у вихiднi днi (змагання,

чергуваннrI та iнше) за погодженнrIм з профспiлковим KoMiTeToM (ст. 71,,72
КЗпП Украiни) за письмовим нак€вом з наданням iншого дня вiдпочинку,

2. Видами органiзацiйно-педагогiчноi роботи, згаданоi в л.76, п.77 IнструкцiТ
про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти та в даному
Колективному договорi, можуть бути:

о виготовлення наглядового матерiалу для проведення ypoKiB та
iнших заходiв;
оформлення необхiдноi дiловоi документацii;
пiдготовка до ypoKiB;
оформлення, удоскон€шення кабiнетiв
iнвентаризацiя майна;

. пiдготовка до атестацii працiвниками, якi
вiдповiдному навчuLлъному роцi;

о

о

a

a

написання статей з професiйноi тематики;
робота з батьками )^THiB;
професiйна caмoocBiTa;

передбаченому колективним договором та правилами внутрiшнього
трудового розпорядку.

о

a

a класних KiMHaT,

проходятъ ii у

участь
профспiлки.

роботi первинних територi€Lльних органiзачiй
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РОЗДIЛ IV. РЕЖИМ ПРАЦI I ВIДПОЧИНКУ.
АДМIНIСТРАЦLЯ ЗАКЛАДУ ЗОБОВ'ЯЗУ€ТЬСЯ:
1. Забезпечити контроль за розробкою в закJIадах освiти правил внутрiшнього

трудового розпорядку.
2. .Щотримуватися встановлених чинним законодавством норм тривалостi

робочого часу i вiдпочинку дJIя працiвникiв закладу.
З. Не застосувувати надурочних робiт, дошускаючи iх лише у випадках та з

. дотриманням порядку, передбачених чинним законодавством;
4. Надавати працiвникам щорiчнi вiдпустки вiдповiдноi тривалостi згiдно з

чинним законодавством.
5. Забезпечити встановлення

вiдповiдно до чинного законодавства (.Щодаток 9).
6. Щомiсяця забезпечити вiдображення у табелях облiк

педагогiчних та iнших працiвникiв .

робочого часу

Встановити, що нiчний час рахуеться з 22 rодини вечора до б години ранку
Надавати можливiсть прийманнrI iki в робочий час та створювати для
цього необхiднi умови дJuI працiвникiв, де особливостi роботи не

дозволяють встановити перерву: сторожi, Kyxapi, гriдсобнi робiтники KyxHi.
Надавати щорiчнi додатковi вiдпустки згiдно зi ст. 7 Закону УкраiЪи <Про
вiдпустки> працiвникам за роботу iз шкiдливими i важкими умови працi
(Щодаток 8).

10. Надавати щорiчнi додатковi вiдпустки згiдно зi ст. 8 Закону Украiни <Про
вiдпустки> гrрацiвникам, робота яких пов'язана з пiдвищеним нервово-
емоцiйним та iнтелекту€Lпьним навантаженням або виконуеться в
особливих природних географiчних i геологiчних умовах та умовах
пiдвищеного ризику для здоров'я, що дае право на щорiчну додаткову
вiдгryстку за особливий характер працi . (Щодаток 6).

11. Надавати щорiчнi додатковi вiдпустки згiдно зi ст. 8 Закону УкраiЪи <Про
вiдпустки>> працiвникам з ненормованим робочим днем
(,Щодаток 4).

|2. Надавати щорiчнi вiдгryстки працiвникам встановленоi тривалостi
вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про вiдпустки), письмово повiдомляючи за
14 днiв працiвника про час надання вiдпустки. (ст. 1t Закону Украiни <Про
вiдпустки>).

1З. Надавати щорiчнi вiдпустки (або iх частину) працiвникам протягом року у
випадках:
- необхiдностi санаторно-курортЕого лiкування, з ypaxyBaHHrIM часу,

необхiдного на проi'зд;
- наступного звiлънення (ст. 3 Закону УкраiЪи <Про вiдпустки>);
- приеднання (як перед, так i пiсля) до вiдпустки по вагiтностi i пологах (ст.

20 Закону УкраiЪи <Про вiдпустки>);
- продовження вiдгryстки на шiдставi ч. 2 ст. |1 Закону УкраТни <Про
вiдгryстки> (тимчасова непрацездатнiстъ, виконання державних чи
громадських обов'язкiв, збiг з вiдгryсткою по вагiтностi i пологах чи з
вiдпусткою у зв'язку з навчаннячr);

працiвникам тривалiстъ робочого часу

7.
8.

9.



14.

15.

16.

\1.
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Не доrryскати ненадання вiдпустки протягом двох poKiB пiдряд (.r.
11 Закону УкраТни <Про вiдпусткп>).
За заявами rrедагогiчних працiвникiв надавати частину щорiчноТ вiдпУсТки
пiд час призупинення навч€uIъно-виховного процесу (епiдемii, клiматичнi

умови тощо), якщо це не призводитъ до збiлъшення витрат фо"ду оплати
працi.
Надавати вiдпустку подружжю або iншим близьким родичам за ik заявОЮ

одночасно.
Надавати щорiчно додаткову оrrлачувану вiдпустку тривалiстю 10

календарних днiв жiнкам, що працюють i мають двох або бiльше дiтей
BiKoM до 15 poKiB, або дитину-iнва_пiда, або якi усиЕовили дитину,
одиноким матерям, батъкам, якi виховують дитину без MaTepi ( у тому
числi й у разi тривЕtлого перебування MaTepi в лiкувальномУ заКЛаДi),

особам, якi взяли дiтей пiд опiку. За наявностi декiлькох пiДстаВ ДЛЯ

надання цiеi вiдпустки ii загалъна трив€rлiсть не може перевиЩУВаТИ |7

календарних днiв.
Надавати вiдпустки без збереження оплати згiдно ст. 25 ЗаконУ УКРаiНИ
<Про вiдпустки) за заrIвами працiвникiв:
- яким наданi вiдпустки у зв'язку з навчанням, - на час для проiзду до
мiсця навчання i назад;

_ для санаторно-курортного лiкування з урахуванням часу, необхiДногО

на проiзд, якщо використана щорiчна вiдпустка.
19. Надавати без обмеження строком: додатковий день вiдпочинкУ ДОнОРаМ,

передбачений ст. 9 Закону Украiни <Про донорство KpoBi та fi
компонентiв>>.

20. Надавати вiдпустку без збереження заробiтноi плати з поважних та iншиХ
причиН лише uри н€IяВностi особистоi заяви працiвника вiдповiдно до ст.
25 та26 Закону УкраiЪи <Про вiдпусткп>.

2|. Забезпечити ефективну дiялънiстъ Мукачiвськоi спецiальноТ

загаJIъноосвiтньоi школи-iнтернатУ I-II ст., виходячи з фактичних обсягiв

фiнансуваЕня та рацiоналъного використання бюджетних коштiв дJuI

пiдвищення результативностi роботи школи-iнтернату, полiпшення
становища працiвникiв.

22. Забезпечити розвиток i змiцнення матерiально-технiчноi бази школи-
iHTepHaTy, створиТи оптим€шънi умови для органiзацii навч€шьно-виховного
та освiтнього процесу.

23. У випадку подiлу вiдпустки на частини за бажанням працiвника осНОВНУ

безперервну частину вiдпустки надавати тривалiстю не менше 14

кrrлендарних днiв.
24. Вiдкликаннrl працiвника iз щорiчноТ вiдпустки здiйснювати лише за його

згодою та в разi необхiдностi, з написанням необхiдного наказу.

18.

l
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РОЗДIЛ Ч. НОРМУВАННЯ I ОПЛАТА ПРАЦI

АДМIНIСТРАЦIЯ ЗОБОВ'ЯЗУ€ТЬСЯ:
1. Передбачати у кошторисах доходiв i витрат загаJIьного фонду бюджету

кошти на оплату замlни тимчасово вiдсутнiх працiвникiв, надурочних

робiт, роботи у святковi, неробочi i вихiднi днi у гrодвiйному розмiрi,

здiйснення iндексацii, матерiалъноi допомоги, та матерiалъноi допомоги на

оздоровлення, щорiчноi грошовоТ винагороди за сумлiнну rrрацю, зразкове

виконання службових обоВ'язкiв та iнших обов'язкових випJIат,

2. Вiдповiдно до гr. З Iнструкцii про IIорядок обчислення заробiтноi шлати

працiвникiв ocBiT, ,r.р.дЪЬ"ити у кошторисах i штатних розписах закладiв

освiти видатки на премiювання, надання матерiалъноi допомоги

гrрацiвникам установ i закладiв освiти, а також на стимулювання творчоi

працi й педагогiчного новаторства педагогiчних працiвникiв у розмiрах не

*Ъrr-. 2 вiдсоткiв планового фонду заробiтнот плати.

3. згiдно кодексу закоIIiв про працю, постанови кму вiд

25.08.200+p.MrOb6, Постанови Klv1y вiд 2З.Oз.2011р, Ns З7з,Постанови

кмУ вtд 22.08.2005року Ns 790,iнструкцii <Про порядок обчислення

заробiтноi плати .rрuцi*""кiв освiти) затвердженоТ наказом MiHicTepcTBa

о.Ъir" УкраТнИ вiд 15.04.199ЗрокУ Ns 102 iз змiнами, встановити доплати

та надбавки:
а) за роботу в iHTepHaTHoMy закладi (дод, 2,З);

б) за класне керiвництво при 100-вiдсотковiй наповнюваност1 класlв

вчителяМ I-IV клас tB -2ОYо, ВчитеJIям V-Х класtв-25Yо;

в) перевiркУ зошитiв та tIисъмових робiт при. 100-вiдсотковiй

наIlовню"urrо"ri класiв, вчителям початкових класiв-150/о, вчителям

украiнсъкоI мови та лiтератури-2ОYоо МаТеМатики-l5Ио, iноземноi мови-

|0Yо;
г) за завiдування навчальними кабiнетами та спортивниМ заJIоМ - 10%о, за

завiдування бiблiотекою- t0%;

г) за престижнiсть профосii (додаток 16);

д) за важкi та несприятливi умови працi (додаток М 5, Щодаток 7);

е) викорИстаннЯ миючиХ та дезiнфiкуючиХ засобiв (додаток JФ 14);

е) за почеснi звання Украiни, срср, союзних республiк срср
(народний>> - 4оо^, ((заслужений> - уу/, посадового окладу;

ж) завiдуючiй бidлiоr.пЬо згiдно Постанови КМУ вiд З0,09,2009 року

]rгs1073 пПро пiдвищення заробiтноi плати працiвникам бiблiотек>

встановити надбавку за особливi умови роботи У ГРаНИЧНОМУ РОЗМiРi 50

вiдсоткiв посадового окJtаду;

з) згiдно ст.108 ItЗпП встановити доплату в

Ыдпрuцuованi години ]] нiчнrrй час нiчним

вихователiв.

l
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розмiрi 40Yо за фактично
сторожам та помiчникам
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4. Здiйонювати виплату заробiтноi плати через установи банкiв вiдповiдно до
чинного законодавства згiдно особистих заяв працiвникiв.

5. Погодинну оплату педагогiчних працiвникiв здiйснювати лише при оплатi
за години замiщеннrl тимчасово вiдсутнiх вчителiв, яке трив€Lло не бiльше
двох мiсяцiв. Не догryскати погодинноi оплати:

при замiщеннi бiльше двох мiсяцiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв;
при роботi за вакантною посадою незалежно вiд часу, який з€tлишився до
кiнця навч€шьного року;

Запровадження та змiну норм працi здiйснювати за погодженнrIм з
профкомом.
Забезпечити оплату прац1 вiдповiдно 106 КЗпП УкраiЪи,Jаоезпечити оплату прац1 вlдповlдно до ст. IUo к5пIl Украlни, як за
надурочну роботу, в подвiйному розмiрi працiвникам закJIаду за роботу
понад встановлену норму у випадках, коли робота викону€ться за межами
робочого часу встановленого графiками роботи.
Здiйснювати доплату за роботу в нiчний час у розмiрi 40 % посадового
окладу (ставки заробiтноi плати) працiвникам .

Вiдповiдно до ст. 57 Закону УкраiЪи <Про ocBiTy>> надавати допомогу на
оздоровленнrI, у тому числi i тим педагогiчним працiвникам, якi працюють
за строковим трудовим договором i виявили бажання при розрахунку взяти
вiдпустки нез.шежно вiд трив€tлостi вiдпустки (за умови, що у вiдповiдному
кшIендарному роцi вони не використовувЕLли право на одержання допомоги
на оздоровлення, як педагогiчнi працiвники).
Надавати педагогiчним працiвникам щорiчну грошову винагороду за
сумлiнну працю, зр€}зкове виконаннrI службових обов'язкiв до .Щня
працiвникiв освiти вiдповiдно до cTaTTi 57 Закону Украiни кПро ocBiTy> у
розмiрi до одного посадового окJIаду (ставки заробiтноi плати). Кошти на
виплату винагороди передбачати в штатному розписi.
Не змiнювати базового мiсяця дJuI проведення iндексацii грошових доходiв
при змiнi працiвником посади, якщо цри цьому не вiдбуваеться зростаннrI
грошових доходiв у розмiрi бiльшому за суму iндексацii, про що зазначати

у вiдповiдному наказi.
Вiдповiдно до ст. |2| КЗпП УкраiЪи педагогiчним працiвникам, якi
направленi у службове вiдрядження, оплата працi здiйснюеться вiдповiдно
до тарифiкацiТ, zLгIе не нижче середнього заробiтку.

13. Забезпечити матерiальне заохочення педагогiчних працiвникiв, якi
ПРИЙМали rIасть у пiдготовцi 1..lHiB до 1.частi у конкурсах, змагання рiзного
рiвня (мiсцевих, обласних, всеукраiнських та мiжнародних). А також
забезпечити матерiальне заохочення працiвникiв, якi приймаJIи r{астъ в
органiзацii та проведеннi рiзноманiтних заходiв в межах закJIаду.

1,4. Вiдповiдно до п. 8.3.3 Галузевоi угоди оплачувати простiй працiвникам, в
ToIury числi непедагогiчним, не з ik вини в розмiрi середньоi заробiтноI
IIлати, ЕLле не менше тарифноТ ставки (посадового окладу). Оплату працi
педагогiчних працiвникiв у випадках, коли в oKpeMi днi (мiсяцi) заняття не
проводяться з незаJIежних вiд HlD( причин (епiдемii, метеорологiчнi умови

о

о

6.

7.

8.

9.

10.

11.

|2.

l
t
t
l
h
t
t
t
Flt



1,4

тощо), здiйснювати iз розрахунку заробiтноi плати, встановленоt при

тарифiкацiiо З дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

15. Вiдрахування iз заробiтноi плати гrрацiвникiв проводити лише у
перЪдбЬЧениХ законодавствоМ вицадках. Зберiгати за працiвниками, якi

брали участъ у санкцiонованому страйку через невиконання норм

законодавства, колективних договорiв та угод з вини роботодавця,
заробiтну плату в повному розмiрi.

16. Надавати працiвникам матерiалъну допомоry на оздоровленЕя, в сум1 Ее

бiльше нiж один посадовий оклад на pik, kpiM матерiальнот допомоги на

похованНя вiдповiдно дО постаноВи Кабiнету MiHicTpiB Украiни Ns1298 вiд

30.08.2002 зi змiнами та доповненнями в межах фо"ду заробiноi плати.

|7. Нараховувати доплату працlвникам за використання в pOUO,rr

дезlнфiкуючих засобiв та за прибираннr{ туалетiв в розмiрi 10оlо посадового
використання роботiпрацiвникам

(мiсячного) окладу. Наказ про нарахування доплати погоджувати з

профкомом.
18. Виплачувати медичним працiвникам допомоry на оздоровлення у розмlр1

;:,ffiж:#,,нЁ,хыil,жffi";ffi iJ;Нiть;}чfrт,iýтЁ;;
<<Питанrrя оплати працi працiвникiв установ та органiзацiй окремих галузей

бюджетноi сфери>.
19. ВиплачУватr.rзавiдуючiй бiблiотекою допомоry на оздоровлення у розмiрi

посадового окладyпiд час надання основноi щорiчноi вiдгryстки вiдповiдно

до Постанови KabiHeTY MiHicTpiB УкраТни вiд 22 сiчня 2005 року Ns84 iз

змiнамИ <ПрО затвердЖення Порядку виплати доплати за вислугу poKiB

працiвникам державних i комуна-пъних бiблiотею>,

2О. Працiвникам, зайнятим на роботах з важкими та шкlдливими умовами
працi, проводити доплату згiдно законодавства,

ПРоФкоМ ЗоБоВ' яЗУ€ТЬСЯ:
1. Здiйснювати громадсъкий контроль за дотриманням

законодавства про оплату працi.
2. Спiвпрацювати з мiською органiзацiею профспiлки та Закарпатською

обласною органiзацiею Профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраТни з

метою сприяння н€шежного фiнансування виплати заробiтнот плати

працiвникам закJIаду.

з. Представляти iнтереси працiвника при розглядi його трудового спору щодо

оплати працi в KoMicii по трудових спорах.

СТОРОНИ ДОМОВИЛИСЯ:
1. Вживати заходiв для дотримання в закладi законодавства про оплату прац1,

зокрема, свосчасНоТ виплати заробiтноi плати, в тому числi за час вiдгryсток.

2. Виплата заробiтноi плати за першу половину мiсяця здiйснюеться не пiзнiше

15 числа вiдповiдного мiсяця, за друry половину мiсяця _ 28-31 числа

поточного мiсяця. Промiжок часу у строках виплати заробiтноi плати не

повинен перевищувати шiстнадцяти каJIендарних днiв, Виплачувати

заробiтну ,rrrury працiвникам за першry половину мiсяця в розмiрi не менше

в закладi освiти
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оплати за фактично вiдпрацьований час з розрахунку тарифноi ставки
(посадового окладу) працiвника.

3. Реryлярно, не рiдше одного разу на кварт€lл, обмiнюватися iнформацiею про
стан дотримання законодавства i положень угоди у сферi оплати працi та
здiйснювати заходи за фактами виявлених порушень.

4. Здiйснювати оплату за першi 5 (п'ять) днiв тимчасовоi непрацездатностi
внаслiдок захворюваннrI або травми не пов'язаноi з нещасним випадком на
виробництвi згiдно Закону УкраiЪи ,,Про розмiр BHecKiB на деякi види
загальнообов'язкового державного соцiального страхування" вiд 11 сiчня
2001 року Jф221З-Ш.

5. Затвердити Положення про порядок надання щорiчноi грошовоi винагороди
за сумлiнну працю, зр€вкове виконання службових обов'язкiв педагогiчним
працiвникам закJIаду (Додаток 11) та Порядок нарахування рiчноi премii
працiвникам закJIаду в межах фо"ду eKoHoMii заробiноi плати (Щодаток 10)

б. Встановлювати надбавки працiвникам у розмiрi до 50% посадового окладу
(додаток 15):

о за складнiсть, напруженiсть у роботi;
о за виконання особливо важливоi роботи.

7. Заробiтну плату за перiод вiдгryстки виплачувати разом iз заробiтною
гIлатою за першу половину мiсяця та за другу половину мiсяця.

I
h
i,t
h



l . 16

l роздй vI. охоронА прАцI тА здоровоя

ts АДМIНIСТРАЦrЯ ЗОБОВ'ЯЗУ€ТЬСЯ:
I 1. Щотримуватися вимог щодо органiзацiТ роботи з охорони працi вiдповiдно

l i:-}тlL,Y#ff:;ж;##:fi;:ffi;хJlъТJ'TJi.:нffiffi:
Г охорону працi".

h 2. Щорiчно заслуховувати на трудових зборах за участю представникiв

F прфспiлки питання створення н€IJIежних умов, безпеки працi i навчання та

L 
"життя 

заходiв щодо попередження травматизму i професiйноi

l захворюваностi.

г З. Проводити один р€в на три роки навчання i перевiрку знань з безпеки

t життедiялъностi (охорона працi, радiацiйна безпека тощо) працiвникiв

t- закладу вiдгrовiдно до Положення про порядок проведеннlI навчання 1

ь перевiрки знань з питанъ охорони шрацi в закладах освiти.

F 4. Забезпечувати заклад нормативно-правовими актами з охороНи працi.

[- 5. Вiдповiдно до вимог ст. 15 Закону Украiни ,,Про охорону працi", Тигtового

I положеннrI про службУ охорони працi, затвердженого наказом

Г Щержнагл"до*оро"працi УкраiЪи вiд 15.t1.2OO4 Jф 25, рiшеннЯ колегii

h Mi"i.r.pcTBa ocBir" i 
"uупи 

Украiни вiд 11.02.2010 ввести у закладi штатну

F одиницю спецiалiста з охорони шрацi,

h ' :J#Iйfrffir ffr""i:ý"$;:ffi*rirтхiъ#rнуJ)?,'* 
вiд фонду

а 7. Надавати додатковi вiдгrустки та здiйснювати доплати за роботу iз

f шкiдливими i важкими умовами працi в розмiрах, визначених за

Г результатами атестацii робочих мiсцъ (додаток 7),

L 8. у зимовий перiод ,не допускати зниження температури повiтря у

F примiщеннях, де працюютъ люди, нижче допустимих величин, визначених

!l ?*#iIж,:Jж;T##жJ"x,"::TffiЖHH,ffi'":"'fir";

ll 9, 
}ffi;жl####"#жЁu*1":|":ходженням 

попереднього та

ь 10.надавати можливiстъ для проходження працiвниками закладу чергових

I медичних оглядiв тiлъки у вiльний вiд виконаннrI трудових обов'язкiв час

l " Н,,fi*irrfiЁ:*,ffiъ;,**tr;тL.,ff*,1iх}"tr":"-#.#*;

t hЁi,#":н;y;ъ]ъ;;ж;.* 
вживати вiдповiдних ЗаХОДiВ ДО

Е 
"#ff"fiшъ:;хfiтfl"#н:Б,х,-1ыЁхжJегайно 

повiдомляти
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13. За працiвниками, якi втратили працездатнiсть у зв'язку з нещасниМ
випадком на виробництвi зберiгати мiсце роботи та середню заРОбiТНУ

плату на весь перiод до вiдновлення працездатностi без визнанНЯ ТХ В

установленому порядку iнвалiдностi.

ПРОФСПIЛКОВИЙ KOMITET ЗОБОВ,ЯЗУ€ТЬСЯ:
1. Забезпечити |ромадський контроль за додержанням вимог, передбачених

Еормативними актами з питань охорони працi, cTBopeHHrIM безпечних,

нешкiдливих умов працi i на-пежного виробничого шобуту, забезпеченнrIм

працiвникiв засобами колективного та iндивiдуЕIJIъного захисту.
2. ОрганiзУватИ навчання членiв первинноi профспiлковоТ органiзацii закладу

з питань охорони працi, членiв Профкому щодо пiдвищення рiвня
громадського контролю за виконанням адмiнiстрацiсю закладу вимог
законодавства та нормативних aKTiB з охорони працi.

СТОРОНИ ДОМОВИЛИСЯ:
1. Щотримуватисъ вимог охорони працi таздоров'я начас виконання трудових

обов'язкiв.

Е
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ЧII. СОЦIАЛЬНI ГАРАНТII, ПIЛЬГИ, КОМПЕНСАЦII

АДМIНIСТРАЦIЯ ЗОБОВ'ЯЗУСТЬСЯ:

1. ,Щомагатися безумовного забезпечення педагогiчним та iншим
працiвникам закладу, а також особам, якi навчаються, гарантiй,
передбачених чинним законодавством.

2. Забезпечити виплату компенсацiйних витрат на вiдрядження, у тому
числi працiвникам, якi вiдряджаються для ylacTi в нарадах, ceMiHapax,
конкурсах, олiмпiадах тощо. Забезпечити виплату добових у повному
обсязi педагогiчним працiвникам, якi направляються дjul цiдвищення
квалiфiкацii до Закарпатського обласного iнституту пiслядипломноi
педагогiчноi освiти.
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РОЗДIЛ ЧПI. СОЦIАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

АДМIНIСТРАЦIЯ ЗОБОВ'ЯЗУ€ТЬСЯ:
1. ПОгОдЖУВати з профспiлковим KoMiTeToM закладу питання (документи)

соцiально-економiчного i юридичного характеру, що стосуються трудових,
Соцiально-економiчних прав, гарантiй, пiльг i компенсацiй працiвникам, в
тому числi запровадження, змiну та перегляд норм працi, час початку i
закiнчення роботи, режим роботи, графiки змiнностi, графiки роботи,
графiки вiдпусток, розкJIад занять, застосування пiдсумованого облiку
РОбОчого часу, штатнi розклади, розподiл педагогiчного (навчалъного)
НаВаНТаЖенНя, тарифiкацiЙнi списки, rтеренесення вихiдних днiв (Щодаток
13).

2. ВКлЮчаТи голову первинноТ профспiлковоi органiзацiТ закладу до складу
консультативних, дорадчих комiсiй.

3. Включати голову первинноI профспiлковоi органiзацii, членiв профкому
закладу до складу KoMicii по атестацii педагогiчних працiвникiв.

4. Включати голову мiськоi органiзацiI профспiлки до складу комiсiй з
атестацii закладу, комiсiй з лiквiдацiТ та реорганiзацii закладу.

5. На запрошення профспiлкового KoMiTery закладу брати участь у його
ЗаСiданнях, на яких розглядаються питання громадського контролю за
Дотримання трудового законодавства, законодавства про оплату працi,
охорону працi.

6. Запрошувати голову первинноi профспiлковоi органiзацii
семiнари, якi стосуються трудових i соцiально-економiчних прав
та предмету реryлювання даного Колективного договору.

7. Ознайомлювати голову первинноТ профспiлковоi органiзацii
актами перевiрок контрольно-ревiзiйноi служби, у яких

2. Прово дити роз'яснюв€Lльну
працiвникiв.

на наради,
працiвникiв

закладу з
зафiксованi

роботу щодо трудових прав та гарантiй

незаконнi видатки на користъ працiвникiв, перед iх пiдписанням.

8. Сприяти створенню в закладi KoMicii по трудових спорах, в тому числi щодо
замовлення та оплати виготовленнrI печаток koMiciT.

9. Розмiстити даний Колективний договiр на офiцiйному веб-сайтi закладу на
весъ перiод його дiТ.

ПРОФСПIЛКОВИЙ KOMITET ЗОБОВ,ЯЗУ€ТЬСЯ:
1. Здiйснювати громадський контроль за дотриманням трудового законода-

вства, законодавства про оплату працi, охорону працi.

З. Органiзовувати вечори дозвiлля та виiзди на природу.
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СТОРОНИ ДОМОВИЛИСЯ:
1. Не вносити змiн до даного Колективного договору, спрямованих на

зменшеЕня соцiально-економiчних та трудових прав та iHTepeciB
працiвникiв без компенсацii iх iншими.

2. Видавати спiльнi роз'яснення з питань застосування трудового
законодавства, в тому числi про оплату працi.

З. СТВОРити cTopiHKy дiяльностi первинноi профспiлковоТ органiзацiТ
закJIаду на офiцiйному WеЬ-сайтi закладу.

4. Надавати можливiсть представникам iншоi Сторони брати участь у
засiданнях cBoix органiв при розглядi питань, що стосуютъся зайнятостi,
СОЦiаЛЪнО-економiчних i трулових rrравовiдносин, огIлати i охорони працi,
захисту прав та iHTepeciB працiвникiв закJIаду.
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7. Надавати можливiсть профспiлковiй cTopoHi розмiщувати власну
iнформацiю у примiщеннях закJIаду.

8. Безоплатно надавати первинний профспiлковiй органiзацiТ
примiщення для проведеншI засiдань профспiлкового KoMiTeTy,
навчання.

9. Безоплатно надавати первиннiй профспiлковiй органiзацii закладу для
здiйснення нею статутноТ дiялъностi можливiстъ
зв'язком, IHTepHeToM, електронною поштою,
апаратом, комп' ютером, rтринтером, ц)анспортом.

користування телефонним

10. Вiдповiдно до заяв членiв Профспiлки безоплатно утримувати з ix
заробiтноi плати та iнших виплат, що здiйснюються роботодавцем, членсъкi
профспiлковi внески та у строк не пiзнiше двох банкiвських днiв
перераховувати ix мiсъкiй органiзацii Профспiлки на вказанi нею рахунки.

11. Надавати можливiстъ для здiйсненнrl профспiлкових IIовноваженъ (в тому
числi i для навчання) головi, iHпllTM членам виборних профспiлкових органiв

факсом, копiювальним

2|

РОЗДIЛ IX. ГАРАНТIi ДIЯЛЬНОСТI ОРГАНIЗАЦIЙ ПРОФСПIЛКИ

ПРАЦIВНИI{IВ ОСВIТИ I НАУItИ УКРАIНИ
АДМIНIСТРАЦlЯ ЗОБОВ'ЯЗУ€ТЬСЯ:
1. Забезпечувати в закладi права та гарантii дiяльностi первинноi

профспiлковоТ органiзацiТ, профкому, передбаченi Законом Украiни,,Про
професiйнi спiлки, iх права та гарантii дiяльностi", iншими нормативно-
правовими актами, конвенцiями МiжнародноТ ОрганiзацiТ Працi.

2. Не втр)лIатися у статутну дiяльнiсть первинноi профспiлковоТ органiзацiI,
профкому. Не перешкоджати здiйсненню представникам Профспiлки у
здiйсненнi контролю за дотримання трудового законодавства, законодавства
про оплату працi, охорону працi.

3. Забезпечувати вiльний вхiд до закладу представникiв
працiвникiв освiти i науки УкраiЪи, iх доступ до робочих мiсцъ, мiсць
зiбрання працiвникiв, можливiсть зустрiчi та спiлкування з працiвниками.

Забезпечити доступ в межах, передбачених чинним законодавством УкраТни,
представникiв профспiлки до матерiалiв, документiв, а також до ycix
пiдроздiлiв для здiйснення ними громадського контроJIю за дотриманням
чинного законодавства, станом охорони працi i технiки безпеки, виконання
Колективного договору.
Надавати профспiлковiй cTopoHi iнформацiю щодо соцiалъно-економiчного

розвитку закJIаду, стану його фiнансування, резулътатiв його дiяльностi,
заборгованостi iз виплати заробiтноi плати, реалiзацii трудових i соцiаJIьно-
економiчних прав та iHTepeciB працiвникiв, пiдготовлену чи отриману
статистичну iнформацiю, звiтнiсть.
Надавати профспiлковiй cTopoHi копii документiв, що стосуються прав та
обов'язкiв працiвникiв закладу.

Профспiлки

4.

5.

6.

закладу
зборiв,

первинноТ профспiлковоТ органiзацiТ закладу та членам профспiлки, у час,
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до збою освiтнього процесу
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в закладi, iз збереження1\{що не призводить
заробiтноi плати.

12.Змiну умов трудового договору, в тому числi зменшення педагогiчýого
навантаження, оплати працi, гtритягllення до дисциплiнарноi
вiдповiдальностi чи звiльнення шрацiвникiв, якi € членами виборних
профспiлкових органiв, здiйснювати у вiдповiдностi до чинного
законодавства Украiни.

ПРОФСПIЛКОВИЙ KOMITET ЗОБОВОЯЗУ€ТЬСЯ:
1. Iнформувати обласну органiзацiю Профспiлки працiвникiв освiти i науки

УкраТни, MicbKy органiзацiю Профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни
про факти порушення гарантiй та прав дiяльностi профспiлки в закладi.

Голова
I-IIсT. перви во1 органiзацii

рнату I-II ст.м

I. Козак

ýаний договiр схвалений на загаjIьних зборах трудового колективу
Мукачiвсъкоi спецiмьноi загаJIьноосвiтньоi школи-iнтернату I-II ст, проТокол
JФ 1 вiд 17 жовтня2а|9 року.
Сторони, яd пiдписали колективний договiр, визначають вiдповiда-тtънiсть за

його реалiзацiю в межах cBoik повноважень та зобов'язуються спiвпрацювати в

забезпеченнi виконаннrI внесених в договiр зобов'язань, вирiшення питань
соцiально-трудOвих вiдносин, соцiального захисту працiвникiв.
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Додаток 1

до колективного договору

порщок
розподiлу педагогiчного навантаження вчителiв

загальноосвiтнiх навчальних закладiв

1. Поняття розподiлу педагогiчного навантаження
1.1. Педагогiчне навантаження - час, призначений для здiйснення освiтнього
процесу (ст.25 Закону УкраiЪи кПро загаJIьну середню ocBiTp).
1.2. Освiтнiй процес здiйс}lюеться за груповою та iндивiдуалъними формами
навчання (ст. 13 Закону Украiни uПро загаJIьну середню ocBiTy>).
1.3. Розподiл педагогiчного навантаженнrI поJLягае у розцодiлi навчалъних годин
та iнших видiв педагогiчноi дiяльностi.

2. Умови розподiлу
2.1, Педагогiчне навантаження розподiля€ться запежно вiд кiлькостi годин,
передбачених навчitльними планами, HarIBHocTi вiдповiдних педагогiчних кадрiв
та iнших конкретних умов, що скJIаяисъ у закладi (п. 63 Iнструкцii про пOрядок
обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти затвердженоi наказом
MiHicTepcTBa освiти Украiни вiд 15.04.199Зро*у Ns102 iз змiками - далi
Iнструкцiя).
2.2. Кiлъкiсть i види годин iHBapiaHTHoi i варiативноТ складових на наступний
навчальний piK в навчаJIьноI\,r). закладi конкретизуютъся в його робочому
навчалъному планi (ст. 15 Закону Украiни кПро загальну середню ocBiTy>).
Виходячи з того, що про шедагогiчне навантаження педагогiчний працiвник мае
бути ознайомлений до кiнця навч€tпъllого року, то навча.гlьний робочий план на
наступний начальний piK також мас бути затверджений ще до кiнця пOточного
навч€Iпъного року (п. <*о п. 20 Типовкх правип внррiшнъого розпорядку для
працiвникiв державних навч€шьно-виховних закладiв УкраiЪи).
2.3. Розподiл педагогiчного навант€Dкення здiйснюеться виходячи з посади
вчителя, а не його освiти. Навчальнi години з певного предмету розподiляються
мiж працiвниками, що займають посадtу вчителя цъого предмету. Якщо наказ
про прийняття (переведення) на вчитеJIя вiдповiдного предмета вiдсутнiй, але
вчитель допущений до його викладаннrI, трудовий договiр про роботу на посадi
вчителя вiдповiдного предмету вважаетъся укJIаденим (ст. 24 КЗпП).
2.4. Як правипо, розподiл педагогiчного навантаженIuI мае наслiдком змiну
iстотних умов працi (змiна кiлькостi годин, видiв педагогiчноi дiяльностi,
оплати працi, режиму роботи). Змiна iстотних умов працi допускаеться лише
при змiнi в органiзацii виробництва i працi (ст. 32 КЗпП УкраТни). Пр"
розподiлi педагогiчного навантаження слiд максимаlrьно дотримуватись
насryпностi виховання, викJIадання предметiв у кJIасах, групах, обсяry
педагогiчного IiавантажеЕЕя (п. 6.3.1 ГагryзевоТ Угоди).
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2.4. Педагогiчне навантаження обсягом меншс ставки встановлюсться тiлъки за
письмовою згодою вчителя {ст. 32 КЗпГL ст. 25 Закону Украiни <.Про загаJIьну
середню ocBiry>>, п. 81 Положення шро загальноосвiтнiй навч€Lльний заклад).
Вчителям, якi прийнятi на вiльну кiлъкiсть гOдин чи на неповIIу ставку, апе

фактично були забезпеченi rrовною ставкOю, обсяг педагогiчного навантаженнJI
меЕше ставки встановлюсться також лише за iх письмовою згодою (сt.24 КЗпП
Украiни). Без писъмовоi згоди вчителя кiлъкiсть навчаJIьних годин ýе може
бути зменшеЕа з причини замiни ik ryртковою роботOю чи додатковими виДаМи

педагогiчноТ дiяльностi.

3. Порядок розподiлу
3,1. Розподiл педагоriчного навантах(ення визначасться 0дин р€в Еа piK. Якщо
навч€lльЕим планом передбачена рiзна кiпькiсть годин на кожне пiврiЧЧя, iХ

розподiл здiйснюеться одночасно до початку навчutльного року.
З.3. Педагогiчне навантаження розподiлясться керiвником за ЕогодженняМ З

гrрофкомом (п. бЗ IнструкчiТ). Педагогiчне навантаження в наступноМУ
навчаJIьному роцi доводиться до вiдома педагогiчних працiвникiв У кiНЦi
навчЕtпьного року до надання вiдгryстки (ст. 32 КЗпП, п. ((е)) п. 20 Типових
правиJI внутрiшнъого розпорядку дJш працiвникiв державних наВЧаПьНО-

вихOв}lих закладiв УкраТни). ОзнайоIуlпення з педагогiчним навантаженням на
наступний навчалъний piK здiйснюстъся пiд розписку (наказ).
З.4. Остаточний розподiл педагогiчног0 навантаження здiйснюsться станом На 5

вересня, що оформляеться наказом i погоджуеться з профкомом. ПогодженнЯ

розподiлу педагогiчного навантаження профком розглядае на своему засiданНi,

що оформлясться вiдповiдним протоколом.
3.5. На пiдставi нак€ву (наказiв) про розподiл педагогiчЕого навантаженнlI
складасться тарифiкацiйний список, який пiдписуеться керiвником закJIадУ Та

погоджуетъся з профкомом (гl. 4 IнструкцiТ).
3.6. ffо 5 вересня тарифiкацiiтнуlй список погоджусться з профкомом Та

переда€ться в департамент освiти i науки на затвердження (п.4 Iнструкцii, ДаНа

Угода).
3.7. Перерозподiл педагогiчного навантаження серед Еавчztльного рокУ не

дошускаеться (ст. 25 Закону УкраrЪи <Про заг!Lльну середню ocBiTy>). BiH мОЖе

бути здiйснений лише з об'ективних причин: змiна навчаlrьнOго плаЕу, ЩО Це

було вiдомо на початок рOку, звiльнення працiвника, вiдмова педагога ВiД

певноi частини педагогiчного навантаження тощо.
З.8. Педагогiчним працiвникам, у яккх з нез:Lпежнюс вiд них причин rrроТяГОМ

навчаJIъного рOку навантаженнrI зменшуеться порiвняно з навантаженням,
встановленим iм при тарифiкачiТ, до кiнця навчального року виплаЧУеТЬся:

- у випадку, коли навантаженнrI, що зzlJIишилось, вище встановленОi норМИ На

ставку - заробiтна ппата за фактичну кiлькiстъ годин;
_ у випадку, коли навантаження, що зЕtлишилось) нижче встановлеНоi НОрМИ На

ставку - заробiтна плата за ставку, коли цЕх педагогiчних працiвникiв немае

можливостi довантажити навчzшьною роботою за умови виконаннr{ iншоi
органiзацiйно-педагогiчноi роботи;
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- У ВИпаДкУ, коли при тарифiкацii навч€Lпъне навантаження було встановлено
ниЖче норми за ставку, - заробiтна плата, встановлена при тарифiкацii, за умови
виконаннlI iншоТ органiзацiЙно-методичноi роботи {п. 7 б Iнструкцii).
3.9. Спори щод0 педагогiчного навантzDкення повиннi вирiшуватись до початку
наВч€lJIьного року. Строк звернення до KoMicii по трудових спорах чи суду
СКJIадае три мiсяцi i може бути поновJIеЕиЙ лише з поважних причин {ст.2З3,
ст. 2З4 КЗпП).

4. 0собливостi розподiлу для окремих категорiй
4.1.

умов працi для
органу, членами

iвник якi с членами пlлкових iB. Змiна iстотних
них допускаетъся
якого вони с (ч.2

лише за попередньою
ст. 252 КЗпП Украiни,

згодою виборного
ч. 2 ст.41 Закону

Дитиною. Враховуючи ix право виЙти на роботу до закiнчення вiдпустки або
IIрацюВати пiд час вiдпустки на умовах неповного робочого часу, вони
враховуються при розподiлi
вiдпустки години навч€tJIьного
тимчасово (дана Угода).

Члени узгоджувальноi KoMicii:

педагогiчного
навантаження

навантажеýня. На перiод ix
передаютъся iншим працiвникам

М.Ю. Мишкулинець
.А..Щоктор

-T0.I.Hecyx

I.П.Роменський
В.П. Кlлriнка
Л.I. Семйон
О.М. Хворостянова
М.В. Ропонич

ь
\_:l,T

iЁ sя
/r -Ё т

у
1 .в | cttBtЁtHo чшlоOtl"
, ] \. ,,олr.rlrtf,5ll{б

._ 
*'it 

Зч,рпп,оо йаtrо 1,
. '.r l-- '\ -,л'',
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fiодаток Nb 2

до колективного договору

пЕрЕлIк
посад працiвникiв, яким встановлю€ться пiдвищення
посадового окладу за робоry в iнтернатцому закладi,

згiдно абз.4 п.29 розл.Vrдод.S <<Перелiку спецiальних закладiв>>
iнструкцii затверджепоi наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни

}t} 102 вiд 15.04.1993р.

Члени узгоджувальноi KoMicii: М.Ю. Мишкулинецъ
.А.Щоктор
.I.Hecyx

.П.Роменський
В.П. Кучiнка
Л.I. Семйон
О.М. Хворостянова
М,В. Ропонич

Jф
зlп

Найменування посади Вiдсоток
пiдвищення

1 Щиректор 25
2 Заступник директора по навчально- виховнiй роботi 25

a
J Заступник директора по виховнiй роботi 25
4 Педагог органiзатор 25
5 Практичний психолог 25
6 Керiвник гyртка 25
7 IHcTpyKTop з фiзкультури 25
8 Вчитель 25
9 вихователь 25
10 помiчник вихователя 25

ЩjЁЗ.

_*ъryW
$r ffi,Жfi\i.1,
l lI Ф?Фецýъ.!!сr, la
*" i_\ i0lr,frrtЁrrgo

,":]Ё"i:,fu4, /

A.I. Козак
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Додаток },lЪ 3

до колективного договору

пЕрЕлIк
посад працiвпикiв, яким встановлю€ться пiдвищенпя
посадового окладу за робоry в iHTepHaTHoMy закладi

згiдно п.31 розл.Vдод.5 <<Перелiку спецiальних закладiв>>

iнструкЦiT затвеРджешоi наказоМ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи
Nb 102 вiд 15.04.1993

Члени узгоджувальноТ KoMicii: М.Ю. Мишкулинець
*- -а:Ь.,Щоктор

Ю.I.Несух
.П.Роменський

В.П. KyriHKa
.I. Семйон

нова

Найменування посади

ник директора по
Завiдююча бiблiотекою

медична ортоптист

лi педi
головний б

вiдний фахiвець)
Бухгалте iвець першоi категорii)

слiпого вчителя

Фахiвець ох
газових котелень

ики службових тrримiщень

Двi

робiтник з комплексного я й ремо

Водiй
Пiдсобний робiтник

ар

кастелянка
Комiрник
Машинiст iз прання бiлизни

l, Ропй
.1

Козак

{"''Т*,,,
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Додаток J\Ъ 4

до колективного договору

пЕрЕлIк
ПОСАД ПРАЦIВНИКIВ З НЕНОРМОВАНИМ РОБОЧИМ

ДНЕМ СИСТЕМИ MIHICTEPCTBA ОСВIТИ УКРАiНИ, ЯКИМ МО}ItЕ
НАДАВАТИСЯ ЩОРIЧНА ДОДАТКОВА ВIДПУСТКА ВIДПОВIДНО

до сTATTI 8 зАкону укрАiни <про вIдпустки>

Члени узгоджув€LльноТ KoMicii: Мишкулинець
.А..Щоктор

Ю.I.Несух
.П.Роменський
.П. Кучiнка
.I. Семйон
.М. Хворостянова

. Ропонич

Jф

з/п Перелiк посад та професiй працiвникiв
Тривалiсть додатковоТ
вiдпустки за ненормо-
ваний робочий день в
календарних днях

1 Заступник директора з господарськоТ роботи 7

2 головний блхгалтер 7

a
J Блхгалтер 1

4 Секретар 7

5 Водiй автотранспортних засобiв 7

6 зав. бiблiотекою 1

7 Комiрник 7

8 Iнженер-електронiк 7

9 Шеф-кухар 7

10 Кжар 7

'{ ..,,l,'t,t" п,, 
tý

.f| ".*.,..n.,."..''',, .."ф

я#iьiЪ;ч,,:,"",.

t",ъm
.

Козак

фжý
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Щодаток J\b 5

до колективного договору

п Е рЕ л I к
виробництвl цехiв, професiй i посад iз шкiдливими i важкими умовами
працi, зайнятiсть працiвникiв на роботах в яких дас цраво на щорiчну
додаткову вiдпустку вiдповiдно до постацови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 17 листопада t997 року NЬ 1290 та постанови Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 13 травня 2003 року ЛЬ 679.

(за резульmаmамu аmесmацii робочuх лtiсцл, за умовамu працi)

Члени узгоджувалъноТ KoMiciT: М.Ю. Мишкулинець
О.А..Щоктор
Ю.I.Несух

fI.П.Роменський
в.П. Кччiнка
JJ

Л.I. Семйон
.М. Хворостянова
.В. Ропонич

Jф
гшI Перелiк посад та професiй працiвникiв Тривалiстъ

додатковоТ вiдпуотки в
к€Lпендарних днrIх

1

2

Машинiст iз прання та ремонту спецодяry

Кухар, який працюе бiля плити

4

4

шJ lýýЁ
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п Е рЕ л I к
професiй i посад, яким надаються щорiчнi додатковi вiдпустки при
зайнятостi на роботi з особливим характером працi не менше половини
тривалостi робочого дня вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 17 листопаца 1997 року Ns 1290 та
MiHicTpiB УкраТни вiд 13 травня 2003 року ЛЪ

(за умовЧ зайняmосmi на робоmах з особлuвал, харuкmероrw працi не

Члени узгоджувалъноi KoMiciT : Мишкулинець

Ю.I.Несух
.П.Роменський

В.П. Кlлriнка
Л.I. Семйон

30

,Щодаток Nэ 6

до колективного договору

постанови Кабiнеry
679

Jпеншlе половuнu осml dня,

}.Гs

п/п Перелiк посад та професiй гrрацiвникiв Тривалiсть
додатковоi вiдпустки в
календарних днJIх

1 Середнiй медичний персон€шI закладiв i
установ освiти

7

2 Лiкар 7

aJ помiчник вихователя 7

4 Прибиральники службових примiщень,
зайнятi прибираннrIм заг€Llrъних убираленъ
та санвузлiв

4

5 кастелянка 7



Jф
гуп Види робiт, професiй з несприятливими

умовами працi
Розмiр доплати до
тарифноi ставки

1 Машинiсту з праннjI та ремонту спецодяry |2%

2 Кухарю, який працюс бiля плити I2%

aJ Кухарю, який працюе бiля плити (шеф-

кухарю)

12оh

31

Щодаток Nч 7

до колективного договору

п Е рЕ л I к
робiт i професiй з несприятливими умовами, при роботi в яких
працiвнЙком встановлюеться доплата до тарифноi ставки (окладу)

(за резульmаmцлrа аmесmацii робочuх мiсцЛ, ЗШ УМОвшмu працi)

Члени узгоджувалъноi KoMicii : М.Ю. Мишкулинець
"О.А.,Щоктор

Ю.I.Несух
I.П.Роменський
В.П. Кlлriнка
Л.I. Семйон
О.М. Хворостянова
М.В. Ропонич

I. Козакl
l
t
п

]
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,Щодаток J\b 8

до колективного договору

Т Р И В А Л I СТЬ
шорiчноi основноТ вiдпустки керiвних, педагогiчних та науково-
педагогiчних працiвникiв навчальних закладiв та установ
(дитячi булинки, дошкiльнi заклади компенсуючого типу для дiтеЙо яКi
потребують корекцii психiчного та фiзичного розвитку)

ý
п,п посАдА Тривалiстъ щорiчноТ

основноТ вiдпустки,
каJIендарних днiв

1 Щиректор 56

2 Заступник директора по навчzlJlьнiй роботi 56

J Заступник директора по виховнiй роботi 56

4 Вчитель 56

5 вихователь 56

6 Педагог органiзатор 56

7 Практичний психолог 56

8 керiвник гyртка 56

9 IHcTpyKTop з фiзкулътури 5б

ОБСЛУГОВУЮЧИИ ПЕРСО нАл
10 помiчник вихователя 24

11 Лiкар 24

|2 Сестра медична 24

1з Головний бухгалтер, бухгалтер 24

1з Заступник директора по господарськlй

роботi

24

1,4 Завiдувач бiблiотекою 24

15 Секретар 24

16 Шеф-кухар, кухар 24

I,| Водiй автотранспортних засобiв 24

18 IvIашинiст iз прання та ремонту спецодяry 24

19 Перекладач слiпого вчитеJuI 24

20 Iнженер електронник 24

2| Фахiвець охорони працi 24

22 Оператор газовоi котельнi 24

l
l
l
l
l
l
l
t
h
l
l
l
l
l
l
l
l
l
t
l
l



2з Прибиралъник службових примiщень 24

24 Щвiрник 24

25 Садiвник 24

26 Робiтник з комплексного обслуговуваннrI

ремонту

24

27 Сторож 24

28 Пiдсобний робiтник 24

29 Комiрник 24

30 кастелянка 24

Члени узгоджувальноl KoMtctt: М.Ю. Мишкулинець
.А.,Щоктор

"Ю.I.Несух
I.П.Роменський
В.П. Kl^TiHKa
Л.I. Семйон
О.М. Хворостянова
М.В. Ропонич

A.I. Козак

пт )?,ъъ
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тривА
робочого часу

до колективного договору
л I сть
на тиждень

посАдА
Тривалiсть
робочого часу на
тиждень

Щиректор
Заступник директора з навчаJIьноi роботи
Заступник директора з виховноi роботи
вихователь

Педагог органiзатор

Практичний психолог

Керiвник ryртка
IHcTpyKTop з фiзичноТ культури

ОБСЛУГОВУЮЧИИ ПЕРС ОНАЛ
Помiчник виховатеJuI

Лiкар

с медична
Головний бухгалтер, бухгалтер

ник директора з госпо ъкоi
Секретар

Шеф-кухар, кухар

Водiй автотранспортних засобiв

Машинiст iз праннrI та ремонту спецодяry

Робiтники iнших професiй

Члени узгоджувальноi KoMiciT: М.Ю. Мишкулинець
О.А.Щоктор
Ю.I.Несу<
I.П.Роменський
В.П. Кучiнка

.I. Козак

Вчитель

Фsý
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,Щодаток Jф 10

до колективного договору

ПОЛОЖЕНIIЯ ПРО ПРЕМIЮВАННЯ ТА
ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПРЕМIi ЗА РАХУНОК EKOHOMII ЗАРОБIТНОi

плАти

1.1. Працiвники школи, переведенi з одного структурного пiдроздiлу до iншого,
отримують премiю за умовами останнъого мiсця роботи.
1.2. Працiвникам, якi змiнили роботу за станом здоров'я ( за заключенняМ ВКК)
премiя виплачуеться пропорцiйно вiдпрацьованому часу на однiй i дРУГiй

роботi.
1.З. Премiя виплачуеться працiвникам, якi пропрацюв€Lllи повний piK.

|.4. Разова шремiя може виплачуватися як заохочення до ювiлеiв, професiйних
свят, 1^racTi у змаганнях та конкурсах, а також за зр€вкове виконаннrI доручень
керiвника.
1.5. Премiя нараховуеться при yмoвi сумлiнного виконання cBoik rтосаДоВих

обов'язкiв, вiдсутностi фактiв порушення трудовоi дисциплiни, ПравИЛ

внутрiшнього трудового розпорядку, громадсъкого порядку.
1.6. Премiя не виплачуетъся:

Працiвникам, якi мають не зняту догану, проryл (". ,. ч. вiдсутнiстъ на

роботi три години протягом робочого дня без поважних причин), абО ЯКi

знаходяться на роботi в нетверезому cTaHi; за розкрадання державного або

|ромадсъкого майна;
a У випадку притягненнrI працiвника до адмiнiстративноi. У випадку притягненнrI працiвника до адмiнiстративноi, дисциплiнарноi
вiдповiдальностi, або прийняття заходiв громадсъкого впливу ;

. Працiвникам, якi прийнятi на роботу строком менше нiж на pik;

Працiвникам, якi звiльнилися з роботи за власним бажанням або За

згодою cTopiH;
. Працiвникам, якi не викон€UIи завдання, пов'язанi з навчально-виховниМ
процесом ( розробка методичного забезпечення предмета);
. Працiвникам, якi не беруть rIасть у громадському життi навчzшьного

закладу.
Працiвникам, якi порушили Правила внутрiшнъого трудового

розпорядку, Посадову iнструкцiю.
Працiвникам за некоректну поведiнку в закладi.

Члени узгоджувальноТ KoMiciT: М.Ю. Мишкулинець
.А.,Щоктор
.I.Heclx

.П.Роменський
.П. Кучiнка
, Семйон

.М. Хворостянова

.l "z': .,.
цJgррацll:

A.I. Козак
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,Щодаток 11

до колективного договору

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок надацця щорiчноi грошово[ винагороди
педагогiчним працiвникам Мукачiвськоi сЗош-iнтернаry I-II ст. за

сумлiнну працю i зразкове виконання службових обов'язкiв

1. ЩОРiчна грошова винагорода педагогiчним працiвникам за сумлiнну
ПРацЮ i зразкове виконанrrя службових обов'язкiв надаеться вiдповiдно
до абз. 9 ст. 57 Закону УкраТни <<Про ocBiTy>>, Порядку надання щорiчноi
ГРОШОВоi винагороди педагогiчним працiвникам навч€uIьних закладiв
ДеРЖаВноТ та комунальноi форми власностi за сумлiнну працю i зразкове
ВИКОНаНнrI слУжбових обов'язкiв, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 05.06.2000 р.Jф 898 та цього Положення.

2. Винагорода надаеться кожного року BciM педагогiчним працiвникам
закладiв освiти, за виключенням:

. Працiвникiв, якi працюють в даному закладi за сумiсництвом;
о Працiвникiв, якi мають не зняте дисциплiнарне стягнення.

3. Умовою надання винагороди е зайняття педагогiчноТ посади на день
виданшI наказу про виплату винагороди.

4. Розмiр винагороди кожному працiвнику визначаеться на спiльному
засiданнi керiвництва закладу та профспiлкового KoMiTeTy.

5. При визначеннi розмiру винагороди враховуеться:
О Сумлiнна праця, зр€вкове виконання службових обов'язкiв,

дотримання правил внутрiшнього трудового розпорядку;
О ПРОяв творчоi iнiцiативи, вIIровадження нового педагогiчного

досвiду;
о Розробка власних програм, посiбникiв, гrублiкацiт;
о Участь у змаганнях, оглядах, конкурсах рiзного рiвня;о Збереження та використання учбово-матерiальноi бази та технiчних

засобiв навчаннrI, оформлення кабiнетiв, виготовлення наочностi;
о Проведення вiдкритих занять.
О .Щодержання вимог з охорони працi та технiки безпеки, caHiTapHo-

гiгiенiчного режиму;
о Роботаз батьками;
о Виконання |ромадсъкотроботи.

б. При визначеннi розмiру винагороди може бути врахований час фактичноi
роботи працiвника протягом вiдповiдного року.

7. Винагорода надаеться на пiдставi накЕву керiвника, погодженого з
профспiлковим KoMiTeToM.
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8.

9.

Наказ про надання
освiти.
Розмiр винагороди
ставки заробiтноТ
накrву про виплату

з7

винагороди повинен бути виданий до,.Щня працiвникiв

не може перевищувати одного посадового окладу (
плати ) з урахуванням пiдвищень на день видання
винагороди.

10.Працiвникам, якиМ у зв'язкУ iз застосуваннrIм до них дисциплiнарних
СТЯГНеНЬ не одерж€LгIи винагороди, у разi визнаннrI таких дисциплiнарних
стягнень негIравомiрними винагорода виплачуеться у розмiрi, не
меншому за середнiй розмiр винагороди по даному закладу освiти.

11.ПРаЦiВникаМ, якi мають цраво на винагороду, €lJIe яким винагорода
надана не була, винагорода виплачуеться у розмiрi, не меншому за
середнiй розмiр винагороди по даному закладу освiти.

Члени узгоджувальноI KoMicii: М.Ю. Мишкулинецъ
.А..Щоктор

Ю.I.Несух
.П.Роменський

В.П. Кучiнка
Л.I. Семйон
О.М. Хворостянова

Ропони.r

Козак

&,*Tj.trФ
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Додаток 12

до колективного договору

вiдсоток змецшення одноразовоi допомоги, якщо комiсiсю з розслiдування
пещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров'я настало не

тiльки з вини роботодавцяl а й внаслiдок порушення потерпiлим
ЕормативIIих aKTiB про охорону працi

Пору-""ня потерпiлим нормативних aKTiB
про охоронy працi

якttlо поmерпiлuй був забезпеченuй зzidно зi всmuновленIlмu норrwuлlLl mа у
всmановленому поряdку спецоdяzом чu спецвзуmmялц засобал|u

iнduвidуалlrноZо зOхuсmу, необхidнLtлl iHBeHmapew mu iнсmруменmалlu, якllцо

, uроцirПuкоМ провеОенi Bci необхidнi iнсmрукmшrci mu навчання, нешqаснuй

вuпоdок r*оrri в робочuй час mа прu Bl'KoHaHHi робim, якi вхоDяmь в коло
uх обов'язкiв

Якщо е вина лише потершлого:
- неодноразове свiдоме порушення вимог нормативних

akTiB .rро охорону працi або виконання роботи у
нетверезому cTaHi, якщо цей стан було визначено

причиною нещасного випадку
- первинне свiдоме порушення правил поводження при

обслуговуваннi об'сктiв i виконаннi робiт пiдвищеноi

небезпеки
- первинне свiдоме порушення правил tIоводження при

обълуговуваннi об'ектiв i виконаннi робiт, що не е

об' ектами пiдвищеноi небезпеки
- невикористаннrI наданих засобiв iндивiдуального

захисту, передбачених правилами безпеки, якщо це

порушення було первинним
- невикористання наданих засобiв iндивiдуалъного

захисту, передбачених правилами безпеки, якщо це

порушення було повторним

до 25 О/о

до 20 Yо

до50%

до 40 Yо

до30%

до 20 Оh

доЗ0%

Вiдсоток
зменшення

Якщо е вина як потерпiлого, так i iнших осiб:

- неодноразове свiдоме порушеншI вимог нормативних

akTiB ,rро охорону працi або виконання роботи у
нетверезому cTaHi, якщо цей стан було визначено

причиною нещасного випадку
- первинне свiдоме порушення IIравил поводження при

обЪлуговуваннi об'ектiв i виконаннi робiт пiдвищеноТ

небезпеки
- первинне свiдоме порушеннrI правил поводження при

обълуговуваннi об'ектiв i виконаннi робiт, що не с

об' сктами пiдвищеноТ небезпеки

до 15 %



з9

невикористання наданих засобiв
захисту, передбачених правилами
порушення було первинним
невикористання наданих засобiв
захисту, передбачених правилами
порушення було повторним

iндивiдуального
безпеки, якщо це

iндивiдуального
безпеки, якщо це

до 10 %

до |5 О/о

Якщо вiдсутня вина потерпiлого не
зменшусться

Якu4о поmерпiлuй не був забезпеченuй зzidно зi всmановленuлlll нор"иап|u
mа у всmановленому поряdку спецоdяzом чu спецвуmmялц засобаtпu

iH d uв idy all l, н о zo з 0ж uс mу, н е о бхi d н ttлl iH в е н mар е"и mа iH с mрум е н m 0м Ll,

як..qо з працiвнuкоJп не провеdено всiж необхidнuх iнсmрукmансiв mа
навчань, якu4о неu1аснuй вuпаdок сmався прu залученнi працiвнuка do

робim поза tиеilсалlu робочоzо часу або do робim, якi не вхоdяmь в коло
mрчdовltх обов'язкiв

Незалежно вiд вини потерпiлого не
зменшуеться

Члени узгоджувальноТ KoMicii: М.Ю. Мишкулинець
_ О.А.Щоктор

.I.Hecyx
I.П.Роменсъкий

(В.П. Кучiнка
Л.I. Семйон
О.М. Хворостянова
М.В. Ропонич

I. Козакffi
-:_---/-
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Щодаток 13

до колективного договору

Перелiк питань (локументiв) соцiально-економiчного i юридичного
xapaкTepyl Що стосуються прав та iHTepeciB працiвникiв, якi роботодавець

обов оOов'язковомy порядкy погоджyе з п lлковими органами
м Пumання i dокуменmu пidсmава
1 Погодження на встановлення

випробув€rльного TepMiHy строком вiд
трьох до шести мiсяцiв

ст.27 КЗпП

2 Погодження посадових i робочих
iнструкцiй

п. 5.3.24 Галузевоi угоди, дана
Угода

a
J Правила внутрiшнъого трудового

розпорядку
ст. 142 КЗпП

4 Погодження графiку роботи установи,
графiкiв змiнностi, режиму роботи,
розкладу ypoKiB, графiку черryвання

ст.ст. 52, 67, 69, 247 КЗпП, ст.
38 Закону пПро професiйнi
спiлки, ik права та гарантii
дiяльностi>>, п. 24 Типових
правил внутрiшнього
розпорядку...

5 Погодження змiни норм працi, дозвiл
на проведення надурочних робiт, згода
на запровадження пiдсумованого облiку
робочого часу

ст. 61 ,64,86,247 КЗпП, ст. З8
Закону <Про професiйнi
спiлки, ix права та гарантiТ
дiяльностi>>

6 Погодження графiка вiдпусток,
погодженнrI перенесення працiвнику
щорiчноi вiдггустки. Щозвiл на
з€tл)чення працiвникiв до роботи у
вихiднi днi. Погодження перелiку робiт,на яких працiвниковi надаеться
можливiсть приймати iжу протягом
робочого часу

ст. 10, 11 Закону <Про
вiдпустки), ст. 66,7I, 79, 80,
ст. 247 КЗпП, ст. 38 Закону
<Про професiйнi спiлки, iх
права та гарантii дiяльностi>>

] Погодження штатного розпису п. 5.3.18 Галузевоi угоди, дана
Угода

8 Погодження перелiку працiвникiв i
розмiру пiдвищеннrl посадового окладу
iз числа адмiнiстративно-
господарського, обслуговуючого та
навч€шьно-допомiжного (KpiM
помiчникiв вихователя) закладiв освiти,
якi за характером роботи безпосередньо
спiлкуються з учнями, вихованцями
спецiальних (з особливим режимом)
закладiв, а також класiв (.ру.r)
спецiального призначення,

п. 31 IнструкцiТ про порядок
обчислення заробiтноТ плати
працiвникiв освiти

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
I
I
t
I
I
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органlзованих в заюIадах загаIIъного
титry

9 Погодження розподiлу педагогiчного
навантаження. Погодження доплат за

сумlщення професiй (посад),

розширення зони обслуговування чи
збiльшення, а також за виконання поряд
з основною роботою обов'язкiв
тимчасово вiдсутнiх працiвникiв,
конкретного розмiру доплат за
керiвництво предметними, цикловими
та методичними комiсiями, за

завiдування навчzlJIъними кабiнетами,
майстернями, бiблiотекою, положеннrI
про премiювання, тарифiкацiйних
спискiв

п. 4,4Q,4|, 42,44, 52,53,58,
63, додатки 1, 2, 3 IнструкцiТ
про порядок обчислення
заробiтноi плати працiвникiв
освiти

10 Погодження положення про надання

щорiчноТ грошовоТ винагороди за

сумлiнну працю, зразкове виконаннrI
службових обов'язкiв

Порядок надання щорiчноi
грошовоi винагороди
педагогiчним працiвникам
навч€lJIьних закjlадiв державноТ
та комунальноi форми
власностi за сумлiнну працю,
зрЕIзкове виконання службових
обов'язкiв

11 Погодження наказу гtро встановлення

доплати працiвникам в розмiрi 10 % за
прибирання туалетiв та використарння
в роботi дезинфiкуючих зас!q]ц_

Постанова Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 30 серпня 2002

року М1298, дана Угода.

|2 ст. 161 КЗпП Украiни

13 Згода на розiрвання трудового договору
з iнiцiативи роботодавця з

працiвниками, що с членами
профспiлки

ст. 43, ст. 247 КЗпП Украiни,
ст. 38 Закону Украiни кПро
професiйнi спiлки, iх права та
гарантiI дiялъностi>

|4 Згода на змiну умов трудового

договору, оплати працi, притягнення до

дисциплiнарноi вiдповiдальностi
працiвникiв, якi с членами виборних
профспiлкових органiв

ст. 252 КЗпП Украiни, ст. 41

Закону <Про професiйнi
спiлки, ik права та гарантiТ

дiялъностi>>

15 Згода вищого органу профспiлки на

звiльнення членiв вtrборного

профспiлкового органу \,станови та iT

пiдроздiлiв, профорганiзаторЬ

ст. 252 КЗпП Украiни, ст. 41

Закону оПро професiйнi
сгriлки, ix права та гарантii
дiяльностi>>



Члени узгоджувальноi KoMiciT: М.Ю. Мишкулинець
_ О.А.Щоктор

-trO.I.Hecyx
I.П.Роменсъкий

lП. Кучiнка
.I. Семйон
.М. Хворостянова
В. Ропонич

A.I. Козак
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.Щодаток 14

до колективного договору

прврЕлIIt
посад працiвникiв, якi використовують в роботi дезiнфiкуючi засоби, а

також тим, що зайнятi прибиранням туалетiв Постанова кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 30.08.2002 року Лb 1298 ,,Про оплату працi

працiвникiв на ocHoBi €диноТ тарифноТ сiтки розрядiв i коефiцiентiв з

оплати працi працiвникiв установ, закладiв та окремих галузей
бюджетноТ сферп>

Члени узгоджувальноТ KoMicii: М.Ю. Мишкулинець
.А./_{октор

Ю.I.Несух
I.П.Роменський
В.П. K1.,TiHKa
Л.I. Семйон
О.М. Хворостянова
М.В. Ропонич

Nь
з/п

Види робiт Розмiр доплати до
тарифноi ставки

1 Прибиральник службових
примiщень

|0%

ffi
-

.I. Козак
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,Щодаток 15

до колективного договору

прЕрЕлIк
посад працiвникiв, яким встановлюються надбавки та доплати згiдно

Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 30.08 .2002 року Nъ 1298 ,,Про

оплатУ працi працiвникiв на ocHoBi €диноi тарифноi сiтки розрядiв i
коефiцiснтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та окремих

галузей бюджетноi сфери>> iз змiнами та iнструкцiт <про прядок

обчислення заробiтноТ плати працiвникiв освiти>) наказом NIiHicTepcTBa

освiти Украiни вiд 15.04.1993 року Nъ 102 iз змiнами

Члени узгоджув€tльноi KoMicii :

Nь
з/п

Посада Розмiр доплати до
тарифноi ставки

1 Щиректор Що50%
2 Що50%

a
J Заступник директора по виховнlй

роботi
Що50%

4 .Що 50 %

5 Головний бухгалтер До50%
6 Бухгалтер Що 50 %о

7 Водiй Що50%
8 Комiрник До 50 %

9 кастелянка До 50%

10 Секретар Що 50 %

11 Iнженер-електроник Що50%
|2 Пiдсобний робiтник До 50 %

13 Шеф-кухар, кухар До 50 %

1,4 Прибиральник службових примiщень Що50%
15 помiчник вихователя До50%
16 Робiтники та фахiвцi iнших пр9фесй Що 50 о/-

/l)

Мишкулинець
.А./-(октор

.роменський
.П. Кучiнка
.I. Семйон

ffi,,.m_ii
?t!5-""''"C*nоlаци / .
,.%- *'Jjlr_ _. ./+ч'

ffiщ,ь



,Щодаток 1б
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до колективного договору

прЕрЕлIк
посад педагогiчних працiвникiв, яким встановлю€ться надбавка за

IIрестижнiсть згiдно абз,2 п. 1 Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 23.03.201"1 року NЬ 373 <<Про встановлення надбавки педагогiчним

працiвникам дошкiльнихо позашкiльних, загальноосвiтнiх, професiйно-
технiчних навчальних закладiв, вищих навчальних зак.падiв I-II РiВНЯ

акредитацiь iнших установ i закладiв незалежно вiд iх
пiдпорядкувацня)>

Члени узгоджувалъноТ KoMiciT: М.Ю. IVIишкулинецъ
..Щоктор

Ю.I.Несух
.П.Роменський
.П. KyTiHKa
.I. Семйон
.М. Хворостянова
.В. Роцонич

Nъ
з/п

Посада Вiдсоток пiдвищення

1 Директор 10%_з0%
2 Заступник директора rто навч€Llrьно-

виховнiй роботi 10 о/о-з0 %
")J Заступник директора по виховнiй

роботi
|0 о/о- 30 %

4 Педагог-органiзато |0 %-з0 %

5 Практичний психолог |0 о/о-З0 %

6 Керiвник гуртка |0%_з0%
7 IHcTpyKTop з фiзкчлътури |0 %_з0 %

8 Вчителъ t0 %_з0 %

9 вихователъ |0 о/о-30 %

frт]аъъ

#,уW

щЁqф
{fft*;#Ж,\i'
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Щодаток 17

колеitтивного договору

полохtЕння
про надання матерiальrrоi допомоги

керiвника.
, . ;;Йi;;"" до п ом о га надаеться гrр аr r,i вни-"у 

р:,i :лр.,:1 :1i }^"О 
ОВЛеННЯ,

ffi;:#;; ;;;"оiшення iнших .Ьцiапu*,о-rОЪУrОВИХ ПОТРеб.
, пл..,) ппRоГг)

;;;н.";;й;;;"";зароботу_::::::::i:ч"т:l:trfri-liХХН'J;
5.

6. llРyr rIlлI vlvul+r 

овустъся вимоги колективного договору.
працiвникiв закладу осв1,1,и врах
ffJ;T,fi;ffi;iй;;;;; ;;_*у,,ро :1|i:_1" 

матерiальноi допомоги
. 11пттртr.гтrl1'ного погоВорУ.

I_|e полохtення розроблене на пiдставi постанови Itабiнету N{iHicTpiB

УкраТнrrвiд30.08.2005рокУзаN1'298<ПрооПЛаТупрацiпрашiвни-*1-1
o.Houi СдиноТ 1"р"о,"т <эi,o" розрялiв i коефiцiентiв з оплати прац1

праuiвнrлкiв установ, закладiв i 
'ор.uпiзацiй_ 

_окремих 
галузей бюд>ttетноi

сферIl>, наказу N4iHicTep.rou o."iri i ,.uyn. укгьъи 
Jrts 557 вiд 26,09,2005

рок}, <<Про впорrIдкування умов прац1 j1 затвердж"::],_:_"'* тарИфНИХ

"p"apral"'.puui*rniu навчалъних закладiв, установ освiти та наукових

установ))та вlдповiдних дirочих пунктiв iнстццкчiй <про порядок обчислення

заробiтноi "";;й;iвникiв 
o"uir"u вiд 15,04,199з р, \гsi02"

1. Кошти для надання матерtальноТ допоN{оги працiвникам школи-lнтернат

передбачаеться в фогrдi onnu," прачi при p::p"9_1,:1r.::11:oo"" ЗаiШаДУ,

2. N4атерiальна допомога rIадасться працiвникам на пiдставi заяви та наказу

Члени узгод}ItувалъноТ KoMiciT: N4.Io.

Ю.I.Несу<
]П.Роменсъкий

В.ГI. Кучiнка
Л.I. Семйон
О.М. Хворостянова

]V{.B. Ропонич

A.I. Козак

.А.Щоктор
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