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УПРАВЛIННЯ ОСВIТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ
мукАчIвськоi MrcbKoi глди

ниrtньокоропЕцькл зАгАльноосвIтня школА r-II
ступЕнIв мукАчIвськоi MICbKoi рдди здкАрпдтськоi

оБлАстI

вул. Миру, 53 с.Нижнiй Коропець, 89670,,гел.(03131)-68-б-16
w ев-сайт : httrl з l l kg.op ес. аlдаi, e-mail : : цks с&qq@щrаý ýgrie&9yо-raqla. gQу.щЕ,

_ёдрпоуз4919911

14.04.202l лъ 01-22114 На ЛЪ вiд

Начальнику вiддiлу економiки
МукачiвськоТ MicbKoi ради
Щерев'яник lVI.Ф.

Адмiнiс,грацiя F{ижнъокоропецькоТ загальноосвiтньоТ школи I-Ii
ступенiв N4укачiвсъкоТ MicbKoT ради ЗакарпатськоТ областi просить провесТи
повiдомну ресстрацiю змiн та доповнень до колективного договору.

Щаний колективний договiр не мiститъ конфiденцiйностi.

14.04.2021 р.

Щиректор . ;, 
. Г. ДАНАШЕВСЬКА

УKPAIHA :

ЗАКАРПАТСЬКАОБЛАСТЬ l
Мукачiвська MicbKa територiальна грмада i

Вiддiл кЩентр надання l

.,ц

89600, м. МукачЕво, площа Духноаича Олексвндра, 2
тел. 544-68

cnap@mukachevo-rada. gov.ua
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ВiдповiДно дО постаноВи KN4Y J\ъ 1 15 вiд 21 .08.2019 року Постанови Кабiнету
VIiHicTpiB Украiни вiд 21.0в.2019 Jф 76s ). та Порядку повiдомноТ реестрацii
галузевих (мiжгалузевих) i територiалъних угод колективних договорiв
рееструЮчий орган з метоЮ посиленНя iнформування заiнтересованих суб'ектiв
оприлюднюе на офiцiйному веб- сайтi:

- ре€стр колективних угод (логоворiв), змiн i доповнень до них;
- текст колективних угод (договорiв), змiн i доповнень до них;
- власнi рекомендацiТ щодо проведення угоди (логовору) у вiдповiдностi з

вимогами законодавства (у p*i ik наявностi);
- перелiк пiдпри€мств, установ, органiзацiй, для яких с обов'язковими

положення колективнот угоди (у разi подання такого перелiку сторонами
угоди).

У зв'язкУ вище наведеним, та керуючись ч.З п.7 Порядку повiдомноТ
ресстрацii галузевих (мiжгалузевих) i територiалъних угод, колективних
договорiв просимо, При пред'явленнi на повiдопяну ресстрацiю повiдомл яти,
чи мiстить договiр iнформацiю, доступ до якот обмежено стороцами
договору вiдповiдно до закону або ix рiшень (зокрема конфiденцiйну, та€мну
чи службову iнформацiю). У випадку наявноI конфiденцiйноТ iнформацii,
просимо на протязi 2-х робочих днiв цадати таку iнформацiю.

tl ,1<Ц ,, Ёёz rrtl_t _Q_ 202t р.

Надасмо згоду на оприлюднення тексту колективного договору (угоди)
(змiн та доповнень до них) на офiцiйному сайтi MicbkoТ Ради



КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР
на 2021-2025 роки

мiж роботодавцем та виборним органом

первинноi профспiлковоi органiзацii

Нижнъокоропецъкоi загальноосвiтнъоi школи

I-П ступенiв

Мукачiвськоi мiськоI ради

Закарпатськоi областi

Схвалений на зборах трудового
колективу 14 квiтня 2021^ р.
Протокоп J\b2 вiд I4.04.2t р.



Вlтзнаючи колективний договiр лок€lJIьним нормативним актом, якиМ
: - ...-Iюються соцiалъно-економiчнi, виробничi, трудовi вiдносини i на
- ---:aBi якого узгоджуються iнтереси трудового колективу та роботодавця
Нlt,+tньокоропецькоi загальноосвiтньоi школи I-II сryпенiв (далi
_::-]ад,, закладу освiти), сторони домовилися про наступне:

1. Загальнi положення.
1.1, Колективний договiр укладено 202I-2025 роки.
1,]. Колективний договiр ухвztлено зборами трудового колективу

-:отокол Jф2 вiд 14 квiтня 202| року). BiH набувае чинностi з дня його
j;:зерfження 14 квiтня 2021 року i дiе до ухвалення нового колективного

-,- roBopy.
1 .З. Сторонами колективного договору е:

- роботодавець, в особi директора Нижньокоропецькоi
ji]гаJьноосвiтньоI школи I-II сryпенiв (далi - роботодавець, ,Щанашевсъка
. _,__ltHa Степанiвна), який представляе iнтереси власника i мае вiдповiднi
, ],зноваження;

- виборний орган первинноi профспiлковоТ органiзацii
Нпrспьокоропецькоi загальноосвiтньоТ школи I-II сryпенiв (даrri

первинна профспiлкова органiзацiя), який згiдно tз ст.247 КЗпП Украiни,
ст.сr.З7, З8 Закону Украiни <Про професiйнi спiлки, ik права та гарантii
1iяльностi>> представляе iнтереси працiвникiв установи в сферi працi, побутУ,
tтJIьтури i захищае ix трудовi, соцiально-економiчнi права та iнтеРеСИ,

tlтримавши на це вiдповiднi повноваження вiд трудового колективу.
1.4. Роботодавець визнае первинну профспiлкову органiзацiю единим

повноважним представником Bcix працiвникiв в колективних переговорах.
1.5. Сторони зобов'язуються дотримуватись соцiа-пьного партнерства:

паритетностi представництва, рiвноправностi cTopiH, взаемноТ

вi.щlовiдальностi, конструктивностi i apryMeHToBaнocTi як пiд час переговорiв
(консультацiй) для укладення колективного договору, BHeceHHi в нього змiн i
доповнень, так i при вирiшеннi Bcix питань соцiально-економiчних i
трудових вiдносин, що виникJIи в ходi його виконання.

1.6. Положення колективного договору поширюються на Bcix

црацiвникiв установи. Пiд час прийому на роботу працiвники повиннi буги
ознайомленi з колективним договором.

1.7. Колективний договiр укладено вiдповiдно до Законiв УкраiЪи кПро
колективнi договори та угоди>), <Про соцiальний дiалог в YKpaiHi>>,

ГенеральноТ, Галузевоi угод, Угоди мiж управлiнням освiти, культури, молОДi

та спорту Мукачiвськоi MicbKoi ради та Мукачiвською мiською органiзаЦiСЮ

Профсгriлки працiвникiв освiти i науки УкраiЪи, <Закону про ocBiTyr>,

<<Закону про загалъну середню ocBiTy>>, iнших законодавчих aKTiB УКРаiЪИ.

1.8. Змiни i доповненнrI в колективний договiр вносяться з iнiцiаТllВИ
будь-якоi iз cTopiH пiсля проведення переговорiв (консулътацiй) i досягнеrШЯ
згоди набувають чинностi пiсля схв€lJIення загаJIьними зборами працiвнИкiв.

1.9. ПропозицiТ кожноi iз cTopiH про внесення змiн i доповненЬ У



т

lfu|- лоmвф розглядzlютъся спiльно, вiдповiднi рiшення

Пrшд в l(Ьдеrтний TepMiH пiсля ik отримання iншою сторонОЮ.0- 
П_ПО. Жо:ша iз cTopiH не мас права протягом TepMiHy дii колективногО

щ ошоосiбно ухв€LJIювати рiшення, що змiнюють його Еорми i
ffзшл або цршmIлоть iх виконання.

1-11. ПереговОри щодО укjIаденнrI нового колективного договору на

Еrу " TepMiH починаютъся не пiзнiше як за З мiсяцi до закiнченнrl

ЕIроку дiТ колекrивного договору.
|.I2. Первинна профспiлкова органiзацiя закладу в п'ятиденниЙ TepMiH

з lщя пilцrисання Колективного договору (змiн) подас йогО На ПОВiДОМНУ

ресстрацiю та У двотижневий TepMiH з дня реестрацii забезпечуе доведення
зйсту до працiвникiв закладу освiти.

ними фахом, уклавши з ними безстроковd
педагогiчне навантаження в обсязi не менше
наставництво над молодими фахiвцлш,

1.13. Сторони домовились, що при змiнi власника закJIаду освiти
чиннiсть Колективного договору зберiгаеться до укJIаденн;I нового.

2. Труловi вiдносини.
2.1. Роботодавець зобов'язу€ться:
2.1.|.Забезпечити ефективну дiялънiсть установи, виходячи з фактичниХ

обсягiв фiнансування рацiонального використанIuI основного

спецiального фондiв для пiдвищення результативностi роботи установи,
полiпшення умов працi i побуту працiвникiв.

2.|.2.Забезпечити розвиток i змiцнення матерiально-технiчноi бази

установи, рацiональне використанIUI н€tявного устаткування, технiчних

засобiв навчання, cTBopeHHrI оптим€tпьних умов дJUI органiзацii навч€tлъно-

виховного процесу.
2.1.З. Застосовувати заходи мор€tльного

сумлiнноi, якiсноi роботи.
2.I.4.Забезпечити розробку посадових

матерiалъного стимулюваннrI

iнструкцiй для Bcix категорiй

працiвникiв установи. Затвердити iх за rrогодженням з первинною

профспiлковою органiзацiею..
2.|.5.Органiзовувати сис,тематичну роботу дJuI забезпечеrпrя

пiдвищення квалiфiкацiТ та перепiдготовки педагогiчних працiвникiв.
2.t.6. ВiдповiДно дО заявок забезпечити працевлаштування в установ}

молодих фахiвцiв за отриманим
трудовий договiр i встановивши
тарифноi ставки. Забезпечити
сприяти iх адаптацii в колективi установи та професiйному зростанню.

2.|.7. УкладатИ cTpoKoBi трудовi договори лише у випадках, коJIп

трудовi вiдносини не можуть буfи встановленi на невизначений TepMiH

Не допускати укJIаданнrI строкових трудових договорiв з працiвникzlмп з

метою ix випробуваншI.
2.1.8. Звiльнення працiвникiв за iнiцiативою роботодавця здiйснюкlтЕ за

11опередНьою згоДою первинною профспiлковою органiзацiсю.
z.t.g. При розiрваннi трудового договору з iнiцiативи прачiвнIтП

зважати на те, що працiвник мае право у визначений ним TepMiH розiрвап



-] , _t-lВИй договiР за власнИм бажанНям, якщо роботодавець
j:(онодавства 

про працю, 
умов цього колективного

: н:ивiдуального трудового договору.

_,-_r 1.10. ПрОтягоМ двоХ днiв пiсЛя отримання iнформацii доводити довlдома трудового колективу змiст нових нормативних документiв, щостосуються трудових вiдно син, органiзацii працi.
2,1,11, ПопереДжатИ виникнеНня iндивiдуЕtльних i колективних трудових

спорiв (конфлiктiв), а у випадках ik 
""""*"""ня забезпечувати вирiшеннявiдповiдно до Закону Украiъи <про порядок вирiшення колективних

трудових спорiв (конфлiктiв)>.
2.1.12. Сумiщення професiй (посад), розширення зони обслуговуваншI

застосовУватИ за погодЖенняМ з первинною профспiлковою органiЬацiБю.
i"""o.o .unoioou'cTBa

повiдомленIш працiвникiв про запровадженнrI нових i змiну чинних
працi не пiзнiШе нiЖ за 2 мiсЯцi дО iх введеНня. ЗмiнУ, ,"р.iоrд умовздiйснювати за погодженням з первинною профспiлковою органiзацiею.

не дотримусться
договору, умов

щодо
умов
працi

2.2. Виборний орган
зобов'язуеться:

первинноi профспiлковоi органiзацii

2,2,1. ЗабезпеЧити посТiйний контролъ за своечасним введенням в дiюнорматиВних докУментiв з питань трудових вiдносин, органiзацii працi.
2.2.2. Сприяти змiцненню трудовоТ дисциплiни,^ дотриманню правил

. .- _ эiшнъого трудового розпорядку установи.
: ],j, Сприяти попередженню виникнення як iндивiдуалъних, так i--! _ilВних трудових конфлiктiв, брати участъ в ik вирiшеннi вiдповiдно до

" : "l -.;:нного законодавства.

] ],]. Не рiдше одного разу на 2 роки перевiряти стан дотриманнrI
_' , ' t _3ВсТВа Про ТрУДовi книжки сТосоВно Bcix працiвникiв Установи.

J.3. Сторони домовились:
_ _r,1, Спрямовувати свою дiялънiсть на створення умов для стабiльноi та

: ] : ,-_.:зноi роботи закладу освiти.
_,_r,]. Сприяти н€шежному фiнансовому забезпеченню закладу освiти.
:,-i,3, ВживатИ заходiв щодо недопущення прийняття законодавчих

,",, - :. якi загрожуютЬ звуженням праВ i свобод громадян в галузi освiти.

З. Забезпечецня зайцятостi працiвникiв.
3. l. Роботодавець зобов'язу€ться:
_r, 1.1. ПiдтримУвати чисельнiстъ працiвникiв на piBHi, встановленом\-

:,,1rтIlвними актами MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи для органiзаuii
-:--:--IЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦеСУ iЗ ЗабеЗПечення обов'язкового державного

" :_ ,3ртУ освiти, забезпечувати стабiльнУ роботу колективу, здiЙснюватIl: j ".ЬнеНня працiВникiВ тiлькИ у випадку нагаJIьноТ необхiдностi, зумовленоТ
, i..I1вними змiнами В органiзацii працi, у томУ числi У зв'язку з,,,-тацiбО, реорганiзацiею, перепрофiлюванням закладу, скорочення\1



IIEceпbHocTi або штату працiвникiв, неухильно дотримуючись при цьому
вЕмог законодавства про працю' про ocBiry' умоВ цього договорУ, Н€
допускати економiчно необфунтованого скороченЕя |руп, робочих мiJць.

З-|-2- Письмово повiдомляти первинну профспiл*о"у органiзацiю про
foroBipЕy лiквiдацiю, реорганiзацiю, перепрофiлювання та iншi змiни в
органiзацii працi не пiзнiше, нiж за 3 (три) мiсяцi до запровадженнrI цих змiн.
фшrriсячний перiод використовувати NIя гIроведен", робоrи, спрямованоi на
зппх(ешuI рiвня скорочення чисельностi (штату) працiвникiв.

_r.2, У випадках виникнення необхiдностi звiльнення
*. cTaBi п.1 ст.40 КЗпП Украiни:

3.2.1. Здiйснювати вивiльнення лише пiсля використання Bcix
'"l-',^_-tltвостей забезпечити осiб, що звiльнюютъся, роботою на iншому
::,бочоlt,v мiсцi, у тому числi за рахунок припинення трудових вiдносин ib
:,, l.tiснlлками, лiквiдацii сумiщення тощо.

з.2.2. В першУ чергУ пропонувати працiвниковi, що вивiльнясться,
:...ботr-за фахом, у тому числi на умовах строкового характеру або з меншим,
.._ж на ставку заробiтноТ плати, навантаженням;

з.2,3. Повiдомляти про тих працiвникiв, що вивiльняються, службу
з :itнятостi у встановленi законодавством термiни;

з.2,4. При звiльненнi педагогiчних працiвникiв вивiльнене навантаження
:озпо:i"цяти в першу чергу мiж працiвниками, що мають неповне навчалъне
:iзВантаження.

3 -2 -5 .Забезпечувати працевлаштуваннrI педагогiчних працiвникiв з числа
зареестрованих в службi зайнятостi на вiлънi i HoBocTBopeHi робочi мiсця
вiltповiдно до квалiфiкацiйних вимог, надаючи переваry при цъому
вип)rскникам педагогiчних навч€tлъних закладiв.

3.3. Залучати до педагогiчноi роботи директора та заступникiв директора
ззL-Iа.]у освiти.

3,2. Виборний орган первинноi профспiлковоi органiзацii
зобов'язу€ться:

3.2.1. Здiйснювати роз'яснюв€uIъну роботу з питань трудових |рав i
.^ о ц i a*l ьно - економiчних iHTepeciB працiвникiв, що вивiльняютъся.

з,2.2. Забезпечувати захист працiвникiв, що вивiльняються, вiдповiдно
--о чllнного законодавства. Контролювати надання працiвникам переважного
-feBa залишення на роботi вiдповiдно до вимог ст.42 КЗпП Украiни.

3.2.3. Не знiматИ з профспiлковогО облiку працiвникiв, що
з.:зi--tьняються, до iх працевлаштування (KpiM випадкiв подання особистоТ
;;явI1 про зняття з облiку).

3.3. Сторони домовилися:
3.з.i. Що при звiльненнi з роботи за п.1 ст.40 КЗпП Украiни переважне

_:эtsО на з€цIиШення на роботi при рiвних результатах працi i квалiфiкацii,
_.::irt випадкiв, передбачених КЗпП УкраiЪи, надавати також:

з.3.1.1. - особам передпенсiйного BiKy (1,5 роки до пенсii за BiKoM та за

працlвникlв на

Е- n 
,,,, ,,= , ,,a., -



ВисJý/гою poKiB);
3.з.I.2- - працiвникам, в сiм'ях яких е неповнолiтнi дiти та особи, що

мають статус безробiтних.

4. Робочий час.
4.1. Роботодавець зобов'язуеться:
4.|.|. Встановити на час дii цього

трллвалiсть робочого часу (40 годин
встановлеЕу чинним законодавством

колективного договору норм€rльну
на тижденъ), що не перевищуе

про працю, а також п'ятиденний
робочий тиждень з двома вихiдними днями - в суботу i недiлю.

4-t.2. РежиМ роботИ та облiК робочогО часУ працiвнИкiв закладу освiти
встановлювати згiдно з Правилами внутрiшнъого трудового розпорядку. Bci
Еорми, пов'язанi з режимом роботи, погоджувати до початку iх застосуванIUt
з первинною профспiлковою органiзацiею.

4.1.3. Час початку i закiнченIuI роботи, режим змiнноi роботи, розподiл
робочогО часУ на частини, графiки роботи, вiдповiдно до яruхпередбачаеться
можгrивiстЬ створення умоВ дJUI прийому працiвниками lжi впродовж
робочогО днrI на роботах, де особливостi виробництва не дозволяють
встановитИ вiдповiднi перерви i т.Д., встановлювати Правилами
внугрiшнього трудового розпорядку для працiвникiв закладу та погоджувати
з первинною профспiлковою органiзацiею до ik запровадженнrI.

4.|.4. Робочий час педагогiчних працiвникiв визначати режимом роботи
закJIадУ i посадовими обов'язками, покJIаденими на них згiдно iз CTaiyToM i
правилами внутрiшнъого трудового розlторядку установи.

4.1.5. Педагогiчне навантаження педагогiчного працiвника навч€tлъного
закJIаду в обсязi менше тарифноi ставки встановлюеться лише за його
писъмовОю згодоЮ, у поряДку переДбаченому законодавством УкраiЪи.

4.|.6. ТимчасОве переВеденнrI на iншУ роботу, не обумовлену трудовим
доювором, або на час простою здiйснювати тiльки за згодою працiвника з
оIшатою роботи вiдповiдно до чинного законодавства.

4.L.7. У разi використання неповного робочого дня (тижня) норму
рбочого часу визначати угодою мiж роботодавцем i працiвником. пр"
щому не обмежувати обсяry трудових прав працiвника, що працюе на
)rмoBax неповного робочого часу (ст.5б КЗпП Украiни).

4,2. Виборний орган
зобов'язу€ться:

первинноi профспiлковоТ органiзацii

4.2.|. Роз'яснЮвати працiвникам змiст нормативних aKTiB про робочий
1ас та нормування працi.

1.2.2. Забезпечувати постiйний контроль за сво€часним i правильним
]зстосуванняМ керiвником законодавства про працю, про ocBiTy, положень
-Iього договору в частинl, Що стосуеться режиму робочого часу, графiкiв
:оботlл, розподiлу навч€Lльного навантаження та iнше.

4.2.З. Сприяти свосчасному вирiшеннrо конфлiктних ситуацiй,



пов|язаних з розподiлом навч€шъного навантажеЕня, режимом робочого часу
та з iнших питань.

5. Час вiдпочинку.
5.1. Роботодавець зобов'язу€ться:
5.1.1. Визначати трив€tлiсть вiдпусток i порядок надання ix працiвникам

)rстанови, керуючись Законом Украiни кПро вiдпусткп>, постановою
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 14 квiтня |997 року Jt34б кПро затвердження
Порядсу наданнrI щорiчноi основноi вiдгryстки трив€lлiстю до 5б календарних
щЬ керiвним, педагогiчним, науково-гrедагогiчним працiвникам освiти i
Еауковцям> (iз змiнами i доповненнями) та Постановою КМУ вiд 10 липня
20|9 р. Nч694 <Про внесення змiн до Постанови КМУ вiд 14 квiтня 1997 р.JФ
зм>>.

5.|.2. .Що 5 сiчня розробити, погодити з первинною профспiлковою
органiзацiею, затвердити i довести до вiдома працiвникiв графiк вiдпусток на
пототпй piK, дотримання якого е обов'язковим як дJuI роботодавця, так i длlя
пршЬrrикiв.

Про дату початку вiдпустки повiдомляти працiвника письмово не
пiзнiше нiж за 2 тижнi до встановленого графiком вiдпусток TepMiHy. Якщо
TepMiH, встановлений для повiдомлення працiвника, буде порушено, то на
впмоry працiвника переносити щорiчну вiдпустку на iнший перiод.

5.1.3. Перенесення щорiчноi вiдпустки на iнший перiод з iнiцiативи

роботюдавця догryскати тiльки в окремих випадках з дотриманням порядку,
встаЕовленого ст. 11 Закону Украiни <Про вiдпустки>. Обов'язково
,, j.о_]/t \,вати таке перенесення вiдпусток з первинною профспiлковою
::_анiзацiсю за наявностi письмовоi згоди працiвника. Забезпечити
j:\оно]авчо встановлену регулярнiсть надання, вiдпусток, не допускаючи
--Hef ання шорiчних вiдпусток повноi тривалостi протягом двох poKiB пiдряд.

5.1.4. XtiHKaM, що працюють в ycTaHoBi i мають двох i бiльш дiтей BiKoM
-L-\ 15 poKiB або дитину-iнвалiда, або тим, що усиновили дитину, caMoTHiM
].1:теря}I, батьковi, що виховуе дитину без MaTepi (в тому числi i у випадку
_:;]ts&-Iого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а також особi, що
эlя.]е .]Iiтину пiд опiку, надавати щорiчно додаткову соцiальну оплачувану
..:_rcTK1, триваIIiстю 10 каJIендарних днiв, в тому числi й тодi, коли
l:. :*lьна тривалiсть даноТ вiдпустки, щорiчноi основноi вiдпустки та iнших
--а-зткових вiдпусток в cyMi перевищуе 59 кагIендарних днiв. За наявностi
-:l,i.-lbKox пiдстав для надання з€}значеноi вiдпустки iT загальна трив€Lлiсть не
,,-з;iнна перевищувати |7 к€Lпендарних днiв. При iT наданнi святковi i
,-:обочi днi (ст,73 КЗпП Украiни) не враховувати (ст.ст.19, 20 Закону
.. .,::THlt ,,Про вiдпустки) з урахуванням змiн вiд 19.05.2009 року). Надавати
. _,..,, зi:п\,стку самотнiй MaTepi, що виховус дитину без батька (п.5 ч.12 ст.10
:,.-:..Hr }'краiни <Про вiдпусткп>).

_i.1.5. Надавати працiвникам, якi працюють на умовах неповного
:: _1очого часу, у тому числi тим, хто перебувають у вiдпустцi по догляду за
-,1:;::jою .]о досягнення нею трирiчного BiKy, rцорiчну вiдпустку повноi



трив€lлостi.
5,1,б, Безперешкодно надавати за бажанням працiвникiв вiдпустки беззбереженнЯ заробiтнОi плати у випадках, встановлених ст.25,26 ЗаконуУкраihи <Про вiдпусткю>.
5,L,7, Вiд"у"т*и без збереження заробiтноi плати надавати працiвникамтiльки за ik особистиr".r"."йовими з€UIвами.
5,1,8, Час вiдпустки без збереженIц заробiтноi плати (ст.25,26 Законуукраiъи "про Вiдгц.стки" ) включати в стаж, що дае право на щорiчнуосновну вiдпустку (п.4 ст.9 Закону УкраiЪи "Про вiдпустк"^'' i, змiнами вiд2

Jшстопада 2000 року).
5,1,9, Не допускати робоry у святковi i вихiднi днi. За-гrучення окремихпрадiвникiв до роботи у вихiднi днi здiйснювати у виняткових випадках,

передбачених законодавством, з дозволу профспiлкового KoMiTeTy згiдно зписьмовим накzвом. Роботу У вихiднi днi компенсувати оплатою в
ПОДВiЙНОМУ РОЗМiРi абО НаДаНням iншого дня вiдпочинку i orrnuro. роботи увш<iдний денъ в одинарному розмiрi за згодою з працiвником з обов'язковим
вiдображенням питання про компенсацiю в наказi про залучення до роботи увшtiдrий денъ.

За вiдсутностi в наказi посилання на вiдповiдну компенсацiю за роботу увшriдrий денъ сторони цъого колективного договору домовилисъ вважати,
що В даномУ випадкУ роботодавецЬ з€lл)чив працiвника до роботи у вихiдний
день на Bcix умовах, якi той висуне нада_гri.

5,1,10, Працiвникам з ненормованим робочим днем за особливий
хараIсгеР працi при наяВностi кошторисних призначенъ надавати (при наданнi
ocHoBHoi) щорiчну додаткову вiдпустку згiднЪ Щодатку }lb 1.

5.2. Виборний орган первинноi
зобов'язу€ться:

5,2,1, Контролювати дотримання роботодавцем законодавства про часз::почlrнку працiвникiв i вiдповiдних .ry"nri" цъого договору, а також.;lliшl,вати можливi конфлiктнi ситуацiТ.

5.3.Сторони домовились:
-{.з.1. За працiвником, який знаходиться у будъ-якiй вiдпустцi,

, ]::iгасться його мiсце роботи (ч. 3 ст. 2 Закону Украiни uПро вiдпустки)).

профспiлковоТ органiзацii

законодавства

б. Оплата працi.
б. 1. Роботодавець зобов'язу€ться:
5.1.1. Вживати заходiв щодо дотримання в закладi освiти

_ ] _- t-ll1.1&T1' працi.

'ул]l\уЬаLуL ШL'dL'НИИ роЗклаД, а Також ЗМlни До нЬоГо За- _, ,^ 
*xeHHlI},I з первинною профспiлковою органiзацiею.
5,.,3, При прийомi на роботу ознайомлювати працiвника пiд розписку з]]]-i.,liI \,\{овами оплати працi,

,5.1.], Затверлжувати штатний розклад, змlни за

:.:.:,:',1il \'\
. -.-: _,itsнII\I

наявними пiлъгами i перевагами,
внутрiшнього розпорядку та iншим

-._:.,itsнII\I договором, правилами



чинним законодавством. При ik змiнi повiдомляти працiвника про це пiд

розписку.
6.|.4. Роботу працiвникiв оплачувати за тарифними ставками,

]осадовими окладами вiдповiдно до виконуваноi роботи, за посадою,
з1-Iе/tно вiд професii та квалiфiкацiТ, складностi i умов виконуваноi iM
:..tlоти. KoHKpeTHi розмiри посадових окладiв (ставок заробiтноi плати)
_:з-,iвникiв визначати на ocHoBi Сдиноi тарифноТ сiтки розрядiв i
.:э,liшiснтiв з оплати працi установ, закладiв i органiзацiй окремиХ ГалУЗеЙ

1i:-кетноi сфери та вiдповiдних нормативних aKTiB MiHicTepcTBa оСвiТИ i
:j,,(;1 }-краiни (в окремих випадках MiHicTepcTBa охорони здоров'я).
l",.:-,KpeTHi посадовi оклади (ставки заробiтноi плати) встановлЮЮТЬсЯ На

,.*;TaBi наказу з урахуванням дiючих квалiфiкацiйних вимог (з подальШОЮ

,. э.,тецiсю або тарифiкацiею вiдповiдно до чинного законодавства).
Зва,кати, що вiдповiдальнiсть за своечасне i правильне встановлення

-:.,liBHlIKaM ставок заробiтноi плати (посадових окладiв), обчислення
,;:..бiтноТ плати покладаеться на роботодавця i головного бухгалтера (п.6

__.-, rr кцiТ про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти).
6.1.5. Погоджувати з первинною профспiлковою органiзацiею фОРМИ i

:.:. _ e\Ill оп_-Iати працi, норми працi, умови встановлення та розмiри
..*,,iэзок. .]оп_-Iат, премiй, винагород, iнших заохочуваJIьних, компенсацiйних
_: :::эчтil"tнt,tх виплат вiдповiдно до ст.15 Закону УкраiЪи <Про оплату

-.:.__ ".

ь. i.б. Вltплачувати обслуговуючому персонаJIу заробiтнУ плаТУ За

|.: ,з\: роботи двiчi на мiсяць:
званс 15 числа i остаточний розрахунок З0 числа з дотриМаННЯМ

_:,.1.1..{Kr- час\. лtiж цими виплатами, що не перевищуе 16 календарних днiв.
В;lп.rач.,,вати заробiтну плату педагогiчним працiвникам За мiСЦеМ

: - i -- _;l :вiчi на ltiсяць:

- званс ]5 члrсла i остаточний розрахунок 10 числа наступного мiсяця З

_ .:i:),1зння\1 проrлiжку часу мiж цими виплатами, що не перевищу€ 16

: ' _;::-ЗРНIIХ :HiB.
}- тIIх вI,1падках, коли день виплати заробiтноi плати або аВаНСУ

_,.:_:-е€ з вихiдним або святковим (неробочим) днем, заробiтнУ ПЛаТУ

:a ::-- r зIlП--Т3Ч}'Вати напередоднi.
З;::.lатr, заробiтноТ плати через установи банкiв здiйснювати лише На

з. особltстLlх письмових заяв працiвникiв.
6.|.7. Заробiтну плату за весь перiод вiдгryстки (а також матерiальнУ

!ЮIIOIiI(}IY на оздоРовлення) виплачуВати працiвникам не пiзнiше нiж за З днi
ю почапqу вiдгryстки (ст.1 15 КЗпП Украiни).

6.1.8. При порушеннi TepMiHiB виплати заробiтноТ плати з об'сКтИВНИХ

прЕш виIшач.вати i] негайно пiсля надходження коштiв на рахунок
першочерюво:

-особаrr, звiлъненим iз навч€шьного закjIаду (вiдшкодування

rаборгованостi, розрахунок, вихiдна допомога, гарантiйнi та коМпенсаЦiйНi

пrптатs):



-caMoTHiM матерям,
эва-тiда;

- вчительсъким сiм'ям;
- працiвНикаМ у разi ikньоi хворобИ або хвороби близьких родичiв,пiдгвердженоi вiдповiдним медичним висновком;
- у випадку cмepTi близьких родичiв працiвника.
6.1.9. АтестацiЮ педагогiчниХ працiвникiВ проводитИ вiдповiдно доТIтповогО положеннЯ про атестацiю педагогir""" працiвникiв УкраtЪи,

затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiъи вiд zo.tz.iottp.
]& l47З <Про затвердженнrI змiн до Типового положення про атестацiю
педагогiЧних прафвникiВ Украiни> (зареестРованого в MiHicTepcTBi юстицii
УцраiЪи 10.01 .2012 р.за Nэ 14120327)

б,1,10. Включати в обов'язковому порядку представника первинноi
црофспiлковоi органiзацii до скJIаду атестацiйноi комiсiй.

6.1.11. Надавати кожному працiвниковi роботу, що тарифiкуеться за
категорiею (розрядом) установленою за наслiд*ъr" атестацiт.

6,|,12. ЗабезпеЧити перiодичне пiдвищення ква-гliфiкацii педагогiчних
грацiвникiв, гарантуючи iM при цьому вiдповiднi пiльги i компенсацii
(збереження середньогО заробiткУ, оплатУ витраТ на вiдрЯдження, У TOIvry
шслi BapTocTi проiЪду, добових i т.д.) вiдповiдно до чинного законодавства.
ЪбезпечитИ оплатУ працi працiвникiв, якi здiйснюють замiну будь-яких
катеюрiй тимIIасово вiдсугнiх працiвникiв.

6.1.13. Забезпечувати виплату доплат за:
сумiщення професiй, посад * до 50%;

обслуговування або збiлъшення об'ему

виконаннЯ обов'язкiВ тимчасово вiдсутнъого працiвника без
звi-rьнення вiд основноi роботи - до 50%;

за викорисТаннЯ В роботi дезинфiкуючих засобiв, а також за
прltбирання TyaJIeTiB - 107о ПОСадового окладу (без проведення при цьому
атестацiТ робочиХ мiсцЬ - постанОва Кабiнету MiHicTpi" У*рuiъи j0 ..р.r",
]00] року Jф 1298), ^ 

|

роботу в нiчний 40% (згiдно Галузевоi угоди);
зазначенi доплати встановлювати за обов'язковим погодженням з

-:'-]фСПi-rКОВИМ KoMiTeToM (наказ MiHicTepcTBa освiти i науки украiъи N118
..: ]].lютого 2005 року).

6,|,\4, За час простою, зумовленого виникненням не з вини працiвника
:,.]trбнIIчоi ситуацii, небезпечноi для життя або здоров'я .rрuцi"""пu та
"_T-eiI. якi його оточують, i навколишнього природного середовища, за
=:.__iiBHtrKoir,r збеРiгатИ середнiй заробiток (ст.6 Закону УкраiЪи <<Про охорону
_::цi,,).

6,1.15. Забезпечи,ги свосчасне i правильне встановлення та виплату
=:. ,iBHltkart заробiтнот плати з урахуванням змiни розмiру мiнiмальноi
,,::,-iiTHoT платИ (стажУ роботи, освiти, квалiфiкацiйноi' катЙрii, почесних

що виховують дитину у вiцi до 15 poKiB або дитину-
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звань, доплати за престижнiстЬ та iH. (п.6 Iнструкцii про порядок обчислення
заробiтноТ плати працiвникiв освiти).

при змiнi розмiрiв тарифних ставок i посадових окладiв без зволiкання
зiI-]аватИ наказИ про здiйСнення вiдповiдних перерахункiв.

б.1.16" За роботУ В шкiдливих умовах працi за наявностi коштiв
_:овадити доплати до тарифних ставок i посадових окладiв у розмiрi 12%
_.:lrфноi ставки (посадового окладу) згiдно з додатком Jф 9 до Iнструкцii про
_ ]]я_]оК обчислеНня заробiтноТ платИ працiвнИкiв освiти. Оцiнку уйоu працi
:_: KO,t HoMy робоЧому мiсЦi здiйснювати на пiдставi атестацiТ робочих мiсць.

6,\.|7. Здiйснювати премiювання працiвникiв вiдповiдно до Положення
_:tr ПРеIч{iювання (Щодаток NsS - Положення про премiювання).

6.1.18. Виплачувати педагогiчним працiвникам вiдповiдно до п.1 ст.57
:..--..Hr, УкраТни uПро ocBiTy>;

НаДбаВКИ За ВИСЛУГУ poKiB щомiсячно у вiдсотках до посадового
ок-,]а.]}, (ставки заробiтноi плати) з€шежно вiд стажу педагогiчноТ роботи:

понад 3 роки - 10О/о; понад 10 poKiB - 20%; понад 20 poKiB - ЗО%;
.]опомогУ на оздоровлення у розмiрi мiсячного посадового окладу

-- _ aBKII заробiтнОi плати) при наданнi щорiчних вiдпусток;
шорiчну грошову винагороду за сумлiнну працю, зр€}зкове

з;lконання сrужбових обов'язкiв у розмiрi до одного посадового окладу
-, ^ азкIl заробiтноi плати) вiдповiдно до Положення, розробленого за

-J-tl]zК€ННЯ\I З ПеРВИННОЮ ПРОфспiлковою органiзацiею (Щодаток j\Гsб -
]..__..хення).

:._ _9. Не приймати в односторонньому порядку рiшень, що змiнюють
:: _;-_--з..енi чIIнним законодавством та цим колективним договором умови

- - -_--i -л.rri:. -_г Jr]r.

: _.]0, Встановлювати працiвникам надбавки до заробiтноi плати за

скгrадriсть, напруженiсть у роботi.
зва;rсати, що граничний розмiр зазначених надбавок для одного

ЕрадЬffiа Ее повинен перевищувати 50% посадового окJIаду (ставки
зryобiтшоi гurати). Конкретний розмiр надбавок встановлювати за
шrrojEKeEE IM з профспiлковим KoMiTeToM.

б.I J l. Вшшачувати надбавку педагогiчним працiвникам за
ryкrшiстъ педагогiчнот працi в максимaлъному розмiрi - зо% посадового
шý, вIJшовrдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 11 сiчня
ЗСItв. Ip 23.

l.i.BllбopHlrl"r
,, *--_ Б я j\ Сться:

орган первинноi профспiлковоi органiзацii

працiвникам необхiдноi консультативноI

1l

::ilятI1 наданню



_,]:lо\lоги з питань оплати працi.
6.2,з. Iнiцiювати питання про з€lJIучення до дисциплiнарно:.

.-l,:_нiстративноi, матерiальноi вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного
] '!-.r:.o-]aBcTBa ОСiб, ВИННИХ У НеВиконаннi вимог законодавства про оп_lат\
-:. -.. \}1ов цього колективного договору, якi стосуються оплати.rрачi.

5.].]. ПредстаuляТи iнтереси працiвника при розглядi його трудового
- - -:., з опJатИ працi в KoMicii по трудОвих спорах (ст.226 КЗпП Украiни).

a ].5. Прелставляти на прохання працiвника його iнтереси з питань
. -,.::;1 праui в сулi.

a.].6. Звертатися до органiв прокуратури, державноТ iнспекцii праrri
. -,] наявностi порушень законодавства про оплату працi та iншою

.,: _-:1,1зЦiсю (ст. 19 Закону УкраiЪи <Про прокуратуру), ст. 259 КЗпIТ\'
'" 

.--:]':--т t

6.3. Роботодавець i виборний орган первинноi профспiлковоi
. р гз нiзаuii спi".lьно зобов'язуються:

a._,.1 . Свосчасно iнформувати трудовий колектив про нормативнi акти з-,' ::_Э заробiтнОТ платИ, соцiаЛьно-економiчних пiльг, пенсiйного
,-]:,-ЗlеЭНЯ. а ТаКОЖ ЗабеЗпеЧиТи гласнiсть умов оплати працi, порядк\,
: ---:-.l -;ОП--1&Т. НаДбаВОк, Винагород, премiй, iнших заохочувальних або
, ,l_-.: ,-] ,i;"iHIlx виплат.

-. Соцiа.rьно-трудовi пiльги, гарантii, компенсацiТ.
-. 1. Робото.fавець зобов'язу€ться:-. 

, _, Спрl'rяти забезпеченНЮ Bcix працiвникiв ЗакЛаДУ вiдповiдними
-;:\.r,I тпятri-'Г *цл,

- . ]. СтворюватИ умовИ длЯ проходЖеннЯ педагогами-жiнками, що
::_ .: -iTeir BiKoM до 14 poKiB, KypciB пiдвищення квалiфiкацii i

-::.*. -. о:овкII за мiсцем проживання без направлення ix у вiдрядження.- 
_ ._: . Спрllяти працiвникам в призначеннi iM пенсii за вислугу poKiB i за

trr n-

7-1-4. У випадкУ захворюВання педагогiчних працiвникiв, яке
lпеti|оЕ-IквIIюе виконання ними професiйних обов'язкiв i обмежуе
шрвбlъашя в дитяIIому колективi, або тимчасового переведення з цих або
Ff[ТIтt ОбСТаВШr На iншу роботу, зберiгати за ними попереднiй середнiй
ryобiток- У разi хворобИ абО калiцтва попереднiй серЬднiй заробiток
шIшrчтilтЕ до вiдIовленнrI працездатностi або встановленнrI iнвалiдностi
гтj7 Ъхону Уlсpаi'ни оПро ocBiTy>).

7.1.5. Створити у закладi KiMHaTy психологiчного розвантаження.
7-I.6. Забезпечrати Irравове навчання працiвникiв iЗ заrrl^rення фахiвцiв

щша]шснID( i iншшгх органiв в галузi права.
T-1-7. ОрганiЗов).ватИ для педагогiчниХ працiвнИкiв закладу семiнари,

шФереЩii з Iшт€lнъ, законодавства про ocBiry, змiсту освiти, передового
ЕtшOгiшого досвi,ry та iнше.

i С*зlrЯтlI вирiШеннЮ питань про надання реабiлiтацiйних путiвок
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-j .:iь\'Вання працiвникам, якi ik потребують, дирекцiею
- ,:]\\ вання з тимчасовоi втрати працездатностi.

-.1.9. Сприяти органiзацiТ лiтнього оздоровлення
: .;нови, використовуючи додатковi асигнування за
-._.-:л,--л_5.

Фонду соцiального

дiтей працiвникiв
рахунок заIIучених

-.2. ВиборниЙ оргаН первинноi профспiлковоi органiзацiТ
- rj,lв'я]}'сться:

-,].1. Сприяти органiзацii санаторно-курортного лiкування,
_ _ ]tf В-l9ння та вiдпочинку членiв профспiлки та ix сiмей.-.].]. Забезпечити проведення <днiв здоров'я>>, виiЭди на природу.-.:.3, ОрганiзОвуватИ вечорИ вiдпочинку, присвяченi професiйним,

: : ]Ь:о.]еР,{\аВНИм святам та iH. iз запрошенням BeTepaHiB працi.

S. О_хорона працi i здоров'я.
8. 1. Роботодавець зобов'язу€ться:
:.-.i. Jo почаТку робоТи працiвНика за укладеним трудовим договором-: _:.._;i з Hltrt необхiдний iнструктаж, роз'яснити пiд розписку його TIpaBa,

_. , - ---..- ;,,Ал*.', :,::',1. ]НООР\lУВаТИ ПРО УМОВИ ПРац1, право на пiльги i компенсацiТ за
: ,] _ _ , з особ.lltвих, шкiдливих умовах вiдповiдно до чинного законодавства
- :, _-,l, -,:L-):1\, прашi i цього колективного договору.

: _.:. ЗабезпечитИ належниЙ стан булiвель, СПОР}Д, примiщень,
-: -.,- : ] --;-.jo тсj-:-.;1^ lc КОНТРОЛЬ За 1Х ТеХНlЧНИМ СТаНОМ.

:.._i. Створювати в закладi в цiлому i на кожному робочому мiсцi
: _: - З: _ ,_iезпеЧнi уtчtовИ працi вiдповiдНо до встановлених норм.

: _ :, Прllзначити посадових осiб для забезпечення вирiшення
":з:_1;:\ пIlтань охорони працi, розробити i затвердити iнструкцii про ik

_ ,-- ..i:;:. права та вiдповiдальнiсть за виконання покладених на них
:, j"-"..l. з:безпечити навчання (перенавчання) з питань охорони працi.

- { Ол.о.- - , - \-/}-'1 dtllЗ\'ВаТи сВосчасне l якlсне роЗслlДУВаНня неЩасних випадкiв
": .,,:_-'ti..;:t_tTBi. професiйних захворювань вiдповiдно до вимог чинного
:, _ *_ _ -]зJltsе про охорону працi. Не допускати проведення таких: :. -,. з:нь без rчастi представникiв профкому.

! _ ,-,. ЗэбезпечLIти усунення причин, що викликають нещаснi випадки,: _:: ,:.: за\ворювання та здiйснити профiлактичнi заходи для ik--::-_::е;ня.}'то\{)'числi i тих, що виявленi комiсiями за пiдсумками ix
: -', :'" ]зjlня.

: _ -. Прово:итИ атестацiЮ робочиХ мiсць за умовами працi.
: - \ l-; -,J-: _',l.'_ ,1 IlрацlвникlВ з результатами атестацii iX робочих мiсць пiд

::-" . Сзосчасно
мтrтiтц:rrrи атестацii

здiйснювати доплату за несприятливi умови працi за
робочих мiсць або оцiнки умов працi особам,

fuЕшкерсreо зайrrятим на роботах, передбачених вiдповiдним перелiком
шtrоФеsiй (.Щодаток Nэ 3), Iнструкцiею про порядок обчислення заробiтноТ
шJllтЕ працЬmdв освiти.

t.1.8. ЪбезпеwттИ проведеНнrI попереднього (пр" прийомi на робоry) i
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перiошачних медичних оглядiв працiвникiв, а також щорiчного обов'язкового

*Чffi".;rЖ#;" 
пр авом пр итя гненнrI до дl:циПЛiН аР НОi ВiДП ОВiДаП"j oЗ

у встановленому законом порядку працiвникiв, що )rхипяються вlд

проходження обов'язкового медичного огляду, а також. забезпечити

вiлсгоронення;;й роботи без збереження при цъому заробiтноi плати до

прходження медогляду
8.1.9.ЗабезпечитивiДповiДноДосанiтарно.гiгiснiчнихнорМ

темпераТурний, """irр""ий, 
свiтло""И та водний.режими B_ycTaHoBi,

8.1.10.АналiзУватисТанЗахВорюВаностiВУстановi.Забезпечити
вЕконання лiкарсъких рекомендацiй для його зниження

8.1.11. Провести навЧаннrI та перевiрку знань з питань охорони прац1

працiвни*i", ,йятих на роботах з пiдвищеною небезпекою, Не допускати до

роботи осiб, *о". ,rройшъи iнструктаж:,:}.:r"и праui i технiки безпеки, а в

пеобхiдних випадках - навчання та перевlрку знань,

8.1.12. До ОТ жовтнrI забезгrечити виконанн,I Bcix необхiдних заходiв для

пi.щотовки закJIаду до роботи в зимових умовах,

8.1.13.НаДаватипреДсТаВникаМпервинноiпрофспiлковоi"р."1i.:-11i-,.
охорони працi необхiдну Тм iнформацiю з питань умов, охорони прац1,

технiки безпеки, санiтарно-.rобуrо"ого i медичного забезпечення, витрати

коlrrгiв, ,r.р"ооu"ених для здiйснення заходiв з охорони гrрачi, Свосчасно

вживати заходiв для врахування подань та висновкiв, надавати арryментованl

вi,щrовiдi в 7-денний TepMiH пiсля iх отримання,

8.1.14.ЗдiйснюватиконТропьЗаДоТриМаннямпрацiвникаМинорМ1
правил о"оро"" 

"рuцi 
i технiки безпеки пiд час навч€Lпьно_виховного процесу

тароботи,u"u*о*ЗаВикористанIUIмзасобiвЗахистУ.
8.1.15.ВживатиТерМlноВихТанеобхiДнихЗахоДiвл]']'наДанняДопоМоrи

потерпiЛ", ,rр" """"ni.""i 
нещасних випадкiв в ycTaHoBi, заJDлIаючи у ра:}1

потреби аварiйно-р"rуuт:"1,9оп*rвання' ж працiвниковi
8.1.16. Зважаючи, що вlдшкодування_збиткiв, заподlяни

внаслiдок пошкодженнrI иоrо-ЙЙ"'" або у випадку cMepTi працiвника"

здiйсrпоетъся Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкв

вi,щrовiдно до Закону УкраiЪи <Про загЕшьнообов'язкове державне соцiальне

сТрахУВання вiд неЩасНоГо ВипаДкУ на "_З::I:u*i 
i професiйного

зilворювання, якi спричинили втрату працездатност1)) :

- своечасно передавати документи на осiб, що потерпiли ви

нещасних випадкlв на виробництвi та професiйних захворюванъ, до

вищезгаданого Фонду,

8.1.17.зб;;;;;ru rрuчI""иками, що втратили 1'рацездатнiсть у зв'язку з

нещасним випадком на виробництвi або профзахв"1::,туям, мiсце робоrи

/посаду/ та середню заробiтну плату на весъ перiод до вiдновпеIшя

црацездатностi ъбо до визнання iх в установленому порядку iнвалiдами, У

разiнеможлиВосТiвиконан""-'о'"р,,'jУj.j""ереднъоiроботизабезпечрrrш
вi.щlовiдно до медичних рекомендацiй його перепiдготовку та

працевлаштування, встановиrr r^iп".овi умови та режим роботи,
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t.2. Виборний орган первинноi профспiлковоi органiзачii

: _ i,_lв'язу€ться:
S.].1. Забезпечити активну участъ представникlв первинно1

-:: _;пi.-rковоi органiзацiТ У вирiшеннi питанъ створення здорових та

]._':ечних умов працi, поттередження випадкiв травматизму i захворювань,

, * _.:оВ-lеНня та працевлаштування у випадку змiни стану здоровlя

-: .* вникiв.
S.].2. Регулярно (щоквартально) заслуховувати на засiданнi первинно1

.: t,эспirковоi; ор.u"i.uцiТ роЪотодавця, вiдповiдних посадових осiб про стан

_ 
,:,-з i охорони працi.

Е.].3. Зu*"щЪr" права працiвникiв на здоровi i безпечнi умови працi, При

:,:_.iiKHeHHi небезпеки для життя i здоров'я працiвникiв, а також тих, Iцо

: .: _ ься. вимагати припинення вiдповiдних робiт,
Е,],4, Сприяти роботодаВЦЮ, профспiлковим i державним органам у

:.;-l;HeHHi заходiв для забезпечення виконання в ycTaHoBi вимог

:::,trHo.]дBcTBa УкраТни про охорону працi i здоров'я,

8.2.5. Вносий пропЪзицii роботодавця про заохочення посадових осiб i

-:.t1iвникiв, а також стиму11ювати ix за активну участь у здiЙсненнi заходiв

-...r полiпшення умов i о*оро"" працi з врахуванням можливостей

_ : ор с пiлковоТ органiзацii.
8.2.6. Заохочення працiвникiв здiЙснювати з урахуванням виконаннJI

:;i],III норМ i правиЛ охоронИ працi i технiкИ безпекИ при виконаннi трудових

--"5ов'язкiв.
МОЖJIИВИХ8.2.7. Вносити пропозицii для попередження виникнення можJIивих

. з эр i l-tних ситуацiй, виробничого травматизму i пр офзахворювань.

8,2.8. ОрганiзУвur" роботУ для надання допомоги травмованим i хвори\{
-'--*ал-----*:зuiвникам, зокрема для вирiшення побутових питань, придбання

].13 
-lIIKa\leHTiB, отримання свосчасноi медичнот допомоги.

8.2.9. СприятИ працiвнИкам У виконаннi ними зобов'язань з oxopoнIl

*:ецi та органiзувати вiдповiдниЙ контролъ,

8.2.10. Перевiряти виконання рЬботодавця i посадовими особа\lli

-rопозицiй ,rр.дЬru"никiв профорiанiзацiТ з питань охорони праrri,

- t] \1 зг8ючисъ ik реалiзацiТ.
8.2.11.Не iiд-. 1 разУ на piK виноситИ на обговорення трудового

ко.-IектиВу резулЬтатИ спiлъноi роботи щодо забезпечення контролю зэ

.а\ороною працi.

8.3. Прачiвники зобов'язуються:
8.3.1 . Пiклуватися про особистУ безпекУ та здоров'я, а також про безпек_,

з;l\ованЦiв, оточУючиХ осiб В процесi роботИ або пiД час знаХОДЖеННЯ Н;

_ eBlrTopiT установи
8.3.2. Вивчати i виконувати вимоги нормативно-правових актlВ j

.r\оРоНИ працi, правила поводження з устаткуванням i технiчними засоба\1;1

:.зВчаннjI, *ор"arУватися засобами колективного та iндивiду€шъного захист\,
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s.3.3.ПроходитиУВстаНоВленоМУчинниМЗаконоДаВсТВоМ1
роботодавцем порядку попереднi та перiодичнi медичнi огляди.

8.з.4. Негайно повiдомляти пр; небезпеку або нещаснi виIIадки

рботодавця або iншу посадову особу; вживати заходiв для ix попередження

та лiквiдацii; надавати першу допомоry потерпlлим,

8.3.5. Нести особисту вiдповiда.гlьнiсть за порушення вимог, зЕвначенID(

у даному роздiлi колективного договору,

9. Гарантii дiяльностi виборного органу первинноi профспiлковоi

органiзачii
9.1. Роботодавець зобов'язу€ться:
9.1.1 . Утримуватися вiд будь-яких дiй, що можуть вважатися втру{анн,ш

в статутНУ дiяльЙсть Профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни,

Створити необхiднi умови для нормалъноi дiяльностi первиrшоТ

шрофспiлковоi органiзаuii:.
надавати примlщення для проведеннrI профсгriлкових зборiв i

засiдань виборного органу первинноТ профспiлковоi органiзачii;

сприяти друкуванню i розмноженню вiдповiдн"i. i"ч:lУ:-ч 
]t,лаffi

g.T.2. Надавати дЙ здitснення контролю книги наказiв, трудов1 кнюкки

пршliвникiв, докуN[енти щодо облiку робочого часу, вiдпусток, зzUIви та

скарги працiвни*i",u книry ik реестрацii, документи з тарифiкацii, атестацiI

працiвникiв, вiдомостi та iншi документи з питань заробiтноi плати i T,i,

9.1.з. Головi i членам виборного органу пЪрвинноi профспiлковоi

органiзацii надавати вiльний вiд роботи час впродовж 2 годин на тиждепь в

збережено, ..ъъо"iоrо .uробiтку для виконання цромадсъких обов'язкiв на

користъ трудового колект""у, yru.Ti в консультацiях i переговорах, в робсгi

""Ъ"р""#рофспiлкових 
органiв, У TOInIy числi виЩИх за пiдпорядкуванн,Iм,

9.|.4. Звiльняти 11редстаВникiв трудового колективу вiд роботи Еа

необхiдн"И .r.р]од-оп"'уrастi у пiкетуваннях, мiтингах, демонстрацiлс та

iнших акцiях протесту, у тому числi з виiздом за межi установи (вiдповiдного

Еаселеного пункТу), пов'язаних iз захистом трудових, соцiалъно-економiшr

праВ ,а irrr.р.сБ iрuцi"""кiв освiти - 
"ne"iB 

профспiлки iз збереженняrr

середнъоТ заробiтноi плати,

9.1.5. надавати первиннiй профспiлковiй органiзашii необхi,щу

iнформацiю з литань, що стосуються змiсry даного колективного договору,

сприяти реаrrrзацii права прЪфспiлки на захист трудових i соцiаrьпо_

екЬномiч""* .rpu" та iHTepeciB працiвникiв,

9.1.6. Не перешкоджати вiдвiдуванню та огJIяду виробнич"", 
11_б_ry11

та iнших ,rр"riщ."u, робочих мiсць виборним органом первиЕЕоt

профспiлпоuоТ 

--о|.ii."цlт, 
перевiркам, 1o=lyu"," 

законодавства Украilтп

пропрацю'охоронУПрацl'оплатУпрацi,ВеДенняТрУДоВихкНижок'наДапвъ
облiк i використання вiдпусто* rо*о, розмiщення iнформацiТ "ryq:i::Ж
KoMiTeTy в примiщеннях i 

"u 
,"p"TopiТ установи в доступних для пращв_Y:

мiсцях, свосчасно (в тиж".""й TepMiH) розгJUIдати пропозицii первиЕЕсr

профспiЛковоТ органiзаЦii прО усунення виявлених ними порушень, в цей re
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,:..,{iH надаватИ письмовУ вiдповiдь щодо вжитих заходiв.

9,\,7 . Не змiнювати умов трудового договору, Не притягати до

: ,1 J -1IIПЛiнарноТ вiдповiдальностi членiв виборного органу первинноi
-:-rоспiлкоЪоi органiзацiТ, а також членiв KoMicii з трудових спорiв без згоди

9.1.8. Звiльнення членiВ виборного органу первинноТ профспiлковоI

_ ]ганlзац11, иого голови,
_-]]ередньою згодоЮ

KpiM дотримання загаlIъного rrорядку, проводити за

даного виборного органу i вищого за

пiлтпорядкуванням профспiлкового органу.
9.1.9. Не допУскати протягом року пiсля закiнченнrl TepMiHy обрання

звЬненнЯ колишнiх члJнiв та голови виборного органу первинноi

шрфспiлковоi органiзацii з iнiцiативи власника або уповноваженого ним

орЙrу, KpiM випадкiв, передбачених ч.4 ст. з 1 Закону Украiни <Про

йфесitй сrriлки, ik права та гарантii дiяльностi>>. (зазначена гарантiя не

Еадаеться у випадку дострокового припиненЕя повноважень у зв'язку з

неналежНим викоНанняМ cBoix обов'язкiв як членiв виборного органу, або за

впасним бажанням, KpiM випадкiв, коли це зумовлено станом здоров'я),

9.1.10. Вiдповiдно до письмових заяв працiвникiв, що е членами

первиннОi профсПiлковоТ органiзацii, щомiсячно i безоплатно утримувати iз

заробiтноi плати i перераховувати на рахунок членсъкi профспiлковi внески

непiзнiше наступного за днем виплати заробiтноi пJIати дня,
g.2.T|. ВиборниЙ профспiлковий орган первинноТ профспiлковоi

органiзацiт зобов'язустъся використовувати наданi чинним законодавством

УкраiнИ прО працю, ocBiTy, а також цим колективним договором

повноваженнrI для захисту трудових i соцiа_гlьно-економiчних прав та

iкгересiв гrрацiвникiв.

10. Контроль i вiдповiдальнiсть
10.1. Сторони зобов'язуються:
10.1.1. Спiльно визначати необхiднi

Iрого колективного договору.

заходи для органiзацii виконання

10.1.2. Здiйснювати контроль за його виконанням як самостiйно кожною

iз cTopiH, так i спiльно.
10.1.3. ,Щля контроJIю за виконанням колективного договору сторони не

рцше одного разу на pik аналiзують i узагальнюютъ хiд його виконання, у

разi невиконання окремих положень здiйснюють додатковi заходи щодо Тх

реалiзацii.

10.2. Роботодавець зобов'язуеться :

10.2.1. притягати до вiдповiдалъностi осiб, винних у невиконilпп

зобов'язань (положень) цъого колективного договору, нен€lлежному

(невчасному) Iх виконаннi, порушеннi законодавства про колективш

договори;
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10.3. Виборний
- , бов'язу€ться:

орган первинноi профспiлковоТ органiзацii

10.3.1. Вимагати вiд роботодавця розiрвання трудового договору, ..ТРаКТУ) З роботодавцем закладу освiти, якщо BiH порушуе законодавство
:,1 ПрацЮ, не виконус зобов'язань цього колективного договору, на пiдставi

. :5 КЗпП УкраiЪи.
Колективний договiр пiдписаний у трьох примiрниках, якi зберiгаються

, i:o,t.Hoi iз cTopiH i мають однакову юридичну силу.
За дорученням трудового колективу

.1ректор загальноосвiтньоi школи I-II ступенiв
вська Г.С.

ГОЛОВа 

#Врцог9 
орffiжfi 

т;"' 
про ф спiлковоi органiзацii

j квiтня 202I року
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,Щодаток 1

до колективного договору мlж

!обо"одu"цем Нижнъокоропецъко1

загаJIъноосвrтнъоi шкоJIи I-II ступенiв

та виборним органом первинно1

поофспiлковоi
oi.urri.uuii на 202t -2025 роки

ОРI€НТОВНИЙ ПЕРЕЛIК

посадпрацiвникiвзненормо,Й^l*:1i#:r,.fiНЖУJilЁ:Ж'"
освiтЙ i науки Украiни, яким ;;;;;""ватися додаткова вiдпустка

?t-lботодавцi установ i органiзацiЙ, iх заступники,

;кономiсти, юрисконсульти, практичнi психологи' соцiологи' бухгалтери'

.t..-r.ри-ревiзори та iншi),

Технiки Bcix спецiаltъностей,

CeKoeTapi, секретарi-лрукарки., ceкpeTapi 1"lбових

"йпi" iчастин), дiловоди, комlрники.

(уrбово-методичних)
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Щодаток 2
до колективного договору мiж
роботодавцем НижньокоропецькоТ
загапьноосвiтньоi школи I-II ступенiв
та виборним органом первинноi
профспiлковоi
органiзац i'i на 202t -2025 роки

пЕрЕлIк
робiт з важкими i шкiдливими умовами працiо при виконаннi яких

здiйснюсться пiдвищена оплата

1. Види робiт з важкими i шкiдливими умовами працi, на якЕх
встановлюються доплати в розмiрi до |2 вiдсоткiв:

1.1З0. Обслуговування теплових бойлерних установок в цехах (дiльниuя,ir:
котельних, турбiнних.

1.140. Газозварювальнi, газорiзальнi i електрозварювальнi робощ
здiйснюванi у примiщеннях.

|.|46. Ремонт i очищення вентиляцiйних систем.

|.l47. Роботи, пов'язанi з чищенням вигрiбних ям, смiттевих япцлкЪ i
каналiзацiйних колодязiв, проведенням ix дезiнфекцiТ.

1.151. Прання, сушiння i прасуваннrI спецодягу.

I.|52. Роботи бiля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських i паро
масляних печей та iнших апаратiв для смаженнrI i випiкання.

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

1.159. Роботи з хлорування води, з виготовленшIм дезiнфiкуючих розчипiц а
також з iх використаннrIм.

1.1б4.Робота за дисlтлеями ЕОМ.

1.178. ЗабезпеченнrI i проведенIuI занrIть у критих плаваIIъних басейнах.

1.182. Роботи на висотi 1,5 м i бiльше над поверхнею землi (пiдлоги).

Щоплати за несприятливi умови працi встановлюються за результата],i,
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аТесТацiiробоЧихмiсцъабооцiнкир[оВпрачiособам,безпосереДнъо
зайнятим на р;а;;, 

'п"р"дбйних пер"лiком, i наршrовуютъся за час

фактичноi.uи""'о*iпрацiвникiвнаТакихробочихмiсцяхабоВтаких
УмоВахпрацl]яказдiйснюеТьсявiДповiДноДоДiючогозаконоДаВсТВапро
охорону;пь"нiй 

рачiоналiзацii робоjll,Y::з i полiпшеннi умов прачi

дошлати зменшуються або вiдмiняютъся повнlстю,

НароботахЗВажкиМиiшкiдлиВимиУМоВаМи.працiДоппати
встановлюютъся до 12 вiдсоткiв посадово,о о*ф t1::ф,: ,u роботах з

особливО важкимИ i особлИво шкiдЛивими умовами праui - до 24 вiдсоткiв

жжil;ъ:жж'frхlу}ъо оцiнка умов прачi в установах i органiзацiях

здiйснюеться атестацiйною комiсiсю, яка створюсться :tзказом роботодавця

за погодженням з профспiлковим KoMiTeTo*, "",nu 
найбiпьш квалiфiковани1

працiвникiв, представникiв профспiпкового KoMiTeTy, служби охорони прац1

,Ь"""Тi;;fiffi,"hiсiю очолюе роботодавецъ або його заступник. Для

роботи "п."й-ь."ruцiйноi 
KoMicii моЖУТЪ ЗztПУЧаТИСЯ СПеЦiаltiСТИ iНШИХ

Ълужб i органiзаuiй,
НапiДставiвисновкiватестацiйноiкомiсiiр"9:::1?.".u"УстаноВи'

органiзацii за погодженням З виборним органом первинноi профспiлковоi

органiзацii затверджуе.перелiк конкретних робiт, на яких встановлюеться

доплата за несприятливi yr"";;;;;;in:.* доплат за видами робiт,

Конкретнiрозмiри4о'о.l'ТатриВапiстьiхВиПлатиВсТаноВпююТъся
наказом по ycTaнoBi, органlзац11,

z\



Додаток 3

до колективного договору мiж

роботодавцем Нижнъокоропецъко1
заг€шьноосвrтнъоi школи I-II ступенiв

та виборЕим органом первинноi

профспiлковоi
ор.uЪi. uч ii на 2021 -2025 роки

список

виробництв: цехiв, професiй i посад iз шкiдливими i важкими умовами

працi, ,un""ri"r" "рurrй""кiв 
на роботах в яких дае право на щорrчЕу

додаткову вiдпустку

(вiдповiдно до постанови Кабiнетч Mili_clгiB Украiни
\ ' ' 

вiд 13 травня 2003 року J\b 679)

максималъна
тривалiстъ щорiчноi

додатково1
вiдпустки за робоry

iз шкiдпивими i
важкими умовами
працi, к€шендарнID(

днiв

4

7

Виробництва, роботи, цехи, професii та
Номер
позицii

Kyxup, який працюе бiля плити

Фарбувальник

Опалювач, зайнятий опаленням печеи

дров'яним IIаJIивом

))

-т

4



,Щодаток 4

до колективного договору мiж

роботодавцем НижньокоропецькоТ
заг€шъноосвiтньоТ школи I-II ступенiв
та виборним органом первинноi
профспiлковоТ
органiзац ti на 202t -2025 роки

список
виробництвl робiт, професiй i посад працiвникiво робота яких

пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелектуальним
навантаженням або виконусться в особливих природних

географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищеного ризику
дrr" ,логов'я, що дас право на щорiчну додаткову вiдпустку за

особливий характер працi
вiдповiдно до постаIIови Кабiнету MiHicTpiB Ущ Jю 679)

максимальна
тривалiсть
щорi.пrоi

додатковоi
вiдпустки за робоry

iз шкiдливими i
важкими yMoBztMи

працi, календарЕID(

днiв

хu. дшЛьнIстъ у сФЕрI оргАнIзАцIi вIдпочинку, розвАг, культури тА спорту

ДUIЛЬНIСТЬ TPEHEPIB I СПОРТИВНИХ ВИКЛАДАЧIВ

ХЧII. ОХОРОНД ЗДОРОВ,Я, ОСВIТД ТД СОЦIДЛЪНД ДОПОМОГД

ххII. здгдльнI проФЕсIi зд всIмд гдлузями господдрствд
НШI ВИДИ ВИРОБНИЦТВ

18

Виробництва, роботи, цехи, професii та посади

Номе
р

позиц
11

Тре"ер-"икладач дитячо-юнацькоi спортивноi (спортивно-

технiчноi) школи, спецiалiзованоi дитячо-юнацькот школи

олiмпiйського резерву, спецiалiзованоi дитячо-юнацькоТ

з кчльтмасовоi
кастелянка

ПрrОrра"uнriк службових примiщень, зайнятий прибиранням

загальних убиралень та санвузлiв
п.р.оп- медичний молодший та обслуговуючий персонал

(сестра N{едична молодша з догляду за хворими, caнlTapкa,

буфетник, робiтник з обслуговування лазнi, нянька, попriчник
вихователя, п ьник виробничих примiщень

Оrrер-ор елекrронЙ-обчислювальних машин, працiвник, робота
якого пов' язана з використанням персонального комп'ютера

2з
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,Щодаток 5
до колективного договору мiж
роботодавцем Нижньокоропецькоi
загЕшIьноосвiтнъоТ школи I-II ступенiв
та виборним органом первинноТ
профспiлковоi
органiзацii на 202t,2025 роки

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання працiвникiв

l.Загальнi положення
1.1.,Щане Положення про премiювання працiвникiв (даrri _ Положення)

встановЛюе порЯдок i iозмфИ премiювання роботодавцiв, ik заступникiв,

педагогiчних та iнших працiвникiв закладiв освiти та установ,
пiдпорядкованих управлiнню освiти, культури, молодi та спорту

Мукачiвськоi MicbKoT ради.
|.2.Щля Визначен"" ,rр.r.ндентiв на премiювання та розмiру премiй нак€}зом

нача11ьника управлiння освiти, кулътури, молодi та спорту створюсться

комiсiя з числа працiвникiв управлiння освiти, культури, молодi та спорту;

мiського koMiTeTy Профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни; центру

професiйного розвитку та централiзованоi бухгалтерii управлiння освlти,

пiдлеглих працiвникiв.
1.4.В дане рiшення можуть

рiшення KoMicii.
вноситись змiни та доповнення на пiдставi

розмiр премiй
за такими пок€tзниками :

2.Порядок визначення фонду премiювання
2. 1 . Фонд матерiального заохочення (премiалъний фонд) створюеться за

рахунок eKoHoMiT фо"ду заробiтноТ плати в межах заг€Lпъних коштlв,

передбачених кошторисом на оплату прац1.

z.i.премiювання працiвникiв здiйснюсться у разi вiдсутностi заборгованостi

по заробiтнiй платi.

3.Показники премiювання i
З. 1 .Премiювання проводитъся
-сумлiнне виконання сrryжбових обов'язкiв;

-творче ставленнrI до працi;
-дотриманнrI 11раВил внутрiшнього трудового розпоряДЧ, положенъ

колективного договору;
-особистий внесок працiвника у робоry колективу;

-змiцнення матерiалъно-технiчноi бази закJIаду;
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j,

-пiдготовка переможцiв та призерiв олiмпiад та змаганъ рiзного рlвня;

-органiзацiя оздоровJIення дiтей;

-rriд.оrо"ка закJIаДу до нового навчаJIьного року;

-багаторiчна добросовiсна праця;

-активна )лrастъ у громадському житт1;

-rОiп"-""ня обсяry робiт та обов'язкiв,

3.2.Розмiр премii заJIежить вiд виконанн,I гIокzLзникiв, зазначених у п,3,1,

особисто,о"*пuоУ',u,-"',iр..Уп""атиробоТи.ТанаяВниl:коштiв.
З.З.Премiо"u"#'п!uцi"""кiв проводитъся за фактичн_о вiдпрацъований час

без урахування днiв, пропуще;;;;.з хворобу, перебування у вiдгryстцi (у

;;;iЪ"*i й без збереження заробiтноi ппати),

з.4. прачiвникам, якi звiль""Ъ"." з роботи " 'i'111__,':.5' 
ПРОВаДИТЬСЯ

премiювання, премiт не виппачуютъся, за винятком працiвникiв, якi вийш,rш

на пенсiю, звiльнил ися за.ru"о* здоров'я або згiдно з п, I ст,40 кЗпII

Украiни чи переведенi на iншу робо]у,
3.5. Працi"н"*" можутъ бути'позбавленi премii повнiстю або частково за

неякiсне виконання .пу*бо""* обов'язкiв, порушення трудовоi IIи

виконавсъкоi дисциплiни тощо,

4.IIремiюВанняЗаВиконанняособливоважливоiроботи
4 . 1 . гфемiюв анrrя за виконання о с о блив о в ажl;л;;1,.,Р_",.U;# j|o"""X;:fr
t;';i_*"i}Г^iiТ rоu*ruанням особистого вкJIаду працiвника здiйснюеться в

,тriтrтrq ocBiTп_
::Ж'}"-ЁilrЪiffii ;iЫ' -iдно наказу начаJIъника упраВЛiННЯ ОСВМ

. ллКл-ппяDтт<f C,T1,.I\/KTVDHOп)

l;Ж"#i,";;#;;i^",J;;;;;T,l1"* j:i:l*л:::Ж##-;Ж#ffi:
:ffi IiЬ}";;"il.;;*;#;i,;й-;;Й;;::u:т:у,:r",Т}"Т"""?'Ж;особливо вах<ливоi робо-"

цього Положення.

' lмiни премiювання5.Порядок r TepМrнi]'o::::# або зменшення Ti розмiр,
5.1.Пропозицii щодо позбавпення "р",11-л, , :

конкретному працiвнику зазначаються в наказi про премiювання на пцставr

доповiднот .ur".йробЬтодавця структурного пiдроздiлу та погоджуються з

виборним органом первиЕноi профспiлковоi органiзаuii,

5.2.Премiя виплачустъся не ,ri.rriш. чр"-У виl'лати заробiтноi ппати за

першу поповину мiсяця, наступного за звlтнlм,
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'Щодаток 
6

до колективного договору мlж

роботодавцем Нижньокоропецъкоi
заг€шъноосвiтньоТ школи I-II ступенiв
та виборним органом первинноi
профспiлковоi
органiзац ii ъта 2021-,2025 роки

ПОЛОЖЕННЯ
про надання щорiчноТ винагороди

педагогiчним ,rрчц1"""кам навчальних закладiв за сумлiнну працю,

зразкове виконання службових обов'язкiв

1.,Щане ПоложеннЯ поширюеться на керiвних, педагогiчних працiвникiв

загальноосвiтнiх шкiл, дЪшкiльних навч€UIьних закладiв, позашкiльних

устаноВ та центру педЙгiчного розвитку, пiдпорядкованих управпiнню

Ъсвiт", культури, молодi та спорту МукачiвсъкоТ мiсъкоi ради, KpiM тих, якi

працююТъ в навч€UIьно-виховниХ закладах за сумiсництвом.

2.IЩорiчна грошова винагорода надаеться роботодавЧ*, педагогiчним

працiъни*u*.u*rrадiв освiти та методистам центру педагогiчного розвитку за

сумлiнну працю, зрЕвкове виконання слryжбових обов'язкiв за умови

досягнення ними успiхiв у вихованнi дiтей, навчаннi, виховаIIнi, професiйнiй

,riд.оrо"цi учнiвськоТ молодi, методичному забезпеченнi; вiдсутнiсть

порушень виконавчоi i трудовоi дисциплiни та здiйснюстъся за рахунок

ekbHoMiT фонду заробiтноi плати в межах заг€Lльних коштiв, передбачених

кошторисом на оплату працi.
з.розмlр щорiчноi грошовоi винагороди за сумпiнну працю, зр€tзкове

виконаннrI службовиi обов'язкiв визначаеться комiсiею, затвердженою

наказом начальника управлiння освiти, кулътури, молодi та спорту з числа

працiвникiв уrраuлi*"" освiти, кулътури, молодi та спорту; мiсъкого

kbMiTeTy Профспiлки працiвникiв освiти та науки Украiъи; центру

педагогiЧногО розвиткУ; центр€tлiзованоi бухга-тlтерii управлiння освiти,

культурИ, 
^nопоДi 

та 
"rropryi 

керiвникiв навч€lлъно-виховних закладiв,

виходячи з наявних коштiв.
4.щорiчна грошова винагорода керiвникам навч€tльних закладlв та

працiънипч, ц."rру педагогiчного розвитку видаеться на пiдставi наказу

нач€Lльника управлiння освiти, кулътури, молодi та спорту,

5.Щорiчна 
-.po-o"u 

винагорода педагогiчним працiвникам надастъся

вiдпоъiдно до Положення, яке затверджуеться керiвником навчального

закладу за погодженням з виборним органом первинноi профспiлковоi

органiзацii i може включати в себе додатковi критерiт, kpiM визначених у

пунктi 2 цъого Положення, з урахуванням специфiки навчztльного закJIаду,

6.розмiр щорiчноi грошовоi винагороди не може перевищувати одного

посадового окладу (сiавки заробiтноi плати) з урахуванням пiдвищенъ,
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спiльна комiсiя

Нижньокоропецькоi загальцоосвiтньоi школп I-П
для ведення переговорiв i здiйснення контролю з:r

колективного договору

Щодаток 7
до колективного договор\- rd;K
роботодавцем Нижньокороглеьг,S
загаJIьноосвiтньоТ шIколи I-IX ст_ъ:ешшt
та виборним органом первrшiоТ
профспiлковоi
органiзац iT на 202l -2025 poirr{

сТ\ Пеt{.:
BllKt_li-lJHil; !

ý
В iд сторони р оботодавця НижньокоропецькоТ загатьн ос,с Bi тч-;t

школи I-II ступенiв

[анашевська Галина
степанiвна

lиректор Нижньокоропецькоi зага
школи I-II ступенiв

Козел Магдалина
IBaHiBHa

Заступник дIlректора з наtsч;
роботи

Брюхович Свiтлана

вiд сторони виборного органу первиннот профспiлковоi оргз... ] -
НижньокоропецькоТ загальноосвiтньоТ школи I-II стl.пе- _.

Машкара Тетяна Iллiвна
Голова виборного органу первrlнн.
профспiлковоi органiзацii

Шелестай Людмила
миколатвна

Заступник головLI виборного орган,,
винноТ профспi;rковоi органiзач, .

Котлярчук Надiя
IBaHiBHa

Член виборного органу первинноТ
профспiлковоi органiзацii
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Педагог-органiзатор


