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Вiдповiдно д0 лостанови KII{Y }Г9 l i5 вiд ]l 08 20l9 рок} IlocTatloBlt

Кабiнетr' MirricrpiB Украiни вiд 21.08.20l9 -М 7б8 l та Поря:кr повt:оlIноТ
.ллл-_-.\ : -..,_,,.

})e(,clpai]lT гал\,зевих (мiжгалузевих) i 1eplrTopialbHi1\ \ Гtr,] Ko,1eKTIlBHi1\

-]огOвс)I)iв ре€стру}оLIий орган з NIетою гтt]сt1_1ення tнфtlр\I\ вання

]а i Il гересOванL{х с_чб' ск,гiв огtрlшюДнюс на офi шi йно rtr ве Cr- с з Гlт 1,

- ре€стр Kt}лeKTlIBHttx \,год (.договорiв)- зlriн i :tlповнеНЬ _]t] HII\,

- тексТ кO.цектlIВних угOД (логоворiв)" зrriн i :оповнень -]о HII\:

- B,lacнi peKorreнJaцiТ шоi10 I1роведення Yго,]lI (,,rоговор1 ) 1 вi:повi:ностi з

BI]\10Ia}IlI законо_]авства (,v разi Тх наявностi):

- пepe.1iK пi.rпрlI€}Iств, установ, органiзачiit, .r,-rя якL{х с обов'язковIl\itI

по-l0жЁння к0-1ектllвноТ угоди (у разi подання такого пере-riкr cTopoHa\lII

} го-1II ).

}'зв'я]iit i]j-lme наведе}{IINI, т,а кер_уюч},Iсь ч.З п.] ГIоря:кr повi.lоrtноТ

ресстраuri гilJ\,зсвLlх (мiжга,t,чзевtlх) i Tepl,tTopialbHt,t.x \,го.]. Ko-1eKT,IIBHllx

.tогtlворiВ просII]!!О, прIl пред'явЛеннi на повiдо}tн},ре€страцiю повi-lо}1,1ятtл,

чII rtiс,гrlть логовiр iнфорrlачiю, .Iост},п .]о якоi обrtеiКеНО СТОРОНа}[II

доr-оворУ вiдповiднО дО закон\' абО iХ рiшенЬ (зокрепrа конфi-rеrlцil-!н},

та€}1ну чи слу}кбовУ iнфорrrаrriю). У вIrпадкУ наявноi конфi;tенцil'rноi

iнформашii', просltN{о на протязi 2-х робочих днiв надати таку iнформаuiю.

<,+>> 2021 р.
t-
'}-t(b

I{адас;r,rо зголу на опрII.IюJнення текст\ ко.lектllвного ]оговор\ (1,го-rн)

{змiН т,а доIIоВненЬ ло Hllx) на офiuiiiноur cal"ITi rticbKoT pa]lr

2021 р.
"-(!,



КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР

}IirK адмiнiстрацiею та профспiлковим

KoMiTeToM

Лrвкiвськоi загалъноосвiтньоi школи I-II ст.

Мукачiвсъкоi мiсъкоi ради

Закарпатсъкоi областi

на 2а2|,2025 роки

Схвалений на зборах трудового
колективу 05 травня 2021 р.
Протокол Jф7 вiд 05.05.2021р.



, -:_,', ко-lективний дOговiр лок€lJIьним нормативним актом, яким
, -. Сt]lIl&lьно-економiчнi, виробничi, труловi вiдносини i на пiдставi
_".:\ iоться iнтереси трудового колективу та роботодавця Лавкiвськоi

:- , [BiTHboT школи I-П стушенiв (далli закладу, закладу освiти),
_ ','rtВIl-l11СЯ ПРО НаСТУПНе:

Jаr дlьнi по1.Iоження.
r r1.1 С КТИвний договiр уклад ено 202l -2025 роки.
rt'l_-Ie КТИВНИй договiР ухваленО зборами трудового колективу. }L 7 вiд 05 травтrя 2а21 року). BiH набува€ чинностi з дня його

:;:]Ня 05 травняя 2а21 року i дiс до ухваленIUI нового колективного

{_' торонами колективного договору е:
tJtiтоJ3вець, в особi директора Лавкiвськот загальноосвiтньот школи

-, " ;Tr пенiВ (далi - роботОдавець, Васьо Любов Петрiвна)" який представля€
_ ];.,l в.lасника i мас вiдuовiднi повноваж(ення:
- _;:борriий орган первинноI профспi;rковоi органiзачii Лавкiвськот

,-t I JL"l bHoocBiTнboi школИ 1-II ступенiв (далi первrIнна профспiлкова- -:: :; 11Я). який згiдно iз ст.247 КЗпП Украiни, ст.ст.З7. 38 Закоrц: YKpaiHrl- _.:офесlйнi спiлки, iх права та гарантii дiяльностi) ПРеДстав.rяс iHiepec, _ . -;IKIB установи в сферi працi, побуту, культури i зiхишас iх труловi,- --ь:{о-економiчнi праВа Та iнтереси, оТриМttВши на це вiдповiднi
::1 зJ^ення вiд трудового колективу.j Роботодавець визна€ первинну профспiлкову органiзацiю €динIIм:_l b.]ltНIl}f представником Bcix працiвникiв в колективних переговорах,

' -{ Сторони зобов'язУЮТЬся ДоТриМУВаТисЬ соцiального ПарТнерсТВа:
-:"l -_HocTi представництвa рiвноправностi cTopiH, взасмноi вiдповЙацйостi,- :,- ]1, KTIIBHocTi i аргументованостi як пiд час переговорiв (консультаuiй) для" -*._jцFUI колектиВноfО договору, BHeceHHi в нього змiн i доповненъ, так i при

] ': - -eHHi Bcix ПИТаНЬ СОЦiаЛЬно-економiчних i трудовlо< вiдносин, шо вIlникли
: ,_ -. it,lго виконання,

l По_-tоженIuI коJIективного договору Bcix

;,-_ .13HIl\I ДОГОВОРОМ,- Ко_-rектt,lвнtlй договiр укладено вiдповiдно до Законiв УкраТнl,r uПро
-"--,.зн1 .]оговорИ та угоди)), кПро соцiальний дiаrог в УкраIнi>,
- - -:.:t-'l. Гацузевоi УГоД, Угоди мiж Управлiнrrям освiти, K\1-1bT\,pI1. молоДi" : . \Itкачiвськоi мiсъкоi Ради та Мукачiвською мiською органiзацiсю

_ _ *\ середНю ocBiTy>' iнших ЗаконоДаВчих aKTiB Украirп,r., 
- ,l-Hl1 1 _]оповнен}UI в колективний договiр вносяться з iнiцiативи бУдь-. :. j- пlс-lя проведеннrI переговорiв (консультацiй) i досягненнr{ згоди
: -..: jНостi пiсля схваLтення загаJIьними зборами працiвникiв.
: *озlrшiт кожноi iз cTopiH лро внесення змiн i доповнень у

_ r. []Bip розглJIдаютъся спiльно, вiдповiднi рiшення приймают



,,ko.rHa iз cTopiH не мае права протягом TepMiHy дii колективного
ШШШш;rýr Олlоосiбно ухв€IJIIовати рiшешrя, що змir*оютъ його норми i
ft вlл+lя або прlпппlлотъ ix виконанIш.

I.Il. ПеРгОвори щодо укладеш{rI нового колективного договору на
ЩШл1 TepKiH починilються не пiзнiше як за 3 мiсяцi до закiнчення строку
}т} цштIтвного договорУ.

l " I]. Прфком закладу в п'ятиденrпй TepMiH з дя пiдгпrсштня
ЕтIlвного договору (змiн) подас його на повiдомну ресстрацiю та у
rrтшrевlЙ TepMiH з дня реестрацii забезпечус доведешш змiсry до
* a:1,1I:B НаВЧZLТЬНОГО ЗаКJiаДУ .

: Сторош{ домовились, що при змiнi власника навчiLльного зак_цад_у

- -. Ко.-tектI.tвного договору зберiгаеться до укладен}ш нового.

]. Tpr:oBi вiдносини.

1, 1. KepiBHиK зобов'язу€ться:
: . 1. ЗабеЗпечити ефективFIу дiяльнiсть ycTaHoBII. вII\о.]lIчr.r з tРактI{чн!Iх

, i .з фiнансуваннjl i рацiонального вшкорllстання основного та спецiа-tьного
: :i-_ З :.-tя пiДвищення результzlIлrвностi роботи ycTaHoBI,i, по_llпшення \ }IoB

раш i побугу працiвlшп<iв.

- , ]. Забезпечити розвиток i змiцнення матерiально-технiчноi базлr
- -::,.- Зrr. РацiонzlJlьне використання наявного ycTaTKyBaHIuI, технiчнl.гi засобiв
-:]l:f:-lЯ. СТВОРеШ]Я ОПТИМiLлЬнИх умоВ для органiзацii навчалъно-виховного
l ,_---'',

щашпвrпжЬ
гопсiтgгон,

],1.5.

Застосовувати заходи мор€utьного i матерiального стимчjIюваннJ{
якiсноi роботи.

Забезпечrlти розробку посадових iнструкшiй для Bcix категорil:t
\ становII. Затвердити Iх за погодх(еЕнrIм з профспiлковlлп,l

Органiзов\,вати систе\Iатрrчну роботу для забезпечен}uI пiдвllщенttя

- . " Вi:повiдно .]о заявок забезпечити працевлаштування в \,станову
_,:i фахiвцiв за отрIr\Iаним ними фахом, уклавши з ниNIи безстроковий

.* , : li в ко--Iективi установи та професiйному зростанню.
- - l''ь-tа_]ати cTpoKoBi трудовi договори лише у випадк&х. Ko;]LI трудовi
. ],l j.е \Iоfi\,ть бути встановленi на невизначениЙ терплiн
_ _ *\.KaTII укjIадання строкових трудових договорiв з працiвникашtи з

f З;:rРОб\'вання. Не лоryскати з iнiцiативи KepiBHI-lKa перечкладання
" : . - ,_r ТР\:ового ДоГоВору на строковлй з прLlчин досягнення

шfo}l пенсiйlrого BiKy.
} t" Звiънеl*lя працЬшildз за iнiцiативою керiвrпшса здiйсrповати за
iшьою згодою профспiлковог0 KoMiTeTy.
i 9 Прн розiрвалшi трудового договору з iнiцiативи rrрафвrшка звшкати



ry
- " _.. ЩО Працiвник ма€ право у визначениЙ ним TepMiH розiрвати трудовий
_. . oBip За власним бажанням. якщо адмiнiстрацiя не дотриму€ться
::rОНОД€lВСТВ? ПРО ПРаIЦО, УМОВ ЦЬОГО КОлекТиВнОГО ДОГОВОРУ, УМОВ
. з:r lвiдуа,тьного трудового договору.

2. t.10. Протягом двох днiв пiсля отримання iнформацii доводити до вiдома
ГР} ДОВОгО колективу змiст нових Irормативних документiв, що стосчються
трудоврIх вiдносин, органiзацii працi.

2.|.l1, Попереджати виникнення iндивiдуальних i колективних трудових
спорiв (конфлiктiв), а у випадках ik виникненt{я забезпечувати вирiшення
вiдповiдно до Закону Украiни кПро порядок вирiшенrrя колективIillх трудових
спорiв (конфлiктiв)>.

2,|.12. Сумiшенrrя професiй (посад), розширення зони обслуговуванIuI
Застосовувати за погоркення\I з профспiлковим KoMiTeTclM.

2.1.13. Забезпечуватr1 .]отрIIr{ання вLL\lог чрIнного законодавства rцодо
гtовiдомлення прачiвrшткiв про запрова.]ження новIIх i зrtirп. чинних умов прачi
не uiзнiше нiж за 2 мiсяцi .]о ix BBe_]eHllJ{. Зrriнr. перег_lIяд yN{oB прачi
здiЙснювати за погодженtшм з профспi.-IковlI\1 KoltiTeTort

2.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'я]\,€ться:
2,2.|. Забезпечити постiйrшлi контро--tь за сво€часнii\l ввеfення\I в .]1ю

нормативних документiв з питань тр},довILх BiJHocltH. органiзаLllL прац1
2.2.2. Сприяти змiцненню тр_yдовоi дисlц,tплirrrл. JотрIr}lанню пpaBrLrI

внутрiшнього трудового розпорядку установи.
2.2.3. Сприятlл попередженню виникнення як iH:ltBl:r a_lbнIl\. так i

колективних трудових конфлiктiв, брати участь в iх BlrplmeHHi вl_]пL]вlJно .]о
норм чинного законодавства.

2.2.4. Не рiлше одного разу на 2 роки перевiрятrr стан _]oTpII\1aHHrI
Законодавства про трудовi книжки стосовно Bcix прачiвrтикiв \ cTaHoBl1,

Щ 2.3. Сторони домовились:
2.З.1. Спрямовувати свою дiяльнiстъ на створеннr{ \,\IoB :_-iя стабt_lьноi та

ефективноi роботи навч€tJтьного закладу .

2.З.2. Сприяти HilJIeжHoMy фiнансовому забезпеченню навчаlьного
зак-хаду.

2.З.З. Вживати заходiв п{одо недопущення прIII"ш];Iття законоfавчtr\ актЬ,
якi загрожують звужеш{l[м прав i свобод громалlн в гат\ зi ocBiTlr

3. Забезпечення зайнятостi прачiвникiв.

3. 1. Керiвник зобов'язу€ться:
j.1.1. Пiдтримувати чиселънiсть прашiвнlrкiв на piBHi. встановленому

i.,:\1aTtlBнItil{и актам!{ N4iHicTepcTBa ocBiTtt i Har Ktt }'KpaiHrt для органiзачii
j:]Ч&lьно-вI.1ховного процес\, iз забезпечення обов'язкового державного

- 
- _:..J3pT\' освiти, забезпечr,ватII стабi.lьrл роботr Ko.leкTllBy, здiйсrповати
: :.-]ЬНентrя праuiвникiв Ti-tbKl,t \ вIlпаJк\, нагаlьноI необхiдностi, зумовленоТ



:,, -,:3i]l\1Il з\liна\II,I в органi]ацii прашi. \ то\{\ чltс--ti r, зв'язку з лiквiдацiсю,
]; ]_ ::1iЗаЦiСЮ. перепрофi--tюванняrt зак-lа_]\ . скорочення\I чttсе.rьностi або
_ :_", прашiвнlгкiв, Heyxlt.lbнo _]oтpII\f\*-,,,,,ai lIpIl цьо\1\ вI1_\1ог законо.]авства

-; ' rрашю. про ocBiTr,,. \-_\IoB Lъого fогов(rр\. не Jог\ cKaTIl еконоltiчно
аес,бгрi нтованого скорочення гр} п, робочIr\ rtlcirb

з 1.2. ПисьмовО повiдошt-lятl-t профспr.lковI1I-1 Ko\I1TeT ПРtl iтrroBipHr
_liквr:ацiю. реорганiзаt{iю, перепрофi-rюванttя ra lншi зrtlнlt В rl|iJH;tJц1l праlti
не пiзнiше, нiж за 3 (rри) мiсяцi до запроваJкенtш цIп з\tlн Тгll.,liсячглtтit
ПеРiОд ВlIкОристовуватI{ для проведешц роботlr. спря\It_,lвзiit,l] н_: J::ii,a:.il:1q :.3nq
скорочен}ul чиселъностi (штату) працiвникiв.

3.2. у випадках виникненюI необхiдностi звiльнення ПРаЦlВj1;1К]ts на
пiдставi п.1 ст.40 кЗпII Украiшл:

3,2.1. ЗдiйснюВати вивiльнення лише пiсля викорисТання Bcix rlо-д-tIIВtrСТС*
забезпечитlt осiб, що звiлънюються, роботою на iншому робочошп rticшt. \ Ttl\{\
числi за рахунок припиненнrI трудових вiдносlлн iз сумiсникамtt. --TiKBt:alLli
сумiщеrшя тощо.

3.2.2. В першУ чергУ пропонуВати праЦiвниrсовi, що вrтвiЛьIUIеться, роботr
за фахопl, у томУ числi на умовах строкового характерУ або з меншI{N{, Hi,b. на
ставку заробiтноi платлt, навантаження}I :

з.2.З. ПовiДомлятИ прО TIlx працiвникiв, що влтвiльняютъся, слу;кбr
зайнятостi у встановленi законоJавством термiни;

3.2.4. При звiлъненнi педагогiчних працiвrтикiв влвiлънене навантаження
розподiляти в першrу черг\- lriж працiвниками, що маютъ неповне навчаIьце
HaBaHTzDKеFIIUI.

з.2,5. ЗабезпечуватI{ працевлаштування педагогiчних працiвникiв з ч}lс.]а
заресстрованЕх в службi зайнятостi на вiльнi i HoBocTBopeHi робочi rtiсця
вiдповiдно до кваT iфiкацiйних вIlмог, надаючи перевагУ прi,I цьо\I\
в I.Iгт\,, с кникам пед агогi чних нав чiLч ь них з акл адiв.

з.3. За"rучати до педагогiчноi роботи директора та методиста заttlаf\
:ошкiлъноi освiти на умовах погодинноI оллати працi.

3.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язу€ться:
з,2. 1. Здiйсt*овати роз'яснюваJrьнУ роботУ з питанъ тр} JoBIi\ грав 1

a tr ц i а-t ь но -еко номiчrшх iHTepe ciB працi вникiв, що вив iльIUIють с я .

э,2.2. Забезпечувати захист працiвникiв, шо вивiлъняються. вi:повi:но -ro'*_,iННоГО законодавства. Коrrтролюват!{ наданIUl прачiвютка\l переВаj\Нt]Го права,' i,lLIJенНЯ на робоТi вiдповiДно дО вимоГ ст,42 КЗпП YKpaiHrl
_r ] j. Не знi_1,1атI1 з профспiлкового об-пiку,праuiвшrкiв. tl_tt,l вIIв1.1ьг{яються,

- .\ працев.lаштYвання (Kpirl вrtпадкiв поJання особltстоi заявlt про з}шття з
i-.,

3J. Сторопп домовпJIпеп:
3-3-1- Що rrри звirьнешi з рботlr за rr1 ст.40 I€пГI Украiiпл перев€Dкне



-
- -:аво на залиШення на робоТi при рiвних резуJIьтатах працi i квалiфiкацii, oKpiM
зiiпадкiв, передбачених Кзпп Украiни, надавати також:

3,з.1.1. - особам передпенсiйного BiKy (1,5 роки до пенсii за BiKoM та за
вислугою poKiB);

3.3.L.Z. * цращiвник.lм, в сiм'ях якlD(
мчlютъ статус безробiтlпах.

4. Робочшй час.

€ неповнолiтнi дiтлt та особIл. що

4.1. Керiвнпк зобов'язу€ться:
4,1.1. ВстанОвити на чаС дii Iъого колективного договору норм{lльну

трIша.пiсть робочого часу (40 годшl на тюкдень), що не перевиIцуе встановлену
чинним з€tконодавством про праIsо, а також
двома вюсiдrлтп,lи ДняМи - в суботу i недilшо.

п'ятrддеr*rrй робочrй тиждень з

закладУ встановЛюватИ згiднО з ПpaBr1-1a\III вrп,трiшнього трудового
розпорядку. Bci норми, пов'язанl з pe>l,.lrrrolt робот}l. погоJж.\,вати до початку Тх
застосування з профспiлковим KortiTeTort.

4.1.З. Час початку i закiнчення робот1.1, режим змiнноi роботи, розподiл
робочого часу на частини, графiклr роботи. вiдповiдно до яких перелбач а€тъся
шrождивiсть створення умов для прlлйому працiвrrиками iжi впродовж робочого
дня на роботах, де особливостi виробництва не дозволяк)ть встановити
вiлповiднi перерви i т.д., встановлювати Правилами внутрiшнього трудового
розпорядку для праuiвникiв закладу та погоджувати з профспiлковлrм
KoMiTeToM до ix запровадженнlI.

4,1.4, Робочlrl"r час педагогiчниХ праuiвнllкiв вltзначати режимом роботи
закладУ i посадовl,пtlr обов'язками, покла.]енII\II1 на Hlж згiдно iз Статутом i
Правилами внутрiшнъого трудовоГо розпоря.]к\, \ cTaHoBII.

4.1,5. Педагогiчне навантаlкеш{я пе.rпрачiвнI,{ка навчаiIьного закrIаду в
обсязi менше тарифноi cTaBKIl встанов_lюсться -црIше за I-Iого писъмовою згодою,
\ порядку перелбачено\п, законоJавствоN,l YKpaiHr-r,

4.1.6. Тимчасове переве.]ення на iншу роботr. не
]оговором, або на час простою здiйснюватt,r тiлькII за
ц]п_lзтою роботи вiдповiдно до чинного законодавства.

4,1.7. У разi використаннrI неповного робочого дшt (тижня) Hop1{y,: ,бочого часу визначати угодою мiж керiвникоМ i працiвником. пр" u"о*у 
"Ь1",tедiчвати обсягу трудових прав працiвrшака, щtl пращо€ на умовах неповного- ]tlчого часу (ст.56 КЗпП Украiни).

1.2. Профспiлковий копriтет зобов'язу€ться:
- ] 1. Роз'ясr*овати працiвникам змiст нормативних aKTiB про робочий час

_ j :\I\ вання працi.
- ].2. Забезпечувати постiйний контролъ за свосчасним i правильним
-" ванняNI керiвникоМ законодавства про працю, про ocBiTy, положень

:r-lговору в частtтri, що стосуетъся режиму робочого часу, графiкiв

4,1.2. Режим роботи та облiк робочого час.ч працiвникiв навч.1пьного

ooy}loBJeнy трудовим
згодою працiвника з



ц

ir. рig3цбдlпУ НаВЧ€Lлъного навантаження та iнше,
; ] *]. Сприяти сво€часноN{у вирiшенню конфлiктних сI.{т}iацiй, повlязаних

, ]t'i]ПоJlJоМ наВЧulJIьного наВаrrг€Dкення, peжIl\Ior,t робочого часу та з iнши;i
_.ilаНЪ,

5. Час вiдпочиrrку.

5.1. Керiвншк зобов'язу€ться :

5, 1, 1. Визначати тривалiсть вiдпусток ix цраII1вникамJ,Lt. бизн€tтIати тривitпlсть вlдпусток 1 порядок надаш{я ж працlвникам
УСТ{lнови, керуючись Законом Укршни <Про вiдrryстки), постtlновою Кабiнету
N4iHicTpiB YKpaiHlT вiд 14 квiтня |99'7 року Nq346 кПро затвердженюl Порядку
НаДаНI#{ щОрiчноТ основноi вiдпустки тривалiстю до 56 каJIендарних днiв
КеРiВrтим' педагогiчниrt. науково-педагогiчниtчt гlрацiвникам освiти i
науковцям> (iз змiнаrlи i доповненнями) та Постановою KN4Y вiд 10 липня 2а19
р. jФб94 кПро внесення змiн до Постанови KN4Y вiд l4 квiтня |99'7 р.М 346>.

5.1.2. ДО 15 сiчня розробlлти, погод}шr1 з профкоrrо\I. затвердити i довести
ДО вiДОма працiвникiв графiк вiлпусток на поточнрtl]t piK. лотрlL\Iання якого €
обов'язковим як для керiвника, так i д.ля працiвникiв.

Про лату lrочатку вiдпустки повi.]оrl_-rяти працiвника пlзнlшеrlpu лаrу lruчбrку rrlлrrуý,r,ки ll()tsl_{()\1_-Iяти працвника письN,Iово не пlзнlше
нiж за 2 тижнi до встановленого графiком вiдryсток TepMiHy. Япшо TepMiH,
ВСТаНОВЛеНИЙ ДЛя повiдомлення працiвника, буд* порушено, то на вимогу
працiвника переносити щорiчну вiдпустку на iншлtй перiод.

5.1.з. Перенесення шорiчrrоi вiдпустки на iнший перiод з iнiцiативи
КеРiВНИКа ДОПУскати тiдьки в окремих випадках з дотрLIманням rторядкч,
встановленого ст. 1l Закону Украiни кПро вiдryсткtл>. Обов'язково
\'ЗГОДЖУВати таке перенесен}uI вiдпусток з профспi_,tковr.tr,t KoMiTeToM за
наявностi письмовоi згоди працiвника. ЗабезпечIlтIl законо.]авчо встановлену
регулярнiсть надання. вiдпусток, не дог\,скаюч[l ненаJання шоРiчнлtх вiдпусток
повноi тривit.'tостi протягом двох poKiB пi:ря;.

5.1,4, Жiнкашr. шо працоють в r-cTaHoBi i мають двох i бiльш дiтей BiKoM
.]о 15 poKiB або дl,tтt,rнl,-iнвапi:а. або TtrM, шо усI.Iнов}lли дитину, caMoTHiM
\Iатерям, батьковi, шо Bl,lxoB},C дитрlну без MaTepi (в тому. числi i у випалку
трI.1вzLлоГо перебУваннЯ MaTepi в лiкувальномУ закладi), а також особi, що взяла
_]IIт!lну пiд опiку, надавати щорiчно додаткову соцiатьну оплачувану вiдгryстку
трlтвалiстю 10 кzLлендарних днiв, в тому числi й тодi, коли загiшъна тривалiсть
:аноI вiдryстки, щорiчноi основноi вiдпустки та iнших додаткових вiдпусток в
,r ui ПеРеВшIцУС 59 каJ'Iендарних днiв. За наявностi декiлькох пiдстав длJI
:..iJання ЗаЗначеноi вiдryстки ii загальна триваrriсть не повинна перевищувати

. кт-lаiни) не враховувати (ст.ст.19, 20 Закону Украiни кПро вiдгrустки> з*J\\ванням змiн вiд 19.05.2009 року). Надавати таку вiлryстку самотнiй
epi. що виховуе дитину без батька (п,5 ч.12 cT.l0 Закону Украiни кПро

" .l\ стки>).
j 1 5. Надавати працiвникам, якi працюють на умовах неповного
llr]ГО ЧаСУ, У ТОМу числi тим, хто перебувають у вiдггустцi по догляду за



_. -__1.яГНенНя неЮ ТрирiЧноГо BiKy, шорiчнУ вiдryсткУ ПоВно1

:;l".-РСшкодно надавати за бажанням прашiвлмкiв вiдгryстки без

1 ]]:OL5lTHoi плати у випадках, встановленлIх ст,25,26 Закон,r" yKpaiHll

:
, :: ! : .\ особIlстi{ми письмовими за'Iвами,

; Ч Цас Bi]rycTкИ без збереженtlrl заробiтноi плати (ст.ст. 25,26 Закону

". _ ..:,, _iptl вfiгryстки" ) включати в стаж, що дае rrраво на шорiчну основну

l _ -:,., r п -l ст.9 Закону Украiни "Про вiдпустки" iз змiнами вiд 2 ,rIистопада

:'\ l' 
лгг\/(-o.ятrл побпт. }ихiлнi днi. За_шученн,I окремих: .-l Не лоryскzlти робOту у святкочL i *

-,_-r.ltKiB до роботи у вихiднi днi здiйснювати у виняткових випадках,

-: j-l.if,чених законодавством, з дозволу профспiлкового KoMiTeTy згiдно з

_:,"|t)BI1\1 наказом. Роботу у вихiдrri днi ко\lпенсyвати оплатою в подвiйному

:, :'.1,Р1 або наданням iншого дня вiдпочинкr, i огLtатою роботи у вt,lхiдний день

:: ,1НOрному розмiрi з.а згодою з праuiвнItко\I з обов'язковI,1\l вi,rобрах<енням

-,: , -1ННя про кOмttенсацiю в наказi про за-I\ чення до роботir \ BIlxiJHrII"t денъ,

За вiлсутностi в накilзi ,о.rпur"я на вiдповiдну коNtпенсацiю за роботу у

r,l\,._]HIII-{ день сторони цього кOлектI,1вного договору доN{овились вва}*(а,", *:,:

_-,_]\t\ вилаДкУ керiвник зzLлучиВ гrрацiвшrка до роботи у вихiднtй де}ъ на всlх

,l _]3J\. якi той висуне надалi.

,i.1.10. Прачiвниrсам з ненормованим робочим днем за особливий характер

--: j_-l1 при наявностi кошторисних 1rризначень надавати (при наданнi основноi)

, _ :lчн\, додаткову вiлпустку :]гiдно Щодатку N l,

5.2. Профспiлковий копriтет зобовlязу€ться:

,i 2.1. КонтроjIювати . дотримт* Yi:-Yol ^,::онодавства 
про час

:.-rОЧItНКу працiвнtrкiв i вiдповi:нt,tх ryrжтiв tрого договору, а також

: ; 1l 1ш\,вати можJIивi конф,пiктнi crlTl,auii,

5.3.Сторони доlltовили сь :

буль-якiй вlдгrустц1, зберiгасться
,i.3. 1. За прачiвником, якилi знаходIIться у 0удь-якtи вlдпу

.l _, о rticцe робЬти (ч. З ст. 2 Закону Украiни кПро вiдryсткш),

б. Оrrлата працi.

б. 1. Керiвник зобов'язу€ться:
6.].1.ВживатизахоДiвщоДоДоТриМанtUIВЗаклаД1

...lат\ працi.
6 1.2. Затверджувrtти штатний розклад, а також

. - tl.f.)*(еНням з профспiлковим комlтетом,

6,l.з. при ,ipbri на роботу ознаiломлювати працiвн]lкi _1lii3_"л:уэ:
- ,1::HI{\tI,I УМОВаМИ ОГIJIаТИ

.,- .,_)вором, правилами

законодавства про

зr,tiшl до нього за

пiльгап,tt,t i перевагаNlи, колект}lвtlим

розпорядку та iншим чинним
прачi, наявними
внутрiшнього



,1pit Тх зrriнi повiдомлятIr працiвн1-Iка про це пiд розписку.

: -_,,]в1_]но до виконуваноi роботи. за посадою, за,Iежно вiд професii
шш*шцiТ. сюIадностi i умов виконувчtноi rM роботи, Kor*cpeTHi розмiри

-laltB (ставок заробiтноi плати) праuiвнlrкiв вtrзначатt1 на ocнoBi
М rryнфноi сiтки розрядiв i коефiцiеrrгiв з оIшати праIц ycTulнoв, заклацiв i
{ЩшЙ оIФемш( гаryзеЙ бюджетцоi сфери та вiдповiднrоr нормативн}D(
Ш Ьf,iнiglgрсгва освiти i науки украiiшл (в окремIж випадках _ MiHicTepcTBa
rrш з:оров'я). Коlжретнi посадовi окJIади (ставки заробiтноi платф
шlцтюються на шiдставi наказу з ypaxyBaHIrTM дiючих квалiфiкацiftil{х

rш tз подrlJьшою атестшliсю або тарифiкацiсю вiдповiдно до чинного
пш}:Iilвrтва).

3ваrсати, що вiдповiда_lьнiсть за своечасне i гrравильне BcTulHoBлeHIuI
пщЬIшiам ставок заробiтноi плати (посадовrо< окладiв), обчислешrя
rryобiтноI гr;rати покладаеться на керiвника i головного бухгаlrгера (п.б
furрrтшii' цро порядок обчислеш{я заробiтноi плати працiвrшшсiв о свiти).

6.1.5. Погоджувати з профопiлковшчr KoMiTeToM форми i системи оIIJIати

ryщ! норми црацi, умови вст€}новленIш та розмiри надбазок, доIшат, премiй,
Ештагород, iтшlюс заохочувzLIьнlDL компенсацйшп< та гаршrгiftпж виIIлат
rlшовiлrо до ст.15 Закону YKpai'rrll кПро оIшату працill.

6. l.б. Влшllачувати обслуговуючому шерсонаry заробiтну гшату за мiсцем
робош рiчi на мiсяць:

.}BttHý 15 числа i остаточrшЙ розрахунок 30 числа з дотриманшtм
гryошiltссу часу мiж щами виIIпатами, що не перевищуе 1б каJ,Iендарних днiв.

Вшшачувати заробiтну гIJIату педагогiчrшпл прафвникzlм за мiсцем роботи
:шiчi на мiсяrФ:

- ulBEtHc 25 чрлсла i остаточнлй розрахунок 10 числа настуIIного мiсяця з
JсrгрЕ\titнням промЬrку часу мiж rцmд.I виIшатаJчfiъ що не перевиIцу€ 16
rаlещаргшж днЬ.

У TrTx виrrадках, коJIи деIъ виIшати заробiтноI гшати або авансу спiвпадас з
BIDiiJIil{rvt або святковим (неробоwм) дrеr,
вIIILтачув ати нlшер едодri.

заробiтн_r,, плату (аванс)

Вltплату заробiтноi п;rатлt через ycTaHoBLt банкiв здiйсrтювати jIише на
,;TaBi особистих письмових заяв працiвникiв.

6 |.7. Заробiтну плату за весь перiод вiлпустки (а також матерiальну
. .tr\IогV на оздоровлеrтrrя) виппачувати працiвникам не гtiзнiше нiж за З днi до

.,:lтк}, вiдпустки (cT.1l5 КЗпП Украiни).
б.i.8. При порушеннi TepMiHiB виплати заробiтноi плати з обектив}rих

:,;1чIlн виплачувати ii негаЙно пiсля надходження коштiв на рахунок
; l JJОЧСРГОВО,

- tlсобам, звiльненим iз навчalJIъного закладу (вiдшколування
'_,ргованостi, розрахунок, вихiдна допомога, гарантiйнi та компенсацiйrнi

:,:_,]сlТII).

- caltoTHiм матерям, що виховують дитину у вiцi до 15 poKiB або ллтину-
: l1 ],]],* l t]({.



- вчIIтсльським сiм'ям;
- праuiВникаМ У разi ixHboi хворобИ абО хвороби близьких родичiв,

_ _ зер_]женоi вiдповiдним медичним висновко}I:
- \ вl{падку cмepTi близъких родичiв працiвнлtка.
б 1.9. Атестацiю педагогiчних працiвнr.rкiв прово.]I1тlI вiдповiдно до

,:_lового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв- затвердiкеного
_;:tаЗо}f MiHicTepcTBa освiти i науки, моJIодi та спорту УкраIrти вiд 20.12.2011р.
_"- 1-173 (iз змiнами, затвердженими накч}зом MiHicTepcTBa освiти i науки
.,краiни вiд 08 серпня 201з року J\ъ 11з5) тазмiни, Що вносяться до ПорядкУ
- fВI,lЩеННЯ КВzrТliфiКаЦii пеДагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв,
,:твердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 27 грудrля 2019 р.JrГч

. j3.

6.1.10. Вк_шочати в обов'язковому порядку предстilвника профспirпсовсго
KoMiTeTy до скпаду атестацifurоi комiсй.

6. l .11. Надавати кожномУ працiвниковi роботу, шо тарифiку€ться за
категорiею (розрядом) установленою за наслiдка\llл атестацii.

6.1.\2. ЗабезпечитИ перiодттчне (не рi.rше одногО раз_y на п'ять poKiB)
ill:вищення квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв, гарант.},ючи iм ,rрr., цuо*у
зl:повiднi пiльги i компенсацii (збереження середнього заробiтку. onnury
зIlтраТ на вiдрядження, у томУ числi BapTocTi проiЗду, добових i т.д ) вiдповiдно
_-J чинного законодавства. Забезпечити оплату прачi працiвникiв, якi
, : i йснюЮть замiнУ будь-якlлх категорiй т}tмчасово вiдсутнiх працiвникiв.

6.1.1З. Забезпечувати виплату доплат за.
сумiшення професiй, посад * до 50%:

обслуговyванFuI або збiльшення об'елtу

виконанIUI обов'язкiВ тII}Iчасово вi-lсl,тнього прачiвшжа без
,зi.tьнення вiД ocHoBHoi роботI.{ -.fo 500.о:

за викорI.Iстання в роботi :езинфiкуючих засобiв, а також за
:;tбllраrшя Tya,reTiB - l09./o поса.]ового окладу (без проведеннrI при lцoМy

: -сТ?ЦiТ робочю< rtiсцЬ - постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни J0 ..рrrr-
- l poK.v Nч 1298),

роботу в нiчний 40% (згiдно Галузевоi угоди);
_:lНпЧеНi доплати встановЛювати за обов'язковшл погодженюIм з

_ - _ ]KoBIlM KoMiTeToM (наказ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни Jф l 18 вiд
- - tr ]005 року)... За час простою, зумовленOго виникненням не з вини працiвника

l* ,_ CIIT\ацii, небезпечноi для життя або здоров'я працiвника та людей.
,]ч\ Ють, i навколишнього природного середовища, за праtдiвником

- l]r'_]Hil"I заробiток (ст.6 Закону Украiни <Про охорону .rpauiu),:' Ззбезпечити своечасне i правильне встановлення та виплату
, _ l заробiтноi плати з урахуванням змiни розмiру л,tiнiшлальнот

_ _1III (стаж\, роботи, освiти, ква-гriфiкацiйноi категорii, почесних
_ ,: ]f, прест}Dкнiсть та iH. (п.б IнструкцiТ про порядок обчислення
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,: ,iitTHoi плати працiвнлткiв ocBiTll).
при змiнi розмiрiв тарlтфнItх ставок i поса:овilх оь-tадiв без зволiкання

-:.i_]0в?ти накzlзи про злiйснення вiдповiднIl\ перераrr HK1B
б,1.16. Зароботу в шкiд;rl-IвIlх \\IoBa.\ прашi за наявностi коштlв проваJIIтll

_]опJlатИ до тарифних ставок i посадовIlх ок.lадiв r розrriрi 1J0 о rЗРIlфноi cTaBKIt
(ПОСадового окладу) згiдно з додаткоlч1 Л9 9 _]о IHcTpr кшri прLr пt)ряftrк
ОбЧИСЛеННя Заробiтноi плати працiвникiв ocBiTlt. Оцiнк\ \ \1ов прашr на Ko/hHLr\I\

робочому мiсцi здiйсrrювати на пiдставi атестацii робочlt.ч rtiсць
6.|,l'l. ЗДiйСr*овати премiювання працiвникiв вiдповi:но :о По.lо,.ь.ення

про премiювання (Додаток JФ 5 - Положенtul про премiювання).
б.1.18. Виллачувати педагогiчним працiвникам вiдповiдно .]о п,1 ст 5?

Закону Украiни кПро ocBiTy>;
НаДбаВКИ За вислугу poKiB щомiсячно у вiдсотках до поса.]ового

ОКЛаДУ (СТаВки заробiтноi плати) заJIежно вiл стажу педагогiчноi роботr.r,
lrонад З роки - 10%; понад 10 poKiB - 2ао/о. понад 20 poKiB - 30%;

допомогУ на оздоровлення у розмiрi мiсячного посадового окцаJ\-
(ставки заробiтноi плати) при наданнi шорiчних вiдпусток,

щорiчн1, грошову винагороду за сумлiнну цраIIо, зрz}зкове виконаннrI
службовиХ обов'язкiВ У розмiрi до одного посадового окладу (cTaBKrl
заробiтноi плати) вiдповiдно до Положення, розробленого за погодженням з
профспiлковим KoMiTeToM (ffодаток Ns 6- Положенrrя).

6.1.19. Не приймати в односТоронньоМу порядку рiшень, Що змirшоють
встановленi чинним законодавством та циN{ колективFIим дOговором умови
оплати працi.

6.1.20. Встанов--tюватИ працiвникам на:бавкtl .]о заробiтноТ п.rатtл за
наявностi коштiв:

високi .]осягнення в роботi:
виконанНя особливо B&K.-tIтBoi роботIl { на час rl вttконаrтня ):

складнiсть. напр\ женiсть r роботi
Зважати, що гpaHil.IHIlI"l розlriр зазначенtlх на.lбавок _].lя одного прашiвника

не повинен перевиЩуватI1 500о посаJового ок.lа_]} (ставкII заробiтноi плати),
конкретний розмiр налбавок встановJюватIл за погоJження}I з профспiлковrтtrц
KtlrtiTeToM.

6.1.21. Вишлачувати надбавку педагогiчнIr\I працiвникам за престижrriсть
:е:агогiчноi працi в максим€Lтьному розмiрi до з0% посадового окладу
з::повiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 11 сiчня 2018р. N9 2З.

6.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язусться:
6,2,1. ЗдirlсrтrоВати контроль за дотриманняN,I у закладi законодавства про

.._laT\J працi.
6,2.2. Сприяти наданню працiвникам необхiдноi консультативноi

.r_'r\{оГИ З П!ГгаНЬ оПЛаТи праUi.
6 2.З. Iнiцiювати питання про зzlJIучення до дисциплiнарноТ,

_,_нiстративноi, матерiальноi вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного

11
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::']faBCTBa осiб, винних У невиконаннi вIlмог законодавства про оплату-:__" \ \1ов цього колективного договор\,. якi стос\.ються оплатIi працi., ],4. ПредстаВлятИ iнтересИ працiвнllка прII розг-rяJi i.tого тр,Yдового
" ii з оплатИ працi в KoMicii по Tp},JoBII-\ спорах (ст,226 КЗпП YKpaTHil)

б 2.5. Пр.дставляти на проханi{rl праuiвнttка I-1ого iHTepecrt з пtшанъ
.,]TIl працi в судi.

6,2.6. ЗвертатиСя до органiв прокураТури, державноi iнспекцii праrri шоJо
:1JBHOCTi порушенъ законодавства про оплату працi та iншою iнфорп,вuiсю (ст.
_ ч ЗаконУ УкраiнИ кПрО прокураТуру>, ст. 259 КЗпПУ Украiни)

б.3. Керiвник i профсшiлковий KoMiTeT спiльно зобов'язуються:
6 3.1. Свосчасно iнформуtsати трудовий колектив про нормативнi акти з]ilтанъ заробiтноi плати, соцiально-економiчних 

- пiльг, ленсiйного
забезпечення, а такоЖ забезпечити гласнiсть умов оплати працi, порядку
вIlплitти доплат, надбавок, винагород, премiй, irтших заохочувtL,Iьних або
компенсацiйних виIuIат.

7. СоцiаЛьно-труДовi пiльги, гарантii, компенсацii..

7.I. Керiвник зобов'язу€ться:
7.\,l СпрItяти забезпеченню Bcix працiвникiв закладу вiдповiдними

\ \Iовами працi.
7.1,2. Створювати умови для проходженt{я педагогаN,lи-жiнками, що мають

:iтей BiKoM до 14 poKiB, KypciB пiдвищення квашiфiкацiТ i перепiлготовки за
rtiсцем проживання без направлення iх У вiдрядiкення.

7.|.З. Сприятrr прашiвникам в гIризначеннi irr пенсii за вrrсщrгr,рокiв i за
з. Ko\I.

7 .|,4. у в}rпа.]ку захворювання педагогiчнlIх прачiвнrrкiв, яке
":1е\lоЖЛивлю€ виконанIfi HI{\,ILI професilЪltх обов'язкiв i облrежус перебування
: -ilтячому колективi. або тl,тrtчасового переведен}я з цrж або iнших обставин
::: 1ншУ роботу, зберiгатлr за HII\III попереднiЙ серелнiЙ заробiток. У разi. ,ft]бIл або калiцтва попереднiй серелнiй заробiток виплачувати до: _:ltrВ,lеННЯ працездuШностi абО встановлення iнвалiдностi (ст.57 Закону
. l-: jLHlI кПро ocBiTy>).

- 1,5. Створити у закладi KiMHaTy психологiчногtl розвантажешlll.- i 6. Забезпечити правове навчання ПРацiвникiв iз залучеrrня фахiвuiв).]\IIсних i iнших органiв в галузi права.- 
_ 7 ОрганiзОвувати для педагогiчних працiвrпакiв закладу семiнари,

_;:-НЦii з питань, законодавства про ocBiiy, змiсту освiти, передового
, _чного лосвiду та iнше.
l Сприяти вирiшешlrо-tIриrIти вирlшенню IIитань цро надаш{я реабiлiтацiftil{х гryтiвок на

црflт{iglil{к.N{, якi iх потребують, дирекцiею Фонду *ойiu**оrо
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- -;:1.5 [lрt)фспi--tкll та iх cirreГr
- _ - _ i;,. ;чiIтIl прове.]ення ((JHiB з_fоров я,,. вIliзJll на пplipof\.
- _ ]. :iiЗt]В\ BaTll вечорlI вi-lпочltнкr . прlIсвяченi професrЁлнl1\{.

,-. _, : ,_;].::]знII\{ свята\I та iH. iз запрошенtUI\1 BeTepaHiB працi.

\. о\орона працi i злоров'я.

8. l. KepiBHIIK зобовlязу€ться:
8.1.1, !о початщ/ роботи працiвника за укладеним трудовим договором

:lpoBecTrl З ним необхiднлrЙ iнструктаж, роз'яснI4ти гriд розписку Його права,
tlбов'язки, iнформувати про умови працi, право на пiлъги i компенсацii за
Гсrботv в особливих, шкiдливIIх умовах вiдповiдно до чинного законодавства
rpo охорону працi i цього колектрlвного договорy.

8.1.2. Забезпечити належний стан бl,лiве_-rь. споруд, прлтмiщень,
\ статкування та контроль за iх те_чнiчнtl\I станом.

8.1.З. Створювати в закладi в цi-rо\fv i на кожноNtу робочоN,{у п,riсцi здоровi i
,.1езпечнi умоtsи працi вiдповiдно до встановлених норм.

8, 1.4. Призначитлt посадовI]х осiб для забезпеченIш вирiшення
\ОнкРеТних питань охорони працi, розробити i затвердити iнструкцii про ix
a,бов'язки, права та вiдповiдальнiстъ за виконання покладених на них функцiй,
,збезпечити навчання (перенавчання) з питанъ oxopoнrI праui.

8.1.5. Органiзуваги сво€часне i якiсне розс-тi;r BaHHrI нешасн}lх випадкiв на
зlrробrrицтвi, професiЙних захворюванъ вi:повi:но .]о вLt},Iог чинного
: ]\ОНОДаВСТВа Про охорону працi. Не догlr скатII провеJення TaKI-Ix розслiдуванъ
_',-,; r частi представнrtкiв профком.ч.

8 1.б. Забезпечitтtr усунення прIlчIш. що BltILlIlKaюTb нешаснi випадкрI,
.3цlфесiйнi захворюваннrI та зJil"rснrtти профi.rактlлчнi заходи для ix
- ,_ередження, у To\I\ чlтс.ri i тll_ч. шо виявленi коr,riсiялtl.t за пiдс},мками ix
: ,,с.-tiдуванIш.

8.1.7. 11роводит1,1 атестацiю робочих мiсць за умовами працi. Ознайомити
: зцiвнtlкiв з результатами атестацiТ ix робочих мiсць пiд розписку. Свосчасно
-,,{.НЮВаТИ ДОПлаТУ За несприятливi умови праui за наслiдками атестацii

] iriЧIlХ мiсЦь або оцirжи умов гlрацi особам, безпосередньо зайнятLrм на
- i,-]Ttlx. перелбачених вiдповiдним перелiком професiй (Додаток Л! 3 ),

,- .|} кцiсю про порядок обчислення заробiтноi плати прачiвникiв освiти.
S 1 8. Забезпечити проведення попереднъого (при приrlоп,лi на роботу) i

- . . ]]IННшх медиtlн}lх оглядiв працiвникiв, а також щорiчного обов'язксвого
_ _ 1чного огJIяду осiб BiKoM до 2l року,

_rtlрllст}ватися правом притягнення до дисцrшrлiнарноi вiдповiдаrrьностi у
- ..::.lB--]CHoMy ЗакОноМ Порядку працiвникiв, що ухиляються вiд проходження

, . jкового медичного огляду, а також забезпечити вiдсторонення iх вiд' 
,: tlез збереженЕuI при цьоN,Iу заробiтноТ плати до проходження медогляду.

1j



, . : __-. .,}: - j,_-, 't] aанlтарно-гtгtснiчнliх норм
:l ,] ; -:, -. -,_]эiii1 ]f Br_i_f Hliit pcrKltrtl1 в \ cTaHoBi.

,"_, i-,- ,.::] ].1\ьtlгk]в.iнtlJтl в \станов1, Забезпечrtти
_,,] -::., . ];i,,_,\1СН_]f,Щlй _]-lЯ iitlГо ]НIt,,t\еНня.

:,,:.:.,:\ на робота\ з пi_]вIlшеною небезпекою. Не .]оп\,скатII до
" _ ___ _.. проilш.lll iнcTp\ KTfut( з oxopoнIl працi i TexHiKlt безпеки. а В

tiш Bпml,lш(aJ( - нtlвчztнIUI та перевlрку зн€lнь.

t t_l2_ До 0l жовтII;I забезпечrrги викон€lншI Bcix необхiдrлос зilходiв дJIя

пifпотовки заюlаду до роботи в зимовlD( умовах.
\ i 1] На:аватр1 представнItкаN{ профкOму (профспiлковоi органiзаlrii) з

.1.T,рфнI1 працi необхiдну Тм iнформацiю з питань умов] охороЕи працi, TexHiK},I
,_-.езпекtt. санiтарно-побутового i медичного забезгrечення, витрати коШТiВ,

_ере_]бачених для здiйснення захOдiв з охорони працi. Свосчасно в}киВаТи

iJ,\o_]lB .].-tя врахування подань та висновкiв, надавати аргументованi вiдrrовiДi В
--_]eHHlIi"{ TepMiH пiсля Тх отримання.

8.1.14. Здiйсrловати контроль за дотрI.I}Iан}rI\{ працiвниками норм i правил
tl\орони працi i технiки безпеки пiд час навчfuтьно-вIO(овного процесу Та

:оботI,1" а також за використання\,{ засобiв захисту.
8,1,15. Вживати термiнових та необхiдних заходiв для надання допомогI1

::.lтерпiлиIчI при виникненнi нещасних випадкiв в ycTaHoBi, зallrучаючи у pжi
_ tl тр еби аварiйно-рят)iвальнi формув ання.

8. l. l 6. Зважаючи, що вiдшколування збrггкiв, заподiяних працiвниковi
зчас.-tiдок пошкодження його здоров'я або у вIrпадку cMepTi працiвника,
,:lilсrшоеться Фондом соцiа"чьного cTpax},BaнIm Bi: нешасних випадкiв
ьl .повiдно до Закоцч Украiни <Про зага,Iьнообов'язкове .]ержавне соцiальне
- .:,l\\,BaнIrll вiд нешасного випOдк}, на вIrробшIuтвi i професiйного
] _1\tsорювання, якi спрtrчI{нили втрат\, працез.]атностi,, :

- сво€часно передавати док\-}IентlI на осiб. шо потерпiли вiд нещасних
випадкiв на виробнlrштвi та професil:rнlrх захворювань, до
вищезгаданого Фон;1,,

8.i.17.Зберiгати за прашiвнliкаNlи, що втратиJlI працездатнiстъ у зв'язку з
-l;",]сним випадкоNI на вIлробництвi або профзахворюванняN{, мiсце роботи
, ;alr,/ та середню заробiтну пл€Iту на весь перiод до вiдновлення
: j_iез.]атностi або до визнання ix в установленомy порядку iнвалiдами. У разi
-,.1tr.,{r_lиBocTi виконання потерпi:rим попередньоi роботи забезпечити

, __LrBiJHo до медичних рекомендацiй його перепiдготоRку та
]:__jв.]&штування, встановити пiльговi yMoBr{ та режим роботи.

8.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язусться:
\ ].1. Забезпечити активну участь представникiв гrрофсгliлковоi органiзаuii

: ].LLIе HHi питань створеншI здорових та безпечних умов працi, попередження
* _rlB травматизму i захворювань, оздоровлення та працевлаштування У
- -:i\ з\Iiни стану здоров'я працiвникiв.
. ] ] Регулярно (щокварталъно) заслуховуватL1 на засiданнi профкому
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ffiDriдщ посадових осiб про стан умов i oxoporш,r црацi.

..зtlезпеки для життя i здоров'я працiвнлткiв, а також тих, шо
:, :,,1 JгатI1 припинення вiдповiднлt-х робiт.

, _ - Сприяти керiвниковi, профспiлковим i державн!L\1 органаNl у
Нr.цпtri за:содiв дrя забезпечення виконання в ycTaнoBi вIдrцог зrконод€lвстВа

UЧfu про охорону прil{i i здоров'я.
t ] 5.

::';lBHllKiB,
_.,,,.-l1пшеннrI

,_,рганiзацii.

8,2.6. Заохоченtlя працiвникiв здiйснювати з ypaxyBaнIu{M виконання
нII\II-1 норм i правил охорони працi i технiки безпеки при виконаннi трудових
обов'язкiв,

8.2.'l. Вносlлти пропозиuii для попередження виникнення можJlивих
аварiйних ситуацiй, виробнIгIого травNtатIIзrtr i профзахворювань.

8.2,8. Органiзувати робоц, для на.]ання Jопо\IогII травN,lов€Iним i хворип,r

працiвrтикам, зокрема для вrtрiшенttя побутовю; питань, придбанНя
\,Iедикаментiв, отримання свосчасноi rtедItчноi допомоги.

8.2.9. Сприяти працiвшrкаrr } Bl.IKoHaHHi ними зобов'язань з охорони
праrri та органiзувати вiдповiдний контролъ,

8.2.10. Перевiряти виконання керiвrшжом i посадовими особами
IIитань охорOни шрацi,прогrозшliй представникiв

дOм€гаючись iх решiзацii.
профорганiзацii

Не рiдше l разу на piK вIIносIIти на обговорення
спi-rьноi роботlт шоJо забезпеченrrя

Вносити проrrозшIii керiвнику про заохоченшI посадовlD( осiб i
а т€кож стимуJIювати tx за активну участь у здiйсненнi заходiв для

умов i охороrпл прац з BpaxyBaHHlIM можливостей профспiлковоi

8.2.11.
трудового колектllв\, рез!,JьтатlI
кон"l,ролю за о\ороною праui,

8.3. Прачiвнltкlt зобов'язt,ються :

8,3.1. Пiклу,ватIIся про особIiст\ безпеку та з.]оров'я. а також про безпеку
вtлхованцiв, оточ\,ючIIх осiб в процесi роботи або пiд час знаходжен}uI на
територii ycTaHoBLl.

8.3.2. Вивчати i BllltoHl,BaTll в!lмоги норматlrвно-правових aKTiB з охорони
працi, правила поводженrul з устаткуванюIм i технiчнI{мI1 засобаrии навчання,
користу ватися засобами колект1.1вного та iндивiду €чIьного зах[lсту.

8"3,3. Проходит}1 у встановленому чинн}Iм законодавством i lсерiвником
порядку попереднi та перiодичнi медичнi огляди.

8.3.4. Негайно повiдомляти про небезпеку або нещаснi випадки
керiвника або iншу посадову особу; вживатL{ заходiв для Тх попередження Та

.-riквiдацii; надават}1 першу допомо гу потерпiлим.
8.3.5, Нести особисту вiдповiдальнiсть за порушення вимог, з€lзначених у

_]аному роздiлi колективного договору.

9. I"apa HTii дiяльностi профсп iлковоТ оргап iзачiТ
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9.1. Керiвник зобов'язуеться:
9.1.1. УтримУватися вiд будъ-яких дiр1. шо N,Iожуть вв3;катllся втручанням в

. ]т.чтнУ дiялiнiсТь ПрофсПiлки праЧiвнl.rкiв освiти i Ha',Kl,t УкраТни

СтворtIти "еобхiднi уN{ови дця норпtапьноТ :й--tbHocTi профспiлковоi

проведешlя профспi-rковlIх зборtв 1

засiдаrть профкому;
сприrIти друкуванню i розмноженню вiдповiднот iнформаuii :

9.|,2. Надавати-i- здiйснеrшя контролю книги наказiв, труловi кнtDкки

гrрацiвникiв, документи щодо облiку робочого часу, вiдryсток, заяви та скаргt,I

прачiвникiв та книгу iх р...rрuйi, документи з тарифiкацii, атестацiт

.rрачiв"икiв, вiдомостi та iншi локументи з пLtтань заробiтноi плати i T.i.

g,1.3. Головi i членам профкому надаватLr вiльний вiд роботи час впродовж

Z годин на тижденъ iз збереженням середнього заробiтку. для виконанrUI

громадських обов'язкiв на KoplrcTb трудового Ko--IeKTplBy, участ1 в консультацlях

i переговорах, в роботi виборнлtх профспi--lковIlх органiв, _y тому числi вищих за

пiдпорядкуванням.
9. 1.4. Звiльrrяти представнltкiв тр} .]ового колектрlву вiд роботи на

необхiдний перiод дп" y,ruari у пiкетr BaHruIx, мiтtлнгах, демонстрачiях та iнших

акцiях протесту, у ToIvry числi з вitiздом за межi установи (вiдповiдногO

населено.о .ry"iry1, повkзаниХ iз захtrстом трудових, соцiально-економiчних

прав та iHTepeciB працiвнlжiв освiти - членiв профспiлки iз збереженням

середньоi заробiтноi п-пати.

9.1.5. Надаватrt профспi-пковому комiтетч необхirrц, iнфорrчrацiю з питань.

що стосУються зltiстt, .]аного коjIективного .]оговор\. спрIlятIr реалiзаrrii права

Профспiлки на за\I1ст тр} Jових i соцiаrьно-еконоrtiчнlt,ч прав та iHTepeciB

праuiвникiв' 
, пдт\АттIr^-I]&-ятIi - tшчлIх, побутових9.1.6. Не перешкоJ.жатII Bi.lBl:r ванню та ог.lя_]} BIipooH

та iншиХ приtчtiшень. робочtlх rtiсць профспi.-rковI1\1 KortiTeTolt. перевiркам

дотримання законодur.i"u }'KpaiHtt про працю. о\орогп, прачi, оплату прачi,

веденЕя трудоврlх кнIlжок. "iru"r". 
облiк i BlrKopIrcTaHHJI вiдпу-сток топ{0,

розмiпде*iя iнфорrrаrriТ профспi.-lковоГо Kol,tiTeTl в прttrriшеннях i на територii

установи в достуПних д]я праuiвникiв мiсцях. свосчасно (в тижневий TepMiH)

розгпядати пропОзицii профкоNIу про усунення вI,UIв;Iених ними порушень, в

цеИ *е TepMiH надавати.rрофпоrу письмову вiдповiдь шодо вж[rгих заходiв,

9.1.7. Не змitшоватлt умов трудового договору, Н€ притягат1 ..|о

дисциплiнарноI вiдшовiда"цъностi членiв профкому, а також членlв Koylc1l з

трудових спорiв без згоди на це профкому,

9.1.8. ЗвiльнеНня членiВ ,,робпЬ*у, йогО гоjIови (профорганiзатора), KpiM

.]отримаНня зiгаJIЬногО порядку, проводити за попередньою згодою профкому i

u"uio.o з а пiдпорядкуван tuIM профспiлкового. органу, 
.

9.1.9. 1{е доrTускатИ протягоМ рокУ пlслЯ закiнчення TepMiH,v обрання

звiльнення колишнiх членiв ,u .опоъи профкому з iнiцiативи власника або

\.повноваженогО ним органу, KpiM випадкiв, передбачених ч.4 ст, з l Закону

УкраiirИ (ГфО професiИнi йrrки, ix права та гарантii дiяльностi>, (Зазначена

lб

rшl



fil]l,

колективний договiр пiдписаний у трьох примiрirиках, якi зберiгаютъся у
,+.ноi iз cTopiH i мають однаковУ юридlгtнY си-цY.

За дорученнlIм трудового колектlIвч.

,Щиректор

Васьо л.П.

Лавкiв съкоi з агаlгьноо св iтrrъоi школи I-II ст.

Голова вtlборного оргаrfl, первинноi профспi.-тковоi' органiзашiI
Лавкiвсъкоi загаlьноосвiтцьоi' шко-rrт I-II ст,

Ф-;li,$j

,jиТЫ

,Щата к 05)
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fi,олаток 1

до коJIектI,Iвного ;оговору мiж

аlrriнiстрацiсю JaBKiBc bKoi

,rrur"пЬосвiтньоI шко,-ttt I-I[ ст,

та первинною профспi--tковою

ор.u"iruuiсю на 2021-2025 poKII

OPI€HTOBHIIЙ IIЕрЕлIк
посад прачiвшикiв з ненормованим робочим днем системи MiшicTepcTBa

освiтп i паукп Украiпи, яким мо}ке надаватиея додаткова вfiпустка

Керiвники установ i органiзаuiй, Тх заст\,пнtlк1,1,

Економiсти, юрисконсульти, практllчнi психологи,

бухга_гrтери-ревiзори та iншi),

Технiки Bcix спецiальностей,

соцiологи" бухга,.tтерi-t,

CeKpeTapi, секретарi_друкарки. ceкpeTapi учбовлrх (учбово_методичних) вiддi,цiв

(часЪин), дiловоди, комiрникt,t,
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ЦШllПL L

Додаток 2

д0 колективного договору мiж

адrлiнiстр шIiею ЛавкiвськоТ
,"r*rr"rЬосвiтшьоi школш I-II ст,

та IlарвинЕою rrрофспiпко:ою

оргштiзшrrею на }a2Jr-ZOZS роки

IIЕрЕлIк
робiт з Ba,fiKll}rlr i шкfi.IIIвлIN{и уN{овами прачi, при виконаннi яких

здiйснюсться пiдвишена оплата

1, Вlлдrl робiт з важки}Iи i шкiд.цивим}1 Yмовами rrрацi, на як[Lх встановлюютъся

доLцатI,I в розrriрr до 12 вiдсоткiв,

1.1з0. ОбслуговуванюI тегIлов1.Iх боl-перних установок в цехах (дiльниrцх),

котель них, турбiннlос.

1.140. Газозварювашьпi, газорiзаrьнi i електрозварювtшьнi роботи, здiйсrшованi

у примiшденнr{х.

1.146. Ремонт i очиlцення вентLlляцiйних систем,

l.L47. Роботи, пов'язанi з чищенням вигрiбrrлtх ям, смiттсвих яtцикiв i

канал iз аЦiйнртlt кол одяз i в, пр о в е денням iх дезi нфекцiI,

1.151. Пранr-ш, сушiння i прасr,вання спецодягу,

1.152. Роботи бiля гарячII\ п-ll,tт, електрожарових шаф, кондитерських i паро-

NIасляних печей та iHmrtx апаратiв для смаження i випiканrя,

лого обладнання
1.155. Роботи, пов'язанi з \1I1ттяN{ пОСУДу, 'ГаРY 1 технологlчI

ВруЧнУiззастосУВанIIяNIкllс-IоТ.,ryГутаiншиххlМlЧнихречоВин.

1.159. Роботрт з хлоруваЕнjI BoJ,l{, з виготовЛенЕяп,1 дезiнфiкуючих розчинiв, а

також з ix викоррlстанням.

1.164.Робота за дисплеями EOIr4,

1.178. Забезuечення i проведення заIUlтъ у критих плава,IIъних басейнах,
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l. I82, Роботи на висотi 1.5 м i бiльше над поверхнею землi (пiдлоги).

!оплати за неспрtлятливi yмовl{ праui встановлюються за резулътатами
агеСтацii робочих мiсць або оцiнкl{ \I\toB прачi особаtt, безпосередньо зайнят1,1м
На РОбОтах, rrередбачених Перелiкошr. i нараховчютъся за час фактлтчноi.
ЗаЙНятОС'ri працiвникiв на таких робочих мiсцях або в таких умовах прачi. яка
здiйсrтюсться вiдповiдно до дiючого законодавства про охорону праui.

ПРи наступнiй раuiоналiзацiТ робочих мiсць i полiпшеннi умов праul
дошIатIl :] меншуються або вiдмiняються повнiстю.

на роботах з важкими i шкiдливими умовами праui доплати
встановЛюються дО 12 вiдсоТкiв посадового окладу (ставки), а на роботах з
особливО вiDккими i особливо шкiдливими умовами лрацi - до 24 вiдсоткiв
посадового oKIaJ\ ( cTaBKlt ).

Атестацiя робочtrХ rriсцЬ абО оцiнка умов праui в установах i орt,анiзацiях
здiйсrтюсться атестацiйною коrтiсiсю, яка створю€ться наказо* *aрi"ника за
погоджен[UI},I з профспiлков1,lrt KoMiTeTolt з чilс-lа наliбi-rьш квалiфiкованих
пpauiBHrrKiB. представникiв профспiлкового KortiTeTr. с-lr,жбl,i о*оро"r, працi
\/cTaнoBIl i органiзаuii.

Атестацiйну комiсiю очо"rюс KepiBHtlK або його заст},пник. Щля роботи
членами атестацiйноi KoMicii mto;Kr ть зzL,Iучатися спецiалiсти iшлих служб i
органiзацiй.

На пiдсТавi виснОвкiв атеСтацiйноТ KoMicii KepiBrMK установи, органiзацii
за I1огодженням з профспiлковим KoMiTeToM затверджу€ перелiк конкретних
робiт, на яких встановлю€ться доIIJIата за несприят.цlлвi y]vIoBIl гrрацi i рЪзмiри
допJIат за видами робiт.

KoHKpeTHi розuiрlI Jоп-lат та TplIBa-,liclb i'x вllп.lатIl встанов.lюються
наказом по ycTaHoBi. органiзацii.
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Додаток 3

до коJектIIвного Jоговор\, rtixt
шrriнiстрацiсю JaBKiBcbKoT
зага.lьноосвiтньоТ шко.rlt I-Il ст.
та перв}Iнною профспi.-l KoBoK,l
органiзаuiсю на 2021-2025 poKI1

сшисок
виробнпцтв, цехiв, професiй i посад iз шкiдливцми i важкллми умовамп
працi, зайшятiсть працiвникiв па роботах в яких да€ право на щорiчпу

додаткову вiдпустку

(вiдповiдно до постанови Кабrнетr l\4iHicTpiB Украiни
вrд l3 травня 200З рокl,ЛЬ 679)

Номер
позицi

i
Виробництва, роботи, цехи, професii та посади

максимаilьна
трива;riсть
щорiчноi

додатковоi
вiдгryстки за

робоry iз
шкiдливими i

важкими

умов€lми
прашi,

календарних
днiв

5. Кухар, який працю€ бi--tя п_-lлiти 1+

15. Фарбувапьник -7

24. Оператор праJrьних \1ашин. зайнятий на iнших роботах 4

Il4, Опалювач, зайнятий ошаленнJIм печей дров'яним п€tливом 4

11



.Щолаток,4

до колектI]вного _]оговор\ rti;K
адмiнiстрацiсю JaBKiBcbKoT
заfальноосвiтньоТ шко.-tlt I-II ст.
та IIервинною профспi--tковою
органiзацiсю на 202|-2025 poKrr

список
виробництвл робiт, професiй i посад працiвникiв, робота якllх

пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелектуальнll1I
навантаженням або викону€ться в особливих природних

географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищеного ризIrк},J.lя
здоров'яl шо да€ право на шорiчну додаткову вiлпустку за особлIlвIlt-l

характер праui

(вiдповiдно до постанов}J Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
iд 1З травня 2003 J\b 679

максипtаlьна
тривалiсть шорiчноr
додатковоi вl:гr cTKli

зароботr lз
шкiдливllrlli t

ва}ккиN{и \,\10Ba\Itl
працi, KaleнfapH}]\

.rHtB

Номер
позицi

т

Виробництва, робот}1, цехи, професii та посади

ХvI.ДrЯЛЬНIСТъУСФЕРIoРГAНtЗ.{ЦIтBrДПочиHК}
спорту

ДЯЛЬНrСТЬ TPEHEPIB I СПОРТИВНИХ ВИКЛАДАЧIВ
Тренср-ви кла_]ач J итя чо- юн ац bKoi спорти вноТ
(спортивно*технiч Hoi ) ш Ko,-l и. с пецi а-цiзованоТ дитяч tl-
кlнацькоi школ и o;l iilr п iйс ько го резерву, спецiап iзованоi
дитячо-юнацькоi (спортивно-технlчноТ) ш_rколи та
чилища олiмпiйського Dезепв\,

ХИI. ОХОРОНАЗДОРОВ,Я, OCBITA ТА СОLЦЛЛЬНА ДОПОМОГА
Бiблiоте
IHcT з культмасовоi роботи, кyльторганiзато
кастелянка
XЖI. ЗАГАЛЬШ ПРОФЕСIi ЗА BCIMA ГАЛУЗЯМИ ГОСПОМРСТВА

НIШ ВИДИ ВИРОБНИЦТВ
Прибиральник службових примiщень, зайнятЙЙ

биранням загадьних убира-пень та санвчзлiв
ал медичний молодший та говчючий

,L3

з5 18

-7

4. 7
6. 7

60. 4

41 25



j,

персонал (сестра медична молодша з догляду за хворими,
caHiTapKa, буфетник, робiтник з обслуговуваннJI лазнi,
HrIHbKa, помiчпшк вЕховатеJIя, прибиральник
виDобничих примiщень)

43
Оператор електронно-обчислювальних машин,
працiвник, робота якого пов'язана з використанням
гlерсо1-IаJ]ьного комп' ютера

4
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{одаток 5

до колективI"Itiгсl доl,овору мriж

робо,годавilеN,I Лавкiвськоi
загаJlьноосвi,гнr"оТ luкоllи I-II ступенiв
т,а виборr{им орl,а}tопл tlервинноТ
профсrriлковсlТ
орr,анiзацii ша 2021-2025 роки

п()ложЕння
про Ilре}liюваншя працiвниtr;iв

l.загальнi положення
1.1.ДaHe IIоложення про преrliювання праrliвt-tикitз (далi - 11оложення)
ВСТаНОВЛЮС ПОРяДок i розп.riри гlремiювання керiвгtикiв, Тх застугtгtикiв,
ШеДаГОГiЧниХ та iнших прашiвлtикiв закладiв освiти l,a vcTatloB, гliдпорялкованих
управriнню освiти, культ\,рt.l. \Iо,,l()дi та cIlopTy виконilвчоt-о Koпriт.er.y
N4укачiвськоТ MicbKoi ради.
1.2,ЛЛя ВиЗнаЧеFIня претеtлдеriтiв на преlчtiювання т,а розмiру премiй наказом
НаЧа-ТЬНИКа УПРаВлiнтlя освiти, к\,'lIьтури, молодi ,га спорт), створIое,гься коlчtiсiя
З ЧИСЛа ПРаЦiВникiв Управ;тiнltя освiти, культури, мо,псuii та спор]]у: ь,tiськог,о
KoMiTeTy профспiлки праriiвникiв освir,и i rrауки; \.lето.Iil.,tчl,1tlго кабiлlету та
ЦеНТ'Ра;ТiЗОВаНОТ бУхгалтерiТ уliрав;tiння освiти, к),,lIt,,г\/рt.l, rtсl;ttlдli 1,а сrIор"гу.
1.З.iiерiвtiики закладiв осiзir,лt \iOiKyTb кJIOпOтати гlро ltper,titoBatIHя гtiд;lеглих
прашiвникiв.
1.4.В ДаНе рiшlення Nfожуть в}Iоси,гись змiнlt та доповнсння на пiдсr,авi рiшення
KoMiciT.

2.Порядок визначеIIIIя фонл1, прелtiювання
2" 1 ,ФОr-rд матерiалыIого заохоLIенirя (преrliальниii бoir:t) створtосться за рахунок
eKoHt_lMiT фондУ заробiтноТ п;lат,и в ме>tiах :]агаjIьIIих KotitT,iB, передбачеFIих
кош{торисом на оплату прачi.
2,2"{Iремiювання працiвникiв здiйснюеться у разi вi;lсу,гltсlс,гi заборгованостi цо
заробiтнiti гrлатi.

3.[Iоказники fl реR,ýiховахriня i tr^lозrчriр премiй
З" 1 .tlреп,riювання проводиться ,Ja т,акими [IоказникаN{LI:
-cyM;tiHHe виконання слч}кбових обов'язкiв;
-творче ставлення ло праrli;
-ДО'гриN,{ання ГIравил BHyTpirшltbot,c труl{OiJOго розtlорrlll1liу, llOJ]o}I(eI{b

коjlе]iтиij}iого логовору;
-особистlлй внесок пlэаtliвIjиliа у роботу коJlектиiзу;
-зм i t lнення turaTepi а-чlri Io-тcxH i ч rroT баз и зак-r1 аду;
-гliдго'говка пepeмc"i;tiiB та призерiв tl,1tiмtliад та зN,IаI,аIль i]iзHoгo рiвня;
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-органiзацiя озлоров.]1ення дiтеl:t:
-пiдготовка закJlаj{у до нового HaBLIa lьного рок\-:
-багаторiчна добросовiсна праtш_
-аК'ГИВНа УЧаСТЬ У ГРО\,{аДСЬКО}I\ ,1..1llТi.

-збi;rьшення обсягу робiт та обов'язкiв.
3"2.Роз;lлiр премii заitежl{ть Bi_] BlTKt,lHat{tm показнllкiв. зазначених у ш.З.1.

особистого вклад\- в ]агLlьнi резi.lьтатII роботлr та наявних коштiв.
З"З.tТрешriювання гrраuiвнlttttв провr_1-1l1ться за фактично вiдпрацьованлtl:i час без

урахуванllя днiв, проп\ irieнIl\ Llepe] -чворобу. перебування у вiдгryст,rli (у Torr1

чис-rri l"t без збереження заробiтглt,ti гi"tатtt).

З.4. IIpaчiBHt,tKaM. якi звt.tьнt1.I1lсь з роботив мiсяцi, заякi провадиться
irрепtiкэваFlня, [pe\Iii не вltп.tач\ ютъся, за винятком працiвникiв, якi вир"tшtлI1 на
гtенсiю. звiльнлtлися за cTaHo\I з:оров'я або згiдн0 з п. l ст.40 КЗпII YKpaiHr,t чrt

переведенi на iHшrr, роботr
З.5. Прашiвнltкlt \Iorl\ ть бr Ttt позбавленi преrrii повнiс,гrо або частково за

неякiсне вIIконання слуiкбовtt.ч обов'язкiв. пор\ шення трyдовоТ чи виконавсъкоi
дисцип-riнII тошо.

4.Премiювання за виконання особ.rllво ва,клIIвоТ роботи
4.1.Премiювання за виконання особ.lIIво вахtллrвоТ роботи або на честь
святкових дат з урахуванняшr особltстого вкпаду прачiвника здiйсню€ться в

кожному конкретному випадку згi:но накzlзу IIачацъника управлiння ocBjTrt.
молодi та спорту згiдно поданнlI керiвника стр\,кт\,рного пiдроздiлу та за
погодженням iз вiдповiднiлrt органоN,r профспiлкlr,
4,2.Витрати на пре\tiювання за виконаtтня особ-lI1во ва)+(JIIвоI роботll
здiйстrюсться за ра\\ нок фон:1, премiювання. \ твореного вiдповiJно Jo п,2.1

цього Положення.

5.Порялок i,TepMiHlt преrriювання
5.1.Пропсlзицii шо.]о позбав-lення пl]е\lii iiбо ]\1еншення ТТ розштiр1, KoHKpeTHo\i\i
працiвнику зазначаються в наказi про пре\Iiювання на пiдставi доповiдноТ
записки KepiBHtrKa стр}:кт\,рного пl:роз:r.r\ та пого-]/h\,ються з профспi"rковr,rr,t
KoMiTeToM,
5.2.Премiя виплачу€ться tte пiзнiше строк\ BIlп-laTlt заробiтноТ платlл за першу
половину мiсяця, наступного за звiтнirr.
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Додаток б

.fo ко;rективного договору мiж
алrriнiстрацiсю Лавкiвськоi
заfальноосвiтньоТ школи I-II ст.
та первинною профсгriлковою
органiзацiею на 2a2|-Z025 роки

подо}кЕння
про на.Iання щорiчноТ винагороди

педагогiчним праuiвнllка}I навчальних закладiв за сумлiнну IIрflцюr

зразкове вIIконання службових обов'язкiв

1 . Щане По,-lожеr*rя поширюсть ся на KepiBHltx, педzгогiчних працiвникiв

загалъноосвiтнiх шп<iл, доiшкi.ьrпоi навчаJIъних закладiв, позашкiльних установ
та методичного кабiнету, пiлпорядкованLLх управлiнrпо освiти, культури, моло-li

та спорту виконавчого KoMiTeTy Мукачiвськоi мiсъкоi ради, KpiM Tltx, якi

пр аIsоютъ в навчаJIъно-вI1D(овнIФ( з аILц адах з а сумiсництвом.
2 Jщорiчна грошова винагорода надасться керiвникам, педагогiчним
пршцвтшЖам заклаДiв освiти та методистам методиLIного кабiнету за сумлiнну

щрa}Isо, зрzlзкове виконанIuI сrryжбових обов'язкiв за умови досягнення ниNIи

усгriхiв у BиxoBaнrri дiтей, навчал*ri, BlжoBaHHi, професiйНiй ПiДГОТОВЦi

учнiвсъкоi молоДi. методиЧНОIчIУ забезпе.rеннi: вiлсl,тнiстъ порушень в}lRонавчоТ

i ,рудо*Оi дисrц.rплiни та здiйснюеться за рахунок eKoHorrii фонду заробiтноТ

IUIати в межах заг€lJ{ьних коштiв, передбаченI.L\ кошторIlсом на оп-lат\ прац1.

3.Розмiр щорiчноi грошовоi вrшагород}1 за счrtriнш прашо. зразкове вIl}.онання

службових обов'язкiв визначасться ко Mic i сю. з атв ер.];\е НоЮ НаКаЗО}{

начаJIьнИка управЛiнrш освiти, к\,--iьт\,ри. }IоJодi та спорт}, з ч}IсJа пparriBHlTltiB

управлiнrrя oc"ir", культури, молодi та спорту: rliсъкого Kor,tiTeTy профспi:rки

прЪцiвникiв освiти та науки; методичного кабiнет1, : uеrгграп iзо в аноi б,vхгалтерii

управлiння освiти, кулътури, молодi та спорту; керiвrпшсiв навчатьно-виховнlD(

закладiв, вIжодячи з нЕIявних коштiв,
4,Шорiчна грошOва винагорода керiвникам навчальнIlD( ЗакJIадiв та працiвrшrкам

методиIIного кабiнету видасться на пiдставi наказу начzLлъника управлiння
освiти, культури, молодi та спорту.
5.LЩорiчна грошова винагорода педагогiчrrим працiвrrrшсам надастъся вiдповiдно

до Положення, яке затверджусться KepiBHlп<oM навчitJIьного закладу за

погодженням з профспiлковим koMiTeToM i може включати в себе додатковi
критерii, KpiM визначених у шyrrкTi 2 цього Положенrrя, з урахуванням
спечифiки навчiIпьного закладу.
6,розмiр шtорiчноi грошовоi винагороди не мOже переtsишуваги одного

шосадового окладу (ставки заробiтrrоi плати) з урахуванням пiдвищень.
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Jодаток 7

до ко;I€ктивного договору rti;K
адr,riнiстрацiсю Лавкiвськоi
заfальноосвiтньоi школлl I-III сгr пен iB
та виборним органом первI,Iннсli
профспiлкововоi
органiзац ii gа 202 1 -2a25 роюI

спiльна комiсiя

Лавкiвсь коТ за га.rьноосвiтньоТ ш коли I-[I ступенiв
для ведення переговорiв i здiйснення контролю за виконання}t

ко"Iективного доf овору

Вiд стороlпл роботодавlи Лавкiвськоi загальноосвiтtтьоi
шко--rII I-II cTr пенiв

Дl rp е кгор Лавкiвськоi загаьноосвiтtъоi
шко.lll I-II ступенiв

Заступник директора шкоJtrI
lrroBHoi роботлr

Пр ак ат l tч Hl II"t п с I l\Lr.lог

навчаlьн(

Вiд cTopoHlt вl.tборногtr a):. .]j..

Лавкiвськоi зага_-ль .. .

Пршr,шанинецъ
IBaHiBHa

Алматттi BepoHiKa
iBHa

MapltHa -_.- r::,_ |

васьо Лкlбов
Петрiвна

Скоблей BiKTop
Вiкторович

Паулик Оксана IBaHiBHa
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