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Начальнпку вiллiлу
економiки N[укач iBcbKoi MicbKoi

радш

ЩеревОяник NLФ,

Ддмiнiстрачiя Лавкiвськоi загаJIьноосвiтньоi школи I_II ступенiв

МукачiвсъкоТ MicbKoi ради Закарпатсъкоi областi просить провести повiдомну

ре€страцiю змiн та доповнень до колективного договору,

,щаrrий колективний договiр не мiстlаlгь конфiденцifolо cTi,

21.05.2021 р.
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Вцповiдно до постанЬви K]\dY }.Is 115 вiд 21.08.2019 року Постанови
Кабiнету N{iHicTpiB Украiшл вiд 21.08.2019 Jrгs 768 ). та Порялку повiдомноi

ресстрачii гаryзевIтх (r.ri;кгап,зевлж) i терлrгорiа,rьrмх угод колектиВнИХ

логоворiв ресстр\,юч}1l"{ орган з N{етою посилення iнформУваННЯ

заirrгересованIt\ сl,б'сктiв опррLlюJню€ на офiчiйному веб- сайтi:

- ресстр Ko.-IeKTIlBHпx уfод (логоворiв), змiн i доповнень до них;
- текст Ko.-IeliTцBHIIx },fоJ (логоворiв), змiн i доповненъ до них,
_ B..lacнi рекоrtендацli шодо проведення угоди (договору) у вiдповiдностi З

вlL\lога\III законодавства (у разi iх наявностi);
- пере.Iiк пiапри€мств, установ, органiзацiйо для яких е обов'язкОВиМИ

по_-lоiкеннrl колективноi уголи (у разi поданшI тtкого перелiку сторонаМИ

1,го:1,1).

У зв'язк\, BImIe наведеним, та керуючись ч.3 л.7 Порядку повiдомноТ

ресстрачii г&ц;зggих (мiжгаlгузевшl) i територiальних угод, колективних

lоговорiв просlrмо, при предОявленнi на повИомну ре€страцiю цовiдомляТП,
чЕ HicTltTb логовiр iнформачiю, доступ до якоТ обмеrкено сторонами
Jоговорч вiдповiдно до закону або ix рiшень (зокрема конфiленшiйнуо

та€}rну чtI службову iнформацiю). У випадку наявноi конфiленцiйнОТ
проспмо на протязi 2-х робочих днiв надати таку iнформачiю.

2021 р.

Надаелrо згоду на оприлюднення тексту колективного договорУ (угОЛИ)

(зrriн та доповнень ло них) на офiцiйному сайтi MicbKoT ради

2021 р.



КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР

мiж роботодавцем та виборним органом

первинноi профспiлковоi органiзацii

Лавкiвсъкоi загальноосвiтньоi школи I-II ст.

Мукачiвсъкоi MicbKoi ради

Закарпатськоi областi

нл 2021-2025 роки

Схва;lеrпай на зборах трудового
колективу 20 травня 2021 р.
Протокол JФ 9 вiд 20.05 .2а2l р.
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визнаrочи колектr,шrпай договiр лок€lпьним нормативним актом, яким

регулюЮтъся соцiа-ilьно-економiчнi, виробrшчi, трудовi вiдносlши i на пiдставi
яксrо узгодкук}тъся iтrгереси трудового колективу та роботодавця Лавкiвськоi
загальнОосвiтньоi школи I-П ступенiв (далi зttкJIаду, закJIаду освiти),
сторони домOвипися про настуIIне:

l. Загальшi положепня.
1.1. Колектr.шrтий договiр укладено 2021-2025 роки.
1.2 Колектrлвrшr1 договiр ухвtlлено зборами трудового копективу

(пРОтОкол Ns 9 вiд 20 травrш 202| року). BiH набувае чинностi з дяя його
ЗаТВеРДжеtlтtя 20 травIIяII 202l року i дiе до ухвirпення нового колективного
дOговору,

1.3. Сторонами колективного договору с:
- роботодавеlъ, в особi Лавкiвськоi загальноосвiтньоi школи I_II

ступепiв в особi директора школи Васьо Любовi Петрiвни (далi
РОбОтОдавеIF), якIЙ представJuIе irrгереси власника i мас вiдповiднi
повнов€DкеннrI;

- ВИбОРrпЙ орган первинноi профспiлковоi органiзацii ЛавкiвськоТ
загflльшОосвiтньоi школп I-П ступепiв (далi первинна профспiшсова
оргшriзаЦiя), якIЙ згiднО iз ст.247 кЗпП Укра'lrпл, ст.ст.37,38 Закону Украiнr,r
<Про професifoli сгriлки, iх гtрава та гар€}нтii дiяrьносгЬ предстztвJlr[е irrгерес
шрацiвншсiв установи в сферi працi, побуry, культури i захшцае iх трудовi,
соцiалъно-економiчнi права та iнтереси, отримtlвши на це вiдповiднi
пOвновЕDкенн;I вiд трудового колективу.

1.4, РОбОтодавеrF визнае первиш{у профспiлкову оргшliзшliю €диним
повновtDкним цредстаВником B cix гrрат{iвнlлсiв в колективних переговорах.

1.5. СТОРОни зобов'язуються дотрI,m,Iуватись соцiаlrьного rrартнерства:
паритетностi представниIfгва, piBHoпptlBHOcTi сторiц взаемноi вiдповiдаlгьноотi,
конструктивностi i арryмешгованостi як пiд час переговорiв (консуrьтацй) шя
укJIадеЕ}IrI кOлективного догOвору, BHeceHHi в tъого змiн i доповнень, так i пр"
вlарiшеннi Bcix rш:гань соцiально-економiчнIж i трудовlж вiдносртrr, що виникJIи
в ходi його виконанIuI.

1.6. Положення колективного договору поширюються на Bcix працiвrппсiв
уgтztFlови. Пiд час прlйому на робоry гlрацiзтllл<и повинrri бути ознайомленi з
колективним договором.

1.7. КолекгIшнIй договiр укJIадено вiдповiдно д0 Законiв Украiiтл кПро
колектr.внi договорИ та угодю), кПро соцiалъшй дiалог в УкраiЫ>,
ГеНеРаЛЪНОi, Гаlryзевоi угод, Угоди мiж угrравлir*rям освiти, кулътури, молодi
та спорту Мукачiвськоi Micbkoi радрт та Мукачiвськоrо мiсъкою оргаrriзацiею
Профспilпси rrрацiвlпткЪ освiти i науки YKpai'lша, кЗакоrry про ocBiry>, кЗакоrry
цро загаJьIIу середню ocBiry>>, irшlor законодав,шж aKTiB yKpairTl.

1.8. ЗмiнИ i доповненнrI в колективний договiр вносятъся з iнiцiативи будр_
лсоi iз cTopiH пiсля проведення переговорiв (консультацй) i досягнешш згOди
НабУВШОтЬ чинностi пiсля cxBitлeнHrt зtгtlJlьними зборами пршliвlплкiв.

1.9. Пропозlлдii кожноi iз cTopiH про внесення змiн i доповнень у
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колективrплй договiр розгляд€tються спiльно, вiдповiднi рiшеrтrя гrрrлймаються в
10-денr*й TepMiH пiсля iх отрr,планшrя ilшlою стороною.

1.10. Жодrа iз cTopiH не мае права цро:гягом TepMiHy дii колекгллвного

договору одrоосiбно ухвzulювати рiшеr*rя, що змir*оютъ його норми i
зобов'язшпrя або прлтгшrrяютъ iх вrпсонання.

1,11. Переговори щодо укJIадеш{II нового кOлективнOго договору на
наступlпшi TepMiH починЕtються не пiзнiше як за З мiсяцi до закiнчення строку

дii колектlавного договору.
|.|2. Первшlна профспiлкова оргшriзацiя закладу в п'ятIцеrшрй TepMiH з

д{я пiд[rисаlrrrя Колекгллвного договору (змiн) подае його на повiдомну
реестрацiю та у двотIаэкневlй TepMiH з дIш реестраlцi забезпечуе доведеш{rt
змiсту до гrрацiвтпrкiв закJIаду освiти.

цl

1.13. Стороrпr домOвились, що при змiнi власника закладу освiти чиrптiстъ
Колектrвного договору зберiгаеться до укJIадення нового.

2. Труловi вiдносцшп.

2.1. Роботодавець зобов'язусться:
Z.l.T. Забезпечити ефектl,шну дiяльнiсть уст€lнови, виходяrм з фактичшоr

обсягiв фiнансування i рацiонального використанIш основного та спецitlJlъного

фондiв для пiдвищешul резулътативностi роботи установи, полiшпенюI умов
црацi i побуry працiвнlалсiв,

2.|.2. Забезпечкги розвиток i змirшешrя матерiалъно-технiчноi бази

устанOви, рацiональне використанIи наявного устаткування, технiчlлпс засобiв
нilвчrtш{ll, cTBopeнHrt оштимаJIъних умов для оргшliзацii навчалъно-вlD(овного
процесу.

2.L.3. Застосовувати заходи морilJIьного i матерiального стимуJIIовання
сумлiнноi, якiсноi роботи.

Z.|.4. Забезпечlати розробку посадовI]D( iнструкrцй для Bcix категорЙ
праrIiвнlпсiв устitнови. Зrгверд{ти ix за пOгодкешutм з первинною
профопiлковою органiзацiоо.

2.|.5. Орrанiзовувати систематищry робоry для забезпечення пiдвl,шIеl*lя
квалiфiкацii та перепiдготовки педагогi,ппж гlрацiвllлшсiв.

2.1.6. Вiдповiдrо до зЕlявок забезпечити працевлаштувllння в ycT€lнoBy
молодIж фахiвцiв за отриманим ними фахом, уклавши з ними безстроковий
трудовлй договiр i встановивIIIи гlедагогiчне навант€DкеншI в обсязi не менше
тарифноi стitвки. Забезпечити наст€tвниIцво над молодими фахiвцями, сцриrIти
ix адагrгащii в колекгrшi устаrrови та професiiшому зростtlнню.

2,1.7. Ушlадати cTpoKoBi трудовi догOвори JIише у випадкtlх, коJIи трудовi
вiдlосrши не можутъ бути встttновленi на невизначешшt TepMiH

Не догlускати укJIадttння cTpoKoBlD( трудовID( договорiв з працiвrшrками з
метою ix вlшробування.

2.1.8. Звiльнеrшя працiвlшшсiв за iнiцiатрвою роботодавця здйсrповати за
rrопередньою згодою первинною гlрофспiлковою органiзацiсю.

Z.|.9. При розiрваннi трудового договору з iнiцiатlши гrрацiвника зв€Dкати



Еа те, що uрЩiвниК мас прilВо у вI,IзЕачешй ним TepMiH розiрвати трудовлй

договiр за власним бажаrшям, якщо робOтодавеIр не дотршлуеться

зzкOЕодtlвства прО црffцо, умсВ IFого колективнOг0 договору, умов

illдлвiдуального трудового договору,
z. i.to. Проrйь* двох днъ пiсля .трим'ння iнформаuii доводlrги до вlдома

трудового колективу змiст :{oBIФ( 
норм€хтивнlD( документiв, що стосуються

трудовю< вИносlдt, оргlшiзацii пршц,

2.L.|1. попередпtати виникнешш iндrвiдуаьrпос i колективних трудовI/D(

.rropiu (конфлiктiв), а у вигIадках 1х виникнешIrI забезгlечувати вирiшешrя

вЙовИНо лЪ ЗаКону YKpailM кПрО порядоК вирiшеr*rя колективIIIФ( трудовю(

сгrорЬ (конфлiктiв)>.
2,1.|2. СумiщеlшlЯ професiй (посад), рOзширеmя зони обслуговуванн,I

з астосоВуватИ за пOгодЖеннrIМ з первиНною проф спiлковою органiзшliею,

2.1.13. ЗабезпечувЕtти дотримання вимог чинЕого закоЕодсtвGтва щOдо

повiдомлеш{rl працiвI;икiв про зzшроваджешUt новI,ж i змiну чинн}ж умов пpari

не пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до iх введення. Змiну, перегJIяд умов прщi

здiйснrов {ти запогоджешям з первинною профспiлковою органiзацifiо,

2.2. Вшборпий орган шервинноr профспiлковоi органiзачii

зобовiязусться:

z.2.i. Забезпечити постiйкй контроль за свосчасним введеш{,Iм в дtю

нормативнI,D( докумеЕгiв з IIит€lнь ,рудо"r* вiдлосшr, органiзацii гlршп,

2.2.2. Сприяти змiцнеr*по трудовоi дисlцшrлirм, дотриманню правил

внутрiшrrього трудового розшоряд(у установи
z,z.з. СгrриятИ попередДtеннЮ виникнення як iндl,шt/цуаrьнюr, TtlK 1

кOлектив*, ,рудо"r* ,.о"флiктiв, брати участь в rx вирiшеl*li вiдповiдно до

норм чинного зчlконодЕtвства.

2.z.4. Не рiдше одIого разу на 2 p:yj:l::-Tj]:.,:,aH дотримаш{,I

законодilвства цро труДовi кЕIФкки стосовно Bcix пращtвникlв установи,

2.3. Сторопи домовились:
Z.3.|. СшрямовувtIти свою дiялънiстъ на створення умов для стабiлъноi та

ефектrшноi роботи закJIаду освiти,
2.З.2. Сприяти наJIежноМу фiнансовому забезпеченню зttкпа,ry освlти, 

_,.-j_
2.з.3. Вжrшати заходiв щодо недопущешUI гrрийняття законодавII}D( актlв,

шti загрожуютъ звуженням прав i свобод цромадян в гаlryзi освiти.

3. Забезпечення зайнятостi прачiвнпкiв,

3.1. Роботодавець зобов'язу€тьgя: . :

3.1.1. ПiдгрШлуватИ,плсельнiстЬ працЬrrr,rrсiВ на piBHr, встановлеЕом},

ЕормЕхтиВнимИ Ь*" MiHicTepcTBa освiти i науки YKparlш дпя органiзацii

Еавч€IJьно-вu'(овного ,,роцесу iз забезпечешUI обов'язкового державнOго

"r"*дuрrУ 
освiти, забезпечувати стабiльну робоry колективу, здiйсшовати

вlшЬнеНrrя працiвrпшtiв тiльки у випадку нtгапъноi необхiдrостi, зумовленоi

4

шш



.,s

об'grгивrшm,lИ змiнами в оргшtiзацii шрацi, у тому числi у зв'язку з лiквiдацiсю,

рорганiзаrцсю, перепрофi.шоваrтrrям з€}кладу, скороченням чисе;ьностi або

штатУ гlрафвншсiв, неухилъно дотр}futуюttисъ при LEOMy вимог закOнодulвства

про црiшцо, rро ocBiry, умов IФого договору, Но дошускати економiчно

необцруrrгов€tного скорочення груп, робочlж Miclp.
з,1.2. Письмово повiдомляти первIдilry профспiлкову органiзацiю про

fuловiрну лiквiдацiю, реорганiзацiю, гlерепрофiшоваrпrя та irшi змirш в

органiзацii прачi не пiзнiше, нiж за З (три) мiсяцi до запровадкення щах змiн.

11рmлiсячнlаi перiод використовувати дIя проведення роботи, сгrрямованоi на

зни)кýшш рiвня сксрочешя тIиселъностi (штату) працiвrлпсiв.

з.2. У вигIадках виникненIш необхiдностi звiльнешrя працiвникiВ на

пiдставi п.1 ст.40 КЗпП Украшпа:
3.2.|. ЗдiйсшоВати вI,шiльненнrI JIише пiсля використtIнЕя Bcix можливостей

забезшечити осiб, що звiлънюютъся, роботоlо на irшшому робочому мiСцi, У TolyIY

числi за рахуЕок пршIинешUI трудовIФ( вiдносин iз сумiсrшпсами, лiквiдацii

сумiщеrшя тощо,
3.2.2. В першУ черry цропонуВати гrраШiвtшrсовi, що врtвiльнr[сться, роботу

за фахом, у тому числi Еа yмoвrlx строкового характеру або з меншим, нiж на

ставку заробiтноi гшати, навtштguкенюш;
3.2,3. Повiдомляти про TlD( працiвrшлкiв, що вtшiлън*отьýя, сrrужбу

заfuirгоgтi у встttнOвленi законод€lвством термirпл;

3.2.4. При звirьнетшri педагогiчrпl>с працiвrпшсiв вrшiльнене навантажýння

розподiляти В першry чергу мiж працiвниками, що маютъ неповне навчgIJьне

навантrDкення.
з.2.5. Забезпечувати працевлtlштуваннrl педагогiчIilах працiвнlссiв з числа

зареестрованlD( в службi зайнятостi на вiлънi i HoBocTBopeHi робочi мiсцЯ

вiдцrовiдно до квшiфiкачifuil{х вимог, надtlючи rrеревагу при Isoмy
виtlускникalм педzгогiчrмх н€lвч€tпьнlD( закладiв.

3.3. Запучати до педагогiчноi роботи дирекгора та застугшпшtiв директора
закJIаду освiти.

3.2. Впборншй оргаш первипноi профсшiлковоi оргапiзаuii
зобов'язуеться:

3.2.|. Здiйсrтrовати роз'ясrrrовапьну роботу з Iмтань трудовIФ( цраВ 1

соцiально _економiчrшrс irrгере ciB пр ацiвrппсiв, що вrавiльншоть ýя.

з.2.2. Забезгlечувати з€lхист гrрацiвтшшtiв, що вr,rвiлъняютъся, вiдгlовiдrо до

чинного законодЕtвства. Кокгро"iповати надаш{я працiвнlжitм переважного црава
зitJlишеншt на роботi вiдповiдно до вимог ст.42 кЗпГI Украiiпt.

3.2.з. Не знiмати з профспiлкового облiку праltiвнлпсiв, що вrазiльнлоться,

до 1х працевлашrryванюI (кpi, вшrадкiв под€tшш особистоi заяви про зшIття з

облiку).

3.3. Сторони домовилися:



_, _, _ Цо при звiльненнi з роботи за п,1 ст,40 Чg ,1:u'"" 
перевzDкне

-] j.. iiз заll,1lхення на роботi при рiвних результ€tтах праui i квалiфiкацiТ, oKpiM

. ,'.-*ir. передбачених кЗпП Украiни' надавчи також: 
_ |

з,з.1.1. - особам поредпеныt"о.о BiKy (1,5 роки до пенсii за вiком Tаза

вliсJУГОЮ POKiB); :_.1__. пt.ттg ^ t и та особи, що
З.3.|,2. - прачiвникам, в сiм'ях яких € неповнолlтн1 дlт

мають статус безробiтrlих,

4. Робочий час,

4.1 . Роботодавець зобов'язустьсfl :

4.1.1. Встановrrги на 
"ua 

дii Isого колективного договору нормаJIъну

трlшалiстъ pu6ooub часу (а0 юлlлr Еа ТI/DКдень), що не персвиIцуе встаFrовлену

чинним з€конодавством ,rро .rfr*, а тЕкож гr'ятидеrп*rй робочlй тюкдень з

Йо*u вихiдrшшчtи д{,Iми - в суботу i недilпо,

4,|.2. р.ru"*ТоЪоr" та-облiК робочогО часУ працiвтшrкiв зttкJIаду освlти

встановлювати згiдно з правилами внутрiшrъоiоr}руa:::]1'по"*рядку, Bci

норми, пов'язанi з режимом роботи, IIогоджувати до початку tx застосуваIIня з

первLII*I9ю_профопi*о":1лоjJ:,iзшцею, lоботи, розподiл
4.t.3. Час початку 1 закш{чеrпrя роботи,.режим змlнно1 tr

робочого часУ на частин", "рфйЪоот1 i*oBiдro 
до якLD( передбачаетъся

можлллвiсть cTgope11gl1 умов й ,rрйому ураuЬникаNIи 
iжi впроловж робочOr0

шя Еа робоrй де Ъ.ооо*оrri ""рЪбr-rц"u 
не до.1_:У'" встttновити

вiдповiдНi ,r*р*р*" i ,.ч., встановЛюватИ Правилами внутРiшшъого трудового

розпорядку дJU{ пpmriBHlllciB закJIаду та погоркувати з IIервинною

профспiлILовою органiзшriею до tx запроваддення,

4.|.4. РобочрЙ час пед€lгогiчшпr працiвlпшсiв визнач1I-р,*мом роботи

закJIадУ i посадоВrдrли обОв'язками, покJIаденими на HID( згiдно iз Статутом i

ПравиламивнУтрiryrьогоТрУДоВогороЗпоряДкУУстtlноВи.
4.1.5.ПеДагогiчненаВанТtDкенняпедпрачiВниканзВЧаJьногозаКпаДУВ

обсязi менше тарифноi стttвки ВСТаНОВJIЮеТЬСЯ ЛИШе За ЙОГО ПИСЬМОВОЮ ЗГОДОЮ'

у порядку rr*р.дбu*еЕому законодав_с:":y_У, "уаiни,
4.1.6.ТlштчасоВеПереВеДеннянаiшlrУроботу,необУмо-".У:|]-1YУ

договорОм, абО на час простою здiйсt*овати тiльки за згодою праLцвника з

;;*й роботи вiшlовiдно до чиннOго зrtконодttвства.

4.|.,l. У разi використання неповного роб:-1чл_*y (тшшя) HopIvIy

робочого часУ визнrгIат" у.одоrо мiж роботод€lвцем i гrрацiвrпшом, ГIри l&olyry

не обмежувати обсягу трудовID( гIрав rrрацiвнlлса, що праIцос на умовах

".rrо*"оrо 
робочого часу (iT,56 кЗпГI Украш),

га Еормув€lння працi,
4,2.2. Забезпечувати

4.2. Вшборний оргап первинпоi профсшiлковоi оргапiзаuii

постiйлrшц1 коЕгроJь за свосчасним i шравилъниltл



застосуваннrIМ керiвниКом. з€коНодавства про праIцо, про ocBiry, положень

IФогО договорУ В частин1, щО стосустьсЯ режимУ робочого часу, графiкiв

роботи, розподiлу н€lвч€шьного H€lBзlHTtuKeHIýI та i}ilпе.' 
4.2.-З. Сприяти свосчасному вирiшенню конфлiктнlо< сLrгуацй, повtязанID(

з розподiлой навчапъного навантшкення, режимом робочого часу та з iнших

IIит€lнь.

5. Час вiдпочинку.

5.1. Роботодавець зобовlязуеться:
5.1.1. Визначати трива-пiсть вiдпусток i порялок надання ix праIýвникtlN{

ycTaHoBpI, керуюtмсъ ЗакОном Украiни кПро вiдгтусткrа>, постановою Кабiнету

ivliHicTpiB Уфаiни вiд 14 квiтня l99"t року Ng34б кПро затверддешrя Поряду

"uдu"й 
щорiчноi основно1 вiдгlустки трившriстю до 56 капендарних днlв

керiвнl,тпл, педагогiчrлпrл, 
"uу*о"о_педагогiчним 

працiвниr<ам освiти i

"uу*о*ц"*> 
(iз змiнами i доповненнями) та Поотаrrовою кмУ вiд l0 липнrt 2аý

р. ЗrГпОq+ <Про внесешUI змiн до Постанови кму вц 14 квiтня L991р.Nе 34б>.

5.1.2. flo 15 сiчня розробI{ги, погодити з первинною гrрофспiлtсовою

оргаrriзачiсю, затверlрIти i до"есr" до вiдома працiвшrкiв графiк вiдгryсто.к на

пъточнIй piK, дотРимrlшlrl якого е обов'язковим як дJUI роботодавця , так i для

працiвникiв,
пiзнiшепро дату 1rочатку вi,tшустки гrовiдомляги працiвнlлса письмово не ttlзнlше

нiж за 2 TrcKHi до встtIновленого графiком вiдгryсток TepMiHy, Якщо TepMiH,

встановлений для повiдомленIUI працiвника, буле порушено, то на вимогу

працiвника переносити щорiчну вiдпустку на iнший перiол,

5. 1.з. Перенесення шорiчноi вiдryстки на iнший перiод з iнiцiативи

роботодавця доttускати тiлъки в окремих випадках з дотриманням порядку,

,tr ъ.rurrо"rеного ст. 11 Закону Украiни кПро вiдгтустки>. обов'язково

\ згоджувати таке перенесення вiдгryсток з первинною профспiлковою

органiзаuiею за "an""oari 
писъмовоi згоди працiвника, Забезпечlтги

законодавчО BcTaHoBJleHy регулярнiстъ надання, вiдпусток, Не доIrускаючи

ненаданНя щорiчНих вiдгryСiок повНоi триваJIостi протягом двох poKiB пiдряд,

5.t.4. Xii"*u*, що працюють в ycTaHoBi i мають двох i бiльш дiтей BiKoM

.]о 15 poKiB або дrлгину-iнвалiда, або тим, що усиновиJIи дитину, caMoTHiM

,rur.p"r, батьковi, tцо виховус дитину без MaTepi (в тому числi i 1, випадку

тривалого перебування MaTepi в лiкувалъному закладi), а також особi, що взяла

.]рlтину пiд опiку, надавати rцорiчно додаткову соцiальну оплачуваIIу вiдпустку

трива-lliстю 10 к€tлендарних днiв, в тому числi й тодi, коли загальна трива-гliстъ

:аноi вiдryстки, щорiчноi основноi вiдгryстки та irтших додаткових вiдгrусток в

cyMi п.р.Ь"щуu 59 календарних днiв. За наявностi декiлькох пiдстав для

наданнrI зазначено1 вlдIIустки ii загаJьна тривzuriсть не rrовинна IIеревищувати
1 кzLленДарних днiв При ii наданнi святковi i неробочi днi (ст"73 кЗпП

. краiни) 
"Ъ "рu*о"у"-Й 

(ст.ст.19, 20 Закону Украiни кПро вiдгrустки> з

:]\\,BaHH'IM змiн вiд 19.05.2009 року). Надавати таку вiдгryстку самотнiй

: эрi_ п{о вихову€ дитину без батька (п.5 ч.12 ст.10 ЗаКОНУ УКРаiНИ <ПРО



вiдпусткш).
5.1.5. Цадавати працiвнrлtашr, якi праIцоють на умовах неповного

робочого часу, у Tol\dy числi тим, хто пqребувають у вiдпустцi по догJиду за
дrгиною до досtrнеш#I нею трирiчного BiKy, щорiчну вiдпустку повноi
Tprma_llocTi.

5.1.б. Безперешкод{о надавати за бажанням гlрацiвrппсiв вiдпустки без
збереження заробiтноi гшати у вигIадкzlх, вст€lновленlD( gt.25,26 Закону УкраIrrи
<Про вiдгryстки>.

5.1.7. Вiдгтустки без збереження заробiтноi гшати надtlвати працiвrшrсам
тiльки за ix особистlдли письмсвими з€UIвttми.

5.1.8. Час вiдгryстки без збереження заробiтноi гшати (ст.ст. 25,26 Закону
Украi'lпl "Про вiдrтустки" ) вк.гпочати в cTtDK, що дае прttво на щорiчну основну
вiдryстку (п.4 ст.9 Закону YKpaiBr,r "Про вiдпустки" iз змiнами вiд 2 rшстопада
2000 року).

5.1.9. Не догryскати роботу у святковi i вlо<iднi днi.Заlгучення oKpeMlD(
працiвнlлtiв до роботи у вихiднi днi здiйснrовати у винrIтковlD( випаlкttхl
передбаченlD( зtжонод€lвством, з дозвоJý/ первинноi профсгliлковоi органiзацii
згiдно з письмовим наказом. Роботу у вшiднi днi компеЕсувати оIшатою в
пошifoiому розмiрi або над€tш{rlм irтшого дня вiдпочинку i оrшатою роботи у
вlосiдшй де}ъ в одинарному розмiрi за згодою з працiвнl.ком з обов'язковим
вiдофаженнrlм питаЕня про компенсацiю в наказi пр0 заIýruIеннlI до роботи у
вихiдlrий деtъ.

За вiдсутностi в наказi пос}IJI€Iння на вiдповiдну компенсацiю за роботу у
вюriдшIl день сторOни IFого колоктивного договору домовипись вв€Dкати, що в
даному випадку роботодавеIФ заIIучlш гlрафвника до роботи у вюriдниЙ день на
Bcix умовах, якi той висуне надалi.

5.1.10. Працiвникам з ненормованим робочим днем за особливий характер
] працi при наявностi кошторисних призначень надавати (при наданнi ocHoBHoi)

щорiчну додаткову вiдпустку згiдно Додатку Jф 1.

3.2. Виборнпй орган первиппоi llрофсшiлковоi органiзашiТ
зобов'язу€ться:

5.2.L. Коrrгроlповати дотриманrш роботодавцем зчжонод{lвства про час
вi.rцlочlлжу гrрацiвlплкiв i вiдцlовiднlос гryrжтiв цього договору, а також
вирiшувати можлlвi конфлiктнi сrгуацii.

5.3.Сторони домовились :

5.3.1. За гrрацiвнl,tком, жI4й знахOдиться у будь-якiй вiдпустцi, зберiгаетъся
його мiсце роботи (ч. 3 ст. 2 Закону Украiни кПро вiдпустки>).

б. Ошлата працi.

6.1. Роботодавець зобов'язуеться:
б.1.1. Вжrлвати заходiв щодо дотримzlш{я в зitкJlадi освiти зчконодавства

про оIшату працi.



l

6,|.2.. Затверджувати штатнrй розкJIад, а також змilи до нього за

погодкеш#tм з первинною про фсIIiJIковою орг{lнiзацiею.

6.1.3. При прииомi на роботу ознйомrповати ,ryr*::ri пiд розгшску з

чинними умовами оIIJIати працi, наявними пiльгапtи i перевагсlми, колективним

договором, црttвилами . 
внутрiшвього розпорядку 11 _,1** чинним

зilкOнсдtlвством. При iх змiнi повiдомляти працьшrка про це пlд розписку,
6.|.4. Роботу прафвшпсiв огшачувати за тарифними ставками, посадсвими

окJIадзIмИ вiдповИно до викоЕу"u"оf роботи, за посадою, зtUIежно вiд професii

та квыriфiкацii, скJIадностi i умов виконуваноi iM роботи, KorжpeTHi розмiри

посадовI/Ж ОКЛадiв (ставок заробiтноi гшати) прафвнrлсiв визЕачати на ocHoBi

едшоi тарифноi'сiЙ роrрuдЪ i коефiцiснтiв з Ъr-аr" працi уСТаНОВ, ЗаКЛаДiВ i

оргшiзацй Ъr.р**r* гаryзей бюджетноi сфери та вiдповiдт*tх НОРМаТИВНpD(

йi* MiHicTepiTBa освiти i науки YKpairlll (в oKpeMloc вигIадках - MiHicTepcTBa

охоронИ здоров'я). KorпcpeTHi гlосадовi окJIади _(*тy заробiтноi гшати)

встzlновJIIоютьсЯ на пrдстtlвl наказу з yprжyBaHIUIM дiючlдс квалiфiкшriйшос

вимог (з подttльшою атестацiсю або тарифiкаuiсо вiдповiдно до чинного

зtlконодавства).
Зважати, що вiдповiдальнiстъ за сво€часне i правилъне встановЛеннЯ

праrliвнrлсам ставок заробiтноi гшати (посадовшс окладiв), обчислення

заробiтноi гшrати покJIадаеться на роботодавrц i головного бухгалтера (п,б

Iн^сгрукчiТ про порядок обчислення заробiтноi плати працiвrпжiв освiти).

б.1.5. ПогодясУватИ з первиНною црОфспiлкоВою оргtlнiзацiею форми i

системи оIUIати ,rрЫ, норми працi, умови встановлення та розмiри надбавоц

доIшат, премiй, вин€lгород, iшшшr заохочувzшьнлж, компенсацйшю< та

.upu*ritro* виIIдат вiдповiдно до ст.15 Закону Украilм кП_цо oImtITy працЬ>,

6.|.6. ВшлачУватИ обслугоВуючомУ персонаry заробiтну гIJIату за мiýцем

роботи дрiчi на мiсяць:
аванс 15 тIисла i остаточrпй розр{lхунок з0 числа З дотримашU{м

промiжКу часУ мiж цlалли виIшат€IмИ, Що не перевипIуе 16 календарнIж днiв, 
_

ВшшrачУватИ заробiтНу платУ педагогiЧнш\,I праЦiв}IикаМ за мiсцем роботи

.щiчi на мiсл.ь:

- tl3zlgc 25 числа i остаточrмй розрахунок 10 Iмсла настуIIного мiсяця з

дотрим€lш{llМ промiжкУ часУ мiж Iц{ми виIUIатzIми, що не rrеревиIцуе 16

калеIцарrтоr днЬ.
У тю< випадках, коли денъ виIIпати заробiтноi гшати або авансу спiвпадас з

вIоdдшilЧI аба святковиМ (неробочимt днем, заробiтну lrлату (авшrс)

виIIлачув ttти Еапередоднi.
витlлату =uрьбir"оi 

плати через установи баrжiв здiйсrповати лише на

пiлgгавi особистrж писъмовI/ж ЗiUIв працlвникlв,
6,1.,l. Заробiтну плату за *e.i перiод вiдгryстки (а також матерiальну

]опомоry на оздоро*о*"о; виIIJIачувати працъникам не пiзнiше нiж за 3 днi до

початку вiдпустки (ст.115 КЗгrП Украiни).
o.r.B. ГIри порушеннi TepMiHiB виIшати заробiтноi плати з обектизrшпк

пршшш{ виIшачувати ii негайно пiсля надходженшI коштiв на рахунок

першочергово:



- особам, звiлънеrпmл iз наlвччlJьного закJIаду (вiдшкодування

заборгоВаностi, розрtlхунок, вrдriдна доrrомогq гарантiйлri та компенсацifoii

виплати);
- caMoTHiM матерЯм, ЩО вlD(овуЮть дIrгIлry у вilц до 15 poKiB або дrтгlшту-

irшалца;
- вчительським сiм'ям;
- працЧникаМ У разi ixIboi хворобИ абО хвороби близькrо< родичiв,

пИтвердженоi вtдповlдним медичним висновком;
- у випадку cMepTi близькrос родичiв працiвrrшса.

6.1.9. Дтеgгацiю педагогiчнюr прачiвнl.кiв проводити вiдповiдно до

тrшrового шоложенIuI цро атестацiю педагогiчнIж працiвrшrсiв, затвердженого

ЕttкztзOм MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi та спорту Украiни вiд 20.12.201lp.

Ns |47З кПро зt}твердження змiн до Тлшrового положешil про атестацiю

педагогiЧнлоr прачiвт*лкiВ YKparHШ (зареестрованого в MiHicTepcTBi юстrщii

Украiтшт 10.01 .2а|2 р.за jФ14120327),

б.1.10. Включати В обов'язковому порядку предстtlвника первинно1

гтрофспiлковоi органiзачii до складу ате gгацifurоi комiоiй.
б.1.11. Надавати кожному гlрацiвrптковi роботу, що тарифiкУетъсЯ за

категорiеtо фозрядом) устшrовленою за наслlдк€lми

6,|.12, Забезпечлrги перiодичне пiдвrшtення
атестацii.
квалiфiкацii педагогiщшur

працЬниrсiв, гарiil{туючи 1м rlри Isoмy вiдповiднi пiльги i компенсшцi

(збереже"rо ,.рЪднього заробiткУ, оIшату витрtш на вiдрядження, у тому щслi
BapTocTi проiзду, добових i т.д.) вiдцlовiдно до чиш{ого зtжонодавства,

Забезпечlа:гИ оIIJIатУ працi працiвншсЪ, якi здiйсr*оютЪ замiну будь-якlж

категорiй тим[Iасово вiдсутнiх прачiвrпкiв.
6.1.13. Забезпечувати виIIJIату доIшат за:

сумiщеrшя професй, посад - до 50%;
збiльшення об'ему

вiдсутrъого працiвника без

зазначенi встаЕовJIIовати за обов'язковим погодженшIмзазначен1 доIшати встаЕовJIювати за 0UOrt яJкUIJим llul Uлдlgfl-uJrrчr J

первинною профсгriлковою органiзацiеiо (наказ MiHicTepcTBa освiти i науки

YKpair*r J\b118 ыд24 лютого 2005 року).
6.1.14. За час IIростою, зумовленого виникненням не з вини праII1вника

виробничоi ситушчi, небезпечноi для життя або здоров'я працiвника та rподей,

*i йоrо оточують, i навколишнього цриродного середовипIц за працiвником

зберiгатИ серлнiЙ заробiтоК (ст.6 Закону YKpairш кПро охорону пршrш),

6,1.15. Забезпец,rги своечасне i правильне встчlновленшI та виIшату

l0
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працЬншtаМ заробiтнОi гшатИ З урахувitlfiям змiни розмiру мiнiмалъноi

заробiтнОi гшатЙ (стажУ роботи, освiти, квалiфiкацiйrrоi категорii, ПОЧеýНIlD(

звань, доIшатИ за престшкнlстъ та iH, (п,6 Iнструкчii про пOрядOк обчиоленлrя

заробiтноi гшати працiвникЬ освiти).' 
При змiнi розмiрiв тарифrшоr cT.lвort i посадовIж окладiв без зволiкаr*rя

видавати накази про здiйсненшI вiдповiднlж перерахуlжiв.

6.1.16. За робЪТу в шкИшrвю( умовslх прачi за наявностi копrгiв провадlrги

доIшати до,тарифЕих ставок i посадоВIlD( окладiв у розмiрi |2о/о тарпфноi ставки

(посадового окладу) згiдно з додатком Jф 9 до Iнструкчii про порядок

об.rисленrrя заробiтноi плати працiвнrакiв освiти. Оцiнку умов працi на кожному

робочоМу мiсцi здйсrпоВати на гriдставi атестацii робочю< Micr16,

61.iT. ЗдйсIIювати премirоваrrrrя працiвнlжiв вiдповiдно до ГIоложеrпrя

про премiюванrrя (Додаток N9 5 - Положення про премiюваrшя).

6.1.18. Вшrлачувttти педагогiчrrрrм прафвrшlсам вiдповiдно до п.l ст.57

Закону Украiни <Про ocBiry>;
надбавки за висJц/гу poKip щомiсячно у вiдсоткЕж до посадового

окJIаду (ставки заробiтноi Йати) зtшежнсl вiд стажу педагогiчноi роботи:
11онад З рокЙ - 10%; понад 10 poKiB - 2а%; понад 20 poKiB , За%;

допомогу на оздоровленшI у розмiрi мiсячного посаДовогО окJIадУ

(ставки заробiтноi гшати) при наданнi щорlчнI,D( вlдгIусток;

щорiчку грошову винагороду за сумлiнну прашо, зрulзкове виконан}UI

сrryжбовШr объв'язкiВ У розмiрi дО одногО посадового окJIаду (ставки

заробiтноi плати) вiдповiдно до Положеш{я, розробленого за шогод2кенням з

гIервиннОю профсПiJIковоЮ органiзафею (Щодаток JФ 6- Положеr*rя),

6.1.19. Не прrймати в односТоронньому порядку рiшеrъ, Що змiт*оють

вст€lновленi чшrr*rм законод?lвством та Iц{N{ колективним договором умови
t-lП--i0Тl,t ПРаUi.

6.1.20' Встановлювати працiвникам надбавки до заробiтноТ плати за

наявностi кошlтiв:

складнiстъ, нацруженiстъ у роботi.
Зважати, що граншIшлй розмiр зазначен!ж надбавок для одного праIцвника

не повинен перевиIцувати 5Ь% посадового окJIаду (стазки заробiтноТ гшати),

коrшсретrптй розмiр надбавок встановjIювати за погоддtенням з первинною

профспiлковою органiз ацiею.
6.1.21. ВrшlачУватИ надбавкУ педагогiчr*rм працiвrшкам за црестрDкнlсть

педагогiчноi працi в максим€tпьнOму розмiрi - до 30% посадового окJIаду

вiшrовiдно до 11останови Кабiнету Мiнiфiв Украiни вiд 11 сiчня 2018р. JФ 2з,

6.2. Виборний оргаш первинноi профспiлковоi оргаrriзаu[i

зобовtязусться::
6.?.i. ЗдiйснrоВати KoHTpoJ'u за дотримаш{ям у закJIадi законодtlвства про

оIшату пращi.
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6.2.2. Сприяти наданню працiвrrикам необхiдноi KoHcyJbTaTlmHoT

допомогиз питань оIшати працi.
6.2.3. IнiцiюватИ IIиTZIHIUI про запучешш до дисцlатшliнарноI,

адмiнiстратlвноi, MaTepiarbHoi вiдгrовiдальностi вiдповiдно до чинного
законодавства осiб, винн!ж у невиконаr*ri вимог законод€tвства цро оплаry

праф, умов Iрого колективного договору, якi стосуютъся оIшати праф.

6.2.4. ПредставJuIти irrгереси працiвlпака при розглялi Його труДОВОГО

спору з оплати працi в KoMicii lrо трудовlD( спорах(ст.226 КЗПГI УКРаirМ).
6.2.5. ПредставJIяти на црох€lння праrflвrшIса його ilrтереси з питttнь

оппати цращ в судl.
6,2,6. Звертатися до оргаrтiв прокуратури, державноi iнспекцii працi ЩОДО

HtUIBHocTi порушень законод€lвства про оIIJIIIту прац та irппою iнформацiею (uг,

19 Закону Украilrи <Про шрокуратуру), gт. 259 КЗпIТУ Укршни)

орган шервиlлноi профспiлковоТ

6.3.|. Свосчасно iнформувати трудовlй колектив пр0 нормативн1 ttKTи з

IIитtlнь заробiтноi гшати, соцiашьно-економiчrrрlх пiльг, пенсifuiого
забезпеченlUI, а також забезпечкги гласнiстъ умов оIшати працi, порядкУ

виIшати доIшат, надбавок, винагород, премй, irшrшr заохочувatпЬнIlп( або

компенсацifurrос виIшат.

7. С оцiально-трудовi пiльгII, гараптii, компенсацii.

7. 1. Роботодавець зобов'язу€ться :

'l.|.1 Сприяти забезпеченню Bcix працiвнrпсiв закладу вiДrовiДШШrЛИ

умовами прац1.

il 7.1.2. Створювати умови для проходження педагогами-жlнками, щО МzlЮТЬ

дiтей BiKoM до 14 poKiB, KypciB гrИвищенtш квалiфiкацii i перепiдготовки За

мiсцем rrроживання без направхегrня ix у вiдрялженюI.
'1.1.З. Сприяти працiвrшrкам в призначеннi iм пенсii за вислугу poKiB i За

BiKoM.
'7.1.4, У випадку захворюванIul педагогiчних працiвникiв, яке

унеможJIивJIюе виконанIuI ними професifoiшс обов'язкiв i обмежуе перебУваШfi
в дитяqому колектrшi, або тил,тчасового переведеш{rI з щдх або iImlloc обстазlдт
на iншу роботу, зберiгати за Еими попереднiй середнiй заробiток. У РаЗi
хвороби або ка_iriцгва попереднiй середнй заробiток виIшачУВаТи ДО

вЬовлеr*rя шрацездатностi або встановлення irrвалiдностi (ст,51 ЗакОtТУ

Украirпл <Про ocBiry>).
7.1.5. Створrги у закладi KiMHaTy псlD(ологiчного розв€lктtDкеншI.
'7.Т,6. Забезпечити гIравове нztвчанюI працiвrлкiв iз залучешrя фахЬфВ

црЕ}возахиснIж i iншlл< органiв в гаlryзi права.
7.|.7. Органiзовувати для педагогiчlшrс прашiвrпшсiв закJIаду семiнаРи,

конфереlлlii З питань, зчконодЕlвства прО ocBlTy, змlсту оýвlти, передового
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7.1.8. Сrrрияти вирiшенrшо fIитань про надання реабiлiтацifuilD( гтутiвок на

лiкуваl*rя прачiвrшшtам, якi lx потребую'1]-,Щ,кцiею Фонду соцiального

cтpaxyBaнIilI з тимчасовоi втрrги працездатност1,

1.|.g. Сприяти оргашзаrцi лiтнъого оздоровлеш{,I дiтеЙ "рщ,*ryj
уст€lнови, використовуюIм додатковi асrгнування за рахунок з€шучен}ж коштlв,

1.z. Вшборний орг,лп первинноi профспiлковоi органiзашГi

зобовlязУ€тьсff: 
i.яттятппно_кчпс [,[, оздоровлення

1 .2.i. СгrриятИ оргаrriзачii сшаторно-курортного лlкуванЕ

та вiдпочиrжу членiв первинноi профспiлковоi органiзацiiта rx сiмей,

1,z,2. Зiбезпеч".ги ,,роведення кднiв здоров'л>, виiзди на шрироду,

,l.2.З, ОрганiзовуватИ вечорИ вiдпочиrпсу,,rylj::I.-:1 професifшпшrл,

загttJьнодержавним святЕtм та iH. iз загlрошенням ветераmв прац1,

8. 0хорона прачi i здоров'я,

8.1. Роботсдавець зобов'язустьсff :

8.1.1. До ,rо"атку роботи працiвrпшса за укJIаденим трудовим договором

шровести з ним *еоохiд,ом iнфуктаж, роз'яlrп,rг1 ЧJ::З-"У l"j:ллТ.r:
обов'язки, iнформувати ,ро у*оъи працi: право на пiшьги i компенсiшцl за

р;а"r' u'о.оойй., -*iдлr*Izж yyoBulx вiдrовiдно до чинного законодавства

rrро охороку прачi i rFого колективного договору

8.1.2. Забезгlечрrги належшшt cTEtH будЬель, споруд, rrримlщень,

устаткування та контроль за tx технiчним cT,lHoM,

8.1.з, Створювати в закладi в цяому i накожному робочому мiсчi здоровi i

безпе.шli умови працi вiдповИно до вGтаноВленI]D( норм,

8.1.4. Призначити посадовID( осiб дtя забезпечеш{я вирlшення

конкретн}D( IIит'Iнь охорони йй, розробlrги i затверД{ги iнструкцi гrро ix

обов'язки, црава та вiдlЪвiдалJнiсть за викон€lш{rl пOкJIадеII'D( на HIФ( фуrшцй,

забезпечити навчання (перенавчшшя) з IIиTaHb 0хорони шрацi,

8.1.5. Органiзувtlти своеtIасне i якiсне розслiдування н:уасIilD( випадкlв на

виробнrшцвi, професiилпах зrжворювчlнь вiдповiдrо до вимOг чинного

з€жонодавства цро охорону працi, нЪ догlускати проведеЕн,I.такn'( розслiдуваrъ

без yTacTi представ*i" п9рвинноi про фспiлковоi органiзачii,

8.1.6. ЗабезпеЧити усуНýннЯ цричиЕ, що влIклик€tють нещасш випадtи,

гrрофесiйнi захворювtlнЕя .та ,дiй.rоr" профiлактиsнi заходи дJU{ ix

попередЖенЕя, У TOIv{y числ1 i тlоt, що виr{вленi-комiсiями за пiдсумкаllшl ix

n""Ty;ffi"oo*" 
атестшIiю робочrлr Micrp за умовttми пршц, ознйош,rги

пpaubHr,rrciB з резулътатами ur.rrЬrцТ ix робочtоt MiclФ пiд розгмоку, Свосчасно

здiйснrовати доппату за нес11риятлlвi-умови праui за наслйками aTecTmlii

робочих *i.rp- uOb 
'оцi*о,п, 

у*о* "р*_:-::_9*, 
безпосередньо зайлrrятрпл на

роботах, передбаченI/D( вiдповiднрпrл перелiком професiй . 
(Додаток Ns з ),

Iнструкцi€ю ilрO пOрядок об""сле"", зарбiтноi гшаги працiвникiв освiти,

8.1.8. Забезпечrтги проведеш{я поIIереднього (при прлйомi на роботу) i
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перiодичних медиtIних огJlядiВ працiвнlлкiв, а також щорiчного обов'язкового

\Iедичного огляду, . :

Користув а.гися правоN{ tIритягнення до дисциплiнарнОi вlдповlдаJIьност1 У

встановленому законом порядку гrрацiвникiв, що ухил,lються вiд лроходження

обов'язкового медичного огляду, а також забезпечити вiдстороненця ix вiд

роботибеззбереЖенняIIрицЬоМузаробiтноiплатиДопрохоДженнЯМеДоГляДУ.
8.1.9. Забезпечитi вiдповiдно до санiтарно-гiгiснiчних норм

те}lпературний, повiтряний, свiтловлtй та водний режлtми в установ1,

8. 1.10. Дналiзувати стан захворюваностi в ycTaHoBi, Забезпечити

BI,IKOHaHEUI лiкарськшс рекомендацiй для його зниження,

8,1.11. Ilровести навчанIш та перевiрку знанъ з питань охорони rrрац1

праuiвникiв, зайнятих на роботах з пiдвищеною небезпекою, Не доryскати до

роботи осiб, шо не пройшъи iнструктаж з охорони прачi i технiки безпеки, а в

необхiдних випадках - навчання та перевiрку знаЕъ, . _ : ___--_

8.1.12. До 01 жовтня забезпечити виконання Bcix необхiдних заходlв для

пiдготовки закладу до роботи в зимових умовах . .]

8.1.1З. Надавати представникам первинноi профспiлковоi ор,1""uц1]___'_

охорони праrri необхiдну iM iнформацiю з IIитанъ Yмов, охорони прац1, технlк*и

безгtеки, iанiтарнО-.rобуrо"огО i медичногО забезпеченюI, витрати коштlв,

перелбачених для здiйснення заходiв з охорони праui, Свосчасно вживатIt

заходiв для врахуванrш поданъ та висновкiв" надавати аргументованi вiдповlдi в

7-:енний TepMiH пiсля ix отримання,
8.1,14, iдiйсвювати контролъ за дотриN{анн,лм працiвrшаками норм 1 правил

о\орони прачi i технiки безпеки пiд час навчалъно-виховного процесу та

роботи, а також за використанням засобiв захисту,

8.1.15. Вживатлt термiнових та необхiднllх заходiв для наданнJI допомог!1

потерпiлим при виникненнi нешасних випадкiв в ycTaHoBi, зiI,'Iучаючи у разi

t ""'Ч:ii;"ъЖ#;}:ТJ'*iЖ;Н1"" збиткiв. загlодiяних праuiвн"i::i

внаслiдок пошкодження його здоров'я або У випадку смерт1 працlвник1

здiйснюеться Фонлом соцiального страхування вiд нешасних випадкlв

"irпо*iд"о 
до 1*о*rу украiни <про загfu,Iьнообов,язкове державне соцiа"T ьне

страхування *rл. неrцасного випадку на виробництвi i професiйного

захворюВання, як1 сприЧинили втратУ працездffно_стi>: 
, ___j_-_ -

- сво€часно передавати докуменТи на осiб, що гIотерпlли вlд неIцасних

випадкiв на виробництвi та професiйних захворюванъ, до

вищезгаДаногО Фонду' 

'il/Id rrro втпатиJ гь у зв'язку з
8. 1. 17.зберiгати за гrрачiвниками, шо втратили працездатшс:

нещасниМВиПаДкоМнавиробшrчтвiабопрофзахворЮВанюIYl'i!l1лТ::::
/посадуl та середню .uрЬбir"у плату на весъ перiод, a:_ 

вlдновлення

працездатностi або до ""r"u""n 
ix в установJIеному порядку iнвалiдами, У разl

неможливостi виконання потерпiлим попередньоi робоз_ забезпечлrгр

вiдгrовiдно до медичних .рекомендацiйr 
його перепlдготовку Tf

працевIаштування, встановити пiлъговi уп,rови та режим роботи,
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8.2. Виборншй орfан шервипноi профспiлковоi органiзачii

зобов'язу€ться: _ 1л_:__

8.2.1. Забезпечити активну участь предстtlвrпжiв профспiлковоi органrзац11

у вирiшеr*ri гпшаrъ створення здорових та безпечIilD( умов працi, пошереддешffI

вшrадкiв травматизму 1 захворювllнь, оздоровлення та прilIевлаштуванIu{ у

"*uдоУ 
r*i*' станУ здоров'Я праuiвлпшсiв' . 

ta'rri первrпrноi
8.2'Z.РегУлярно(щоквартаlrьно)ЗаслУхоВУВаТинаЗасu

гтрофспiЛковоi "Ё*irЙТ роботОдавця, вiдповiдrшпс посадовI,D( осiб про cTrt'

умов i охорони пращ.
8.2.З.ЗахиЩатишраВапршliвнrпсiвнаЗДоровiiбезпечнiУмовипраui.При

виникненнi небезпеки для життя i здоров'я працiвrпакiв, а Тtжож TI/ж, що

вчаться, вимагати гIршмненюI вiшrовiдrплх робiт,
8.2.4. Сприяrи роботодавlдо, гrрофспiлковим i доржавшmл органам у

здйснеr*ri заходiв шля заб9lпечення виконання в ycTaнoBi вимог законод€lвства

YKpairM ltро охорону праlri i здоров'я , fiллаfiл_,... rrгiб .

8,2.5. вносрrги гrропозrщii роботодавця про заохоченнrI "о:чо:а,т:1'
црафвникiв, а тilкож стимулювати iх за €ктивну участъ у здiйсненнl заходrв дл,I

полirшrеrшlя умоВ i oxoporм шрацi з BpitxyBilнtшM можJIивостей профспiлковоi

ОРГШriЗаЦii' 
заохочеr*rя працiвrпшtь здйст*овати з урахуваннrм Рr*:11У

нимИ нOрМ i правиЛ охорOнИ прilЦ i технiкИ безпекИ при виконаЕш трудовI,D(

обов'язкiв.
8.z.7. Вносити пропозlщii дJIя попередкення виникнення можJIивI,D(

аварifoшос си:гуацй, вирбrпt r_ого TpaBMaTшIvry i про фзахворювань,

8.2.8. Ор.Ызу*Ь" роботу дJU{ ЕадашUI допомоги трzlвмованим i хворипл

прафвнrшам, зокрема дJUI 
"""|]i:Ф_л..Iобу,о** IIитань, придбаrшя

мсдик€lментlв, отриман}UI свосчасноi медичноr допомоги,

8.2.g. С.rрЬr" працiвrшш<ам у виконаннi нлгми зобов'язаrъ з охорони

i посадовими особами
IIитчtнъ охорони прац,

домаtгttючись iх реалiзаrrri.

t прачi та органiзув zIти вiдповiдrппi коЕтролъ,

s.2.10. Перевфяш виконff{ня роботодавця
шрогlозlшiй ,rр.д.*"rшшсiв профорганiзачii з

8.2.1t. Не рiдше
обговореrшя

забезrrечення
трудового колективу результати
KoHTpoJпo за охороною прац1,

8.3. IIрацiвники зобов'язуються:
8.з.t. ПiшryваТися прО особистУ безпекУ та здоров'я, а також про безпеlg

виховаtщiв, urоф*ч* оiiб в прсцесi роботи або пiд час зЕаходкення Hi

терlтгорii установи
8.3.2. Вr,вчати i вrпсонувати вимоги нормативно-шраВоВI/D( актlв з oxopoнI

працi, правила гIоводження з ycTtITKyBaHIuIM i технiчlшлпли засобами навчання

користуватися засобами колективного та iндrrвiдуаJьного зilхисry,

8.3.3. ПроходI,rги у встtlновленому чинним законодавством

роботодавцем порядку попередri та перiодмнi медичнi огляди,

виносити Еа

роботи щодо
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8.3.4. Негаfoiо повiдомляти про небезпеку або нещаснi випадки

роботодавця або iшrгу посадову особу; вживати заходiв для 1х попереДжен}uI Та

.-riквiдацii, надавати першу допомогу потерпlлим,
8.З.5. Нести особисту вiдповiдшrьнiстъ за порушенIш вимог, зазначенlж У

даному роздiлi колективного договору.

9. ГарантiТ дiяльностi впборпого органу шервинноi профспiлковоi
органrзацrr

9. 1. Роботодавець зобов'язуетьсfl :

9.1.1. Утримуватися вiд буль-якI/D( дiй, що можутъ вв€Dкатися втруЧilн}IJIМ В

стirтутну дiяльнiсть Профспiлки працiвrшrкiв оgвiти i науки YKpaiwI.
Створlати необхiднi умови дJuI нормаlгьноi дiяльностi первr,п*rоi

профсгliлковоi органiзацii :

- надавати гrримiщення дjIя цроведешш профспiлкових зборiв i
з асiдаrъ виборного органу первинноi гlро фспiлковоi органiз ацii ;

сприrIти друкуванню i розrлпrоженню вiдповiдноi iнформацii;
9.|.2, Надавати для здiйсЕеннrl контроJIю книги наказiв, трудовi кни)кКИ

працiвнl,кЪ, документи щодо облiку робочого часу, вiдгryсток, заяви та скаРГИ

прафвнrшiв та книгу iх реестрачii, документи з тарифiкацii, атеgгаЦii

працЬнrшсiв, вiдомоgтi та irлпi документи з питitнь заробiтноi гrлатИ i T.i.

9.1.З. Головi i члена:rл виборного органу первинноi профспi.lпtовоi

оргшriзацii надавати вiлъrпшl вiд роботи час вцродовж 2 годr*r на ти}кдень iз
збережешrям середнього заробiтку дJuI виконаннrI громадськrж обов'язкiв на
користь трудового колективу, участi в консультацiях i переговорах, в робОтi
виборrтш< uрофспiлковI/D( органiв, у тому .рtслi виIцих за пiдпорядкуВаннЯМ.

9.t.4. Звiлъняти предстirвrш,шiв трудового колективу вiд роботи На

необхiднrй перiод дJIя участi у пiкетуванIIrIх, мiтштах, демонстраrliях та iтппЮr

акцiях протесту, у тому числi з виiздом за межi устzшови (вiдповИнОгО

населенOго пуIffrгу), пов'язаr*uс iз захистом трудовrл<, соцiалЬЕО-еконОмiчНrП<

прав та irrгересiв працiвlллкiв освiти - членiв первинноi профспiлкОвОi

органiзацii iз збереженIuIм середньоi заробiтноi гшати.
9.1.5. Надавати первlлшiй профспiлковiй органiзацii необхiдну

iнформацiю з IIитIIнь, що стосуються змiсту даного колективного договОРУ,
сприlIти реа.пiзацii права Профспiлки на з€жист трудових i соцiально-
економiчrмх прав та iHTepeciB працiвншсiв.

9.1.б. Не перешкOджати вiдвiдуванr*о та оглlIду виробrптчих, побутOвих
-га irmrrTx гlрr,пrлiщеrъ, робочшr Miclp виборнlал орг€lном пеРВrШНОi

профспiлковоi органiзацii , перевiркilм дотримаffi{rl законодiIвства Украtни прО

цраlцо, охоронУ працi, оIшатУ цраJц, ведешilt трудовID( кнюкок, нац€tння, облiк i
використання вiдгlусток тощо, розмiщення iнформацii гrрофспiшtового KoMiTery

в приллiщеннrlх i на територii устшrови в досryпних дJuI rrрацiвникiв мiСЦЯХ,

сво€часно (в тюкrrевIй TepMiH) розгJu[дtIти пропозицii первшцrоi профспiлкОВОi

оргаrriзацii про усуЕення виявлених ними порушень, в цеЙ же TepMiH наДаВаТИ

профкому шисьмову вiдповiд щодо вжитlD( заходiв.
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9.1.7. Не змirповати умов трудового договору, Не цритягати до

дасцr4гlлiнарноi вiдlовiда-шьностi членiв виборного органу первиrrноТ

rrрофспiлковоi органiзацii, а тако)к членiв KoMicii з трудовI,D( спорiв без згоди на

це.
9.1.8. Звiльнешrя членiв виборного органу rrервинноi профсгriлковоi

оргшriзафi, йогО голови, KpiM дотримitшUI зага"льного порядку, прOводити за

попередньою згодою дчlного виборного органу i вlш{ого за пiдпорядкувrlннrtм

профспiлкового оргаIту.
9,Т,9. Не догrускати протягом року пiсля закirтчентrя термlЕу обратttlя

звiльнення колrдrrнiх членiв та голови виборного оргшry первиrrноt

гrрофсшiлковоi органiзацii з iнiцiатрши власника або уповновzDкеногО ниМ

opru"y, KpiM вr.rад*iв, передбаченI]D( ч,4 ст. 31 Закону Украtни кПро професifuri

спiлки, iх права та гарантii дiяльностil>. (зазначена гарiштiя нс Еадаеться У
випадку дострокового пршшнення IIовнова:кень у зв'язку з нен€tпежним

викоЕанням cBoix обов'язкiв як членiв виборного органу, або за власним

бажшrlrям, KpiM вl,гlадкiв, коли це зумовлено cTttHoM здоров'я).
9. 1. 10. Вйповiдно до письмовlD( ЗiUш працiвнl.шсiв, що е членами первш*rоi

гrрофсгliлковоi органiзацii, щомiсячно i безогшатно утрI,мувати iз заробiтнот

йаr" i перераховувати на рахунок членськi профспiлковi внески не пiзнiше

наступного за днем виIшати заробiтноi плати дня.
- 

9 .2. Впбортппt профспiлковлй 0ргаIr первинноi профспiлковоi органiзшrii
зобов'язУеться використовувати надаrri чинним законодавством Украiни гlро

11раlцо, ocBiry, а також Is4M ко;rективним договором повнов€Dкення дJUt захисту
трудовIФ( i соцiаrrьно-економiчних прав та irтгересiв прачiвrшкiв.

1"0. Контроль i вiдповiдальнiсть

10.1. Сторони зобов'язуються:
10.1.1. Спiльно визначаТи необхiднi заходи для органiзацii вшсонrlЕнrl

IФого колективног0 договOру.
10.1.2. Здйсrповати конIроJIъ за його виконанIIям як caMocTifuio кожною iз

cTopiH, так i спiлъно.
10.1.3. ,Щля кошгроJIю за виконzlнням колективного договору СТОРОНИ Не

рiдпе одного разу на piK шrаrriзуютъ i узагальнюють хИ його виконання, у разi
невиконa}ннrl oKpeMLD( гIоложень здйсl*оють додатковi захо.щI щодо i:

реалiзацii.

10.2. Роботодавець зобов'язуеться:
10.2.1. Прrггягати до вИповiдаrьностi осiб, винних у }IеВИкОНаНН

зобов'язаrrЬ (положеrъ) ,ро.О колективного догOвору, HeHaJIeжIroM}

(невчасному) tx BlжoHar*ri, порушеr*ri законодaIвства про KOлеKTIBHi договори,

10.3. Виборний
зобов'язусться:

орган первинноТ шрофспLпковоi органiзаlti

10.З.1. Вимагати вiд робото:авшя розiрванrrя трудового ДОГOВОР)
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контракту) з роботодавцем закпаду

про працю, н€ викону€ зобов'язань
ст.45 КЗпП Украiни.

освiти, якщо вlн порушус зttконодавство

цього колективного договору, на пiдставi

Колективний договiр пiдгшIсаний у трьох примiрниках, якi зберiгаrоться у

кожноi iз cTopiн i мають однакову юридI{чну силу,

За дорученFuIм трудового колект1,1ву,

Лавкiв ськоТ зага_rrьноо свiтrъ о i школи I-II ст.

Васъо Л.П.

Голова виборного органу первинноi профспiлковоi органiзафi

/;-^
/,/ s .,--/

Пилlгпаггинець MJ x/Йznr'nт-ztlz-aoэ,-.+o, , "'/ -

Дата <<&€)> е/ ^ /' u,

ffiffi{

W
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Додаток 1

до кOлективЕого договору мiж

роботодавцем Лавкiвськоi
загilJьноосвrтrъоi школи I-II ст,

та виборним органом первl,ш*tоi

про ф спiлково i оргшriз arrii

Ha2a2t-2025 роки

ОРI€НТОВНИЙ ПЕРЕЛIК
посаД шрацiвпикiв з ненормоваЕим робочшм днем системи MiHicTepcTBa

освiти i шауки УкраТнип якпм може надаватпся додаткова вiдпустка

Керiвники установ i органiзаuiй, ix заст},пнIIки,

Економiсти, юрискоНсульти, пpaKTI+IHi псttхологи, соцiологи, бухгалтер}{,

бухгалтери-ревiзори та iншi),

Технiки Bcix сгtецiалъностей.

CeKpeTapi, секретарi-лрукарки, ceкpeTapi 1,чбових (учбово-методичних) вiпчiлiв

(частин), дiловоди, комiрrмки,
Ityxapi.
Лiпарi, серелнiй та моJlоДший медrтчний персонLI установ 1закJIадlв ocBlTll,
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Додаток 2

до колективного договору мiж
роботодавцем Лавкiвськоi
заrапъноосвiтrьоТ школи I-II ст,
та виборним 0ргаЕом первrл*rоi
rrроф спiлковоi органiзачii
Ha2021-2025 роки

IтF,рЕлIк
робiт з важкл|ми i шкiдлпвIIмп умовами прачi, прIr викопапнi яких

здiйспюgгься пiдвпщепа t}плата

1. Види робiт з вчDккими i шкiдlшвими умовами працi, на як}D( встrlновjllоються

доIшати в розмiрi до 12 вiдсоткiв:

1.130. Обшryговувtlш{я TeIшoBIlD( бойrrерrпос ycT.tHoBoK в цех€lх (лiльшrчях):
KoTeJrьHID(, тур бir*поr.

1. 140. Газозварюва_lьнi, газорiзальнi i електрозварювальнi роботи, здiйснrоваrri

у прLмiщеш#tх.

1.146, Ремоrrг i очlшIеrпrя веrrгиляцiffiIlФ( систем.

1.|4'l. Роботц пов'язанi з чшцешшм вl.грiбтшоr ям, cMiTTcBlпc яЩlцсiв i
кшrалiзацiйrлос колодязЬ, проведенюIм ix дезiнфекцii.

1.151. Праr*rя, оушirшrя i гrрасуванrш спецодягу.

1.152. Роботи бiля гарячлоl шIит, електрожаровIlD( шаф, кOндитерськtD( i паРО-

масJшних печей та iшпиlс апаратiв для сма)кення i вlшliкаrшя.

1.155. Роботи, пов'язанi з м}lттям посуду, тари i технологiчного облаДнаrrНЯ

вручну iз застосуванIulм кисJIот. лугу та iнших хiмiчних речовин.

1. l59. Роботll З хЛорУВання води. з виготовJtенням лезiнфiкчючих розчинiв, а

також з Iх використанням,

1.164.Робота за дисплеями EOlVt.

1.1?8. Забезпечення i провелення занять \l hтитLIх плаваJIьtтих басеЙнах.
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1.182. Роботrl на BttcoTi 1.5 rr i бirьше HaJ поверхнею зеrtлi (пiллоги).

ДОП-rатlr За неспрIIят-l]Iвi rrtoBlt прашi встанов-lюються за резу_rьтатам}I
аТеСТаЦii РОбОчllх rtiсць або оцiнкII \ \IoB праui особам, безпосередньо зайнятим
На РОбОтах, пере:баченtlх Перелiколr. i нараховyються за час фактичноТ
ЗаЙнятОстi праuiвнltкiв на таких робоч1,Iх мiсцях або в таких умовах працi, яка
здiйснюсться вiдповiдно до дiючого законодавства про охорону пparri.

Пр' настl,пнiй рачiоналiзацii робочих мiсць i полiпшеннi умов прачi
доплати з\,1еншуються або вiдмirrяються повнiстю.

На РОбОтах З вiDккиN,{и i шкiдливими умовами працi доплат}1
встановлюються до 12 вiдсоткiв посадового окладу (ставки), а на роботах з
особлt{во вzl}ккими i особливо шкiдлИВи]\,Iи умовами праui - до 24 вiдсоткiв
посадового окладу (ставки).

АТеСТаЦiя РОбочих мiсць або оцiнка умов прачi в установах i органiзацiях
здiйснюеться атестацiйною комiсiсю, яка створю€ться наказом роботодавця за
погодженням з первинною профспi,rковою органiзачiею з числа найбiльш
КВаЛiфiкОВаних прашiвникiв, представникiв первинноi профспiлковоТ
органiзацii, служби охорони працi установи i органiзаuii.

АТеСТацiйнУ комiсiю очолю€ роботолавецъ або його заступник. Лля
РОбОТИ членами атестацiйноi KoMicii мож}.ть зацучатися спецiалiсти iHml.rx
с"тужб i органiзаuiй.

На ПiдСтавi висновкiв атестацiйноТ KoMicii роботодавець установи,
ОРГаНiЗаuii За погодженням з первинною профспiлковою органiзацiсrо
затtsерджу€ перелiк конкретних робiт, на яких встановлю€ться доfiлата за
несприятливi умови лрачi i розмiри доплат за видами робiт.

КОlЖРеТнi розrчriри доплат та тривалiсть lx виплати встановлюються
наказом по ycTaнoBi, органiзацiТ.



{олаток 3

до колективIIого договору мiж
роботодавцем Лавкiвськоi
загапьноосвiтlъоi шкопи I-II ст.
та виборним оргtlном первинноi
профспiлковоi органiзацii
на202|-2025 роки

сшисок
внробппцтво цехiво професiй i посад iз шкiдлпвпми i вджкими умовами
працi, зайпятiсть пparliBнllKiB па роботах в яких дff€ право па щорiчпу

додаткову вiдпустку

(вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 13 травня 2003 року Л9 679)

Номер
позицi

i
Виробництва, роботи, цехи, професii та шосади

максимальна
тривалiсть
щорiчноi

додатковоi
вiдrryстки за

робоry iз
шкiдливими i

важкими
умовами

працi,
к€tлендарних

днiв

5. Кухар, який працюе бiля плити 4

15, Фарбувачьник 7

24. Оператор пральних машин, зайнятий ца iнших роботах 4

т|4. Опалювач, зайнятий опаленням печей дров'яним паливом 4
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Додаток 4

до колективног0 договору мiж
роботодавцем Лавкiвсъкоi
зtlг€lJlьноосвiтl*оi школи I-II ст.
та виборним орг{lном первшпrоi
гlро ф спiлковоi органiз ацii
на 2a2L-2025 роки

список
виробництвл робiт, професiй i посад працiвникiв, робота яких

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

географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищеного ризику для
здоров'ял що да€ право на щорiчну додflткову вiдпустку за особливий

характер працi

вй 13 N9 679
максимальна

тривсtтliсть щорiчноi
додатковоi вiдпустки

за робоry iз
шкiдливими i

важкими умоваil,Iи
праui, к€lJIендарних

хи. дяльшсть у сФЕрI оргАнIзАщi вIдпочинку, розвАг, кулътури тА
спорту

ЛЯЛЬШСТЪ TPEHEPIB I СПОРТИВНИХ ВИКЛАДАЧIВ

XVII. ОХОРОНА ЗДОРОВ,Я, OCBITA ТА СОЦIАЛЪНА ДОПОМОГА

Х)Ш. ЗАГАЛЬНI ПРОФЕСII ЗА BCIMA ГАЛУЗЯМИ ГОСПОДАРСТВА
ншl види вироБництв

(вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTplB Украiни

Номер
позицi

i
Виробництва, роботи, цехи, професii та посади

Тренер-викладач дитячо-юнацькоТ спортивноi
(спортивно-технiчноТ) школи, спецiалiзованоi дитячо-
юнацькоI ш кол и ол iM п l йсько го резерву. спечiалiзованоТ
дитячо-юнацькоi (спортивно-технiчноi) школи та

з кчльтмасовоi

Прибиральник службових
пDиOиDанням загальних иралень та санвузлlв

нал меди.Iний молодший та

1, -1

25
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персонал (сестра медична молодша з догляду за хворими,
caHiTapKa, буфетник, робiтник з обслуговування лазнi,
нянька, помiчник вихователя, прибир€Urьник
виробничих припti шень)

4з
Оператор електронно-обчислю вальних машин,
лрачiвник" робота якого пов'язана з використанням
персонаl ьного ком п' ютера

4

:4
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Додаток 5

до колýктивнOго договору мiж
роботодавцем Лавкiвськоi
зtгtlJIънOосвiттъоI школи I-II ст.
та виборним органом первш*rоi
гlро ф сшiлковоi оргшriзацii
на 2а2|-2а25 роки

шолоiкЕння
шро премiювання працiвникiв

l.загальнi положення
1.1,fiане Положення про премiювання працiвr+икiв (далi - ПОлОЖеНlrЯ)

встановлюс пOрядок i розмiри премiювання роботодавЦiв , iх заступникiв,

педагогiчнLIх та iнших працiвникiв зак,rадiв освiти та установ, пiдпорядкованItх

управлiНню освiТи, культУри, молОдi та спорт},викOнавчого KoMiTeTy

МукачiвськоТ MicbKoi ради,
l,2"ffля визначення претендентiв на преrtiювання та розмiру премiй наказом

начальника управлiння освiти, купьтури, lчIолодi та спорту створю€ться комiсiя

з числа працiвникiв управлiшrя освiти, культ},рIr. молодi та спорту; мiсъкого
koMiTeTy rrрофспiлки працiвникiв освiти i Haykpt: центрy професiйного розврrтку
педагогi.tних пр ацiв ниrсiв та центр ilJliзов ано i бу, хгаптерii упр авл i ння

освiти.культури, молодi та спорту
1.з.роботодавцi закладiв освiти можуть клопотати про премlювання пlдjlеглрlх

прачiвникiв.
1.4.В дане рiшенrrя можуть внослттись змlни та Jопоtsнення на пlдставl рlшенIJя
KoMiciT.

2.Порядок фонду премiюваЕЕяZ.Ilорядок визЕачення Фонду премlюваЕЕя
2.1.Фонд матерiального заохоченшI (премiаrьш,lй фощ) створюстъся за рахунок
eKoHoп,lii фонлу заробiтноТ плати в Nlежах загатьних коштiв, перелбачен!Iх

кошторисом на оплату праui.
2,2.премiювання працiвнлrкiв здiйсню€ться }, разi вiдсутностi заборгованостi по

заробiтнiй гшатi.

3.Показники премiювання i розмiр премili
З. l .Премiювання проводиться за такими показниками:
-cyM-iriHHe виконаrrшI службових обов'я:зкiв;
-творче ставлення до працi;
-дотримання правил внутрiшнього трудового розпорядку, положень
коjlектl{вного договору ;

-особистий внесок працiвнI,1ка у роботr, Ko"IIeKTliBy;

-змiцне ння NIaTepi ал ьно -технiчно Т баз l,r з ак-iIад}, :
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-
-пiдгоговка пере},{ожцiв та прI{зерiв олiмпiад та змаганъ рiзного рiвня.
-органiзацiя оздоровленнrI дiтей :

-пiдготовка закладу до нового навчаj-Iьного року;
-багаторiчна добросовiсна праця.
-активна участь у громадськомч життi.
-збiльшення обсягу робi,г та обов'язкiв.
3.2.Розмiр премiТ заJIежить вiд виконання показникiв. зазна.lених у п,3.1.

особистого вкла/]у в загtt"тьнi результати роботи та наявних коштiв.
3.3.Премiюваrrrrя праuiвникiв проводrtться за фактично вiдпрацьований час беЗ

урахування днiв, пропушених через хворобу, перебування у вiдпlzстrri (у Toпrr,

числi й без збереження заробiтноi п_пати).

3.4. Праuiвникам, якi звiльниJIись з роботи в мiсяцi, за якi провадL{ться

, премiювання, премiТ не виплачуються- за винятком працiвникiв, якi вийшrли На
l пенсiю, звiлънилися за станом здоров'я або згiдно з l1. I ст,.40 КЗпiI Украirrи чlr

переведенi на iHrrry роботу.
3.5. Прачiвники можуть бути позбавленi преп,rii повнiстю або частково за

неякiсне виконання службових обов'язкiв. пор\,шенIlя трудовоi члt виконавсько[

дисцигrцiни тощо.

4.Премiювання за виконвння особливо важливоi роботи
4. 1.Премiюваrrня за виконанtrя особливо Baж-itt,tBoi роботи або на честь
святковIт:( дат з урахуванням особистого вкхаду прапiвника здiйrсrrю€ться в

кожному ItoHKpeTHoMy випадку згiдrrо наказч начiLтьника управпiння ocBiTlr.

кулътyри, молодi та спорту згiдно подання керiвника структурного пiлрозлiлу
та за погодженням iз вiдповiдною первинною профспiлковою органiзачiс,rо.

4.2.Витрати на гrремiкlвання за в}lконанtш особ-rl,tво важливоi роботll
здiйснюсться за paxyllg* фонлу премiювання. \ твореного вiдпсlвiдно до п.2,l
Lього Положеrrня.

5.Порядок i термiни премiювання
5.1.Прошозицii шодо позбавлеI{ня премii або з\{еншення ii розшлiру конкретноN{v

працiвншку зазначаються в наказi про пре}Iiювання на пiдставi доповiдноi
записки роботодавця структурного пiдрозлi"lr\, та погоджуютъся з первинноЮ
гrро ф спiлковою органiз ацiсо.
5.2.Премiя виплачу€ться не пiзнiше строк}, вLlплати заробiтноi гt",tатlл за першу
поJIовинy мiсяця, наступного за звiтнiлr.
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Дод*ток 6

до кодективного договору мiж
роботодавцем Лавкiвськоi
загatJlъноосвiтньоi школи I-II ст.
та виборrrим органом первr.шrноi
профспiлковоi органiзацii
на2а21-2025 роки

шолохtЕння
про наданця щорiчноТ вIIнагороди

rrедагогiчним працiвникам навчальних закладiв за сумлiнну працю,
зразкове виконання службових обовОязкiв

1.{ане ПоложенIffI гIоширю€тъся на керiвних, педагогiчнtд< працiвникiв
загаJIьнОосвiTHix шкiл, дошкiльНих навчilJlbниХ закладiв, позашкiлънlD( установта цекгру професiйного розвитку педагогiчних працiвнlд<iв , пiдпорядкOванIr{
управлirшlо освiти, культури, молодi та спорту виконавчого комiтйу
Мукачiвсъкоi мiсъкоi ради, KpiM тих, якi.rрurq;*rъ в навчалъно-виковних
закладах за сумiсництвом.
2.Щорiчна грошова винЕгорода нада€ться ро ботодавцям, педагогiчттим
працiвникам закладiв освiти та методистам Центру професiйного розвитку за
сумлitпту црашо, зразкове виконання службовлж ъбо"'"*iв за умови
досягненнlI ними успiхiв у вихованнi дiтей, навчаrтнi, BI.о(oBaHHi. професiлiнiй
пiдготовцi учнiвськоi молодi, методичному забезпеченнi; вiдсутнiiтъ порушенъ
виконаlвчоi i трудовоi дисщтlтлilти та здiйснrосться за рахунок eкoцo1aii фондузаробiтноi плати в межах загаJIьних коштiв, перелбаче"й KomTopllcoм на
ошлату шрацi.
З,Розмiр щорiчноi грошовоi винагороди за сумлiнн,ч rтрацю) зразкове виконаннrI
службовlж обов'язкiв визнача€ться комiсiсю, затвердженою наказом
начаJIъника управлirrня освiти, культури, молодi та спорту з числа працiвникiв
управлiшrя освiти, кулътури, молодi та спорту; MicbKoio KoMiTeTy фофспiлкигtрацiвникiв освiти та науки; центру пробеiiЙого розвитку ; централiзованоi
бухгалтерii управлiння освiти, культури, молодi та спорту; керiвншсiв
навчiLпьнO-виховних заютадiв, вихOшчи з наявrrих коштiв.
4,Шорiчна грошоВа винагорола керiвникам навчzlJIьних закладiв та працiвнl.кам
центру лрофесiйного розвитку видаеться на пiдставi наказy начiulьника
управлiння освiти, куJъryри, молодi та спорту,
5.Щорiчна грошова винагсрода гIедагогiчнЫ працiвникам надаеться вiдповiдно
до Положення, яке затверджу€тъся KepiBHlKo*,пu".паrrъного закладу за
погодженIuм з виборним органом гIервинноi профспiлковоi органiiацii, i може
включати в себе додатковi крrгерii, KpiM визначених у пyHKTi 2 цього
Положення, з урахуванням спепифiки навчzlJIъного закладу.
6.РозмiР щорiчноi грошовоI винагорОди не може перевиIIryвати 0днOг0
посадового окладу (ставки заробiтноi гrтати) з урахуванням пiдвищенъ.
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Додаток 7

до колективного договору мiж
роботодавцем ЛавкiвськоТ
з€г€lJlьноосвiтrrьоi школи I-II ст.
та виборним органом первtлlноi
про фспiлковоi органiз ашii
gа202|-2025 роки

спilпьна копriсiя

Лавкiвськоi загальноосвiтньоi школи I-II ступенiв
для ведеЕпя переговорiв i здiйсЁення контролю за впконацпям

колективного Jоговору

вiд сторошt роботодавlш Л ав kiB с ько i з агальноо св iтrъоi
школи I-II стr,пенiв

1.
васьо Любов

[1eTpiBHa

!иректор Лав KiB сь коi загатьноосвiтнъоТ
школи I-II стr,пенiв

2.
Скоблей BiKTop

Вiкторович
Застугп*тii лIректора

вtд<овноi роботIr

школи з навчrLлън{

JanaKr,.rllч \{арlrна
\ hrxair_riBHarr

Пр акт I тчrп iI"I п с l 1хо ]ог

В i,r стсlроtл t в lt Crop ногL] орг ан\ пер BI IHHo i про фспiлковоi органiзаuii
-l ав KrBc ь ко l з чlг&lь нtю с в iтнъоi школи I-II ступенiв

l. ПилlшанIIнецъ \{арlп-lа
IBaHiBHa

гr-r.lов а вlrборного органу первинноi
гrроф с пi.rковоi органiзацii

2,
Алмашi
Петрiвна

BepoHiKa Застr пшшс гоjIови виборного органу
' первIIнноТ профспiлковоi органiзацii

.)
1 Паулш< Оксана IBaHiBHa

Чrен вltборного органу первинноТ
профспiлковоi органiзачii
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