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мАкАрIвсъкий здклдд
мукАчIвськоi MrcbKoi рдди

дошкIльноi освIти
зАкАрпАтськоi овлдстr

вул. Корятовича, 1, село Макарьово, 89676, тел: *380505l97809
E-mai l : dnz_makarovo@meta.ua. код еДРПОУ З7 9 4а946

|з.09.202l J\ъ 12-05/55

Начальнику вiддiлу економiки

Мукачiвськоi MicbKoi ради

,.Щерев'яник М.Ф.

Просимо провести повiдомну ресстрацiю колективного договору

укладеного мiж роботодавцем та виборним органом первинноi профспiлковоi

органiзацii Макарiвського закладу дошкiльноi освiти МукачiвськоТ мiськоi

ради Закарпатськоi областi.

(.Щоговiр не мiстить конфiденцiйну iнформацiю).

Роботодавець QБС'ссп-,_, О.Караманич

ий виборний орган tq4r., ;:tJil У15,i-

МчкrulвiJj MicbKa територiальна громада' Вiмiл <l_{eHTp надання
адмiнiстративних послуг))

- },/
/э zot / р.

cnap@mukachevo-rada.gov,ua
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Вiдповiдно до постанови КfuIУ Jtгs 1 1 5 вiд 2l .08.201 9 року, (в редакцiТ Постанови
Кабiнету MIiHicTpiB УкраТни вiд 21.08.20i9 J\Ъ 768), та Порядку повiдомноi
._ ^ ^ ,:._^,,:," /- -:.-.-л -_.л -*.--_\ i _л,-
РýLС rРаЦir i аJiуЗеi]ИХ (ý,iiЖГаJi ЗеВИХl i ТеРИТОРiаjlЬНИХ уГОД КОЛеКТИВНИХ
договорiв ресструючиЙ орган з метою посиленiЙ iнформування заiнтересованих
суб'сктiв оприлюдню€ на офiшiйномч веб- сайтi:

- ре€стр колективних угод (договорiв), змiн доповнень до них;
- текст кслектЕIвIIIIх у,год (логоворiв), змirr i доповrrень до }IIlx;
- власнi рекомендацii щодо приведеншI угоди (договору) у вiдповiднiсть

вимогами законодавства (у разi iх наявностi);
- перелiк пiдпри€мств, установ, органiзацiй, для яких е обов'язковим
положення колективноi угоди (у разi подання такого перелiку сторонами угоди).

У зв'язку,з вищс навсдеiiим, та керуtсчись ч.Зп.7 Порядку повiдоirtно ресстрацii
галузевих (мiжгаryзевих) i територiа-пьних угод, колективний договорiв,
просимо, при пред'явленнi на повiдомну реестрачiю галузевих
(мiжгалузевпх) i територiальних угод, колективних договорiв повiдомляти,
чи мiстить договiр iнформашiю, доступ до якоi обмежено сторонами
договору вiдповiдно до закону або ix рiшень (зокрема конфiленцiйну, тасмну
чи службову iнформацiю). У випадку наявно конфiденцiйноТ iнформацiii
просцмо на цротязi 2-х робочих дцiв надатц таку iнформачiю.
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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР
на 2a21-2025 роки

мiж роботодавцем та вшборним органом

перви н ноi профспiл KoBoi органiзацii

Макарiвсъкого закладу дошкiльноi освiтш

Мукачiвськоi MicbKoi ради

Закарпатсъкоi областi

Схва.пений на зборах трудового
колективу 24 березня2OZt р.
тт*л*л-.л - ]\гл arrPUr\rN\rJl JlY 4
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Визнаючи колективний договiр лок€lJIьЕим
реryJIюються соцiагlъно-економiчнi, виробничi,
rriдставi якого узrорIryютъся iHTepeca трунового
Макарiвського закJIад/ дошкiлъноi освiти (далi
сторони домовиIIися про наступне:

1. Загальнi полопсенпя.

ýормативним актом, яким
трудовi вiдносини i на
колектиtsу та роботодавця
* закJIаду, закJIаду освiти),

1.1. КолективниЙ договiр укJIадено 2021-2025 роки.|.2. Колективний договiр ухв€шIено зборами трудового колективу
(протокол Ns 2 вiд <<24>>береэня 2а2', РОtГJ-). BiH наф"uu *""rrocTi з дня йогЬ
затвердженflя <<24>>березня 202| рскУ i дiе до ухвапен}ш IIового колективного
договору.

1.3. Сторонами колективною договору е:
- роботодавець, в особi директора Макарiвського закJIаду дошкiльноiосвiти (далi роботодавець, Караманич оксана Васйiвна), який

представляс iнтереси власника i мае вiдповiднi повноваження;-- виоорний оргаrr первиЕноi профспiлк+воi органiзацii Макарiвсъкого
закJIаду дошкiльноI освiти (дапi - первинна профспiлкова органiзацiя), який
ЗГiДНО iЗ СТ-247 КЗПП УКРаiни, ст.ст.37о 38 Закону Украihи ,,Про професiйнi
спiлки, Тх права та гарантii дiялъностi>> пр"д*""*"u i"r.p".; 

"йьникiвустанови в сферi працi, шобугу, кулътури i захищае iх трудовi, iоцitlпъно-
економiчнi права та iнтереси, отримавши на це вiдповiднi-повноважсення вiд
трудового колективу.

1.4. Роботодавець визна€ первинну цuофспiлкову органiзацiю еданим
повнов€Dкним предстаВЕиком Bcix працiвникiв в колективниr{ переговор€lх.

1.5. Сторони зобов'язуютъся дотримратись соцiалъного партнерства:
паритетностi представництв4 рiвноправностi cTopiH, взаемнот
вiдповiдальностi, кOнструктивностi i аргументованостi як пiд час 1rереговорiв
(консулътацiй) ýц укладеннrI колектЕВýого договор},, Bнecetrнi в нъого злдiн i
ДОПОВНеНЬ, ТаК i ПРИ ВИРiШеННi Bcix питанъ соцiально-економiчнlо< i
трудовID( вiдносин, що виникли в ходi його виконаншI.

1.б. Положення колективЕого договору поширюються Еа Bcix
працiвникiв установи. Пiд час прийоL{у на робоry працiвники повиннi буги
ознайомленi з колективним договором.

1-7. Колеrстивний договiр укJIадено вiдповiдно до Законiв УкраiЪи кПро
колективнi договорИ та угоди>), оПро соцiалъний дiалог ; Украiнl>,
генерапъноц Гаrгузевот угодо Угоди мiж управлiнням освiти, кудътури, Йолодi
та спорту Мукачiвсъкоi мiсъкоТ рали та Мукачiвською мiською орiанiзацiею
ПрофспiлкИ гrрацiвникiВ освiтИ i наукИ Уцраiни, <<Закону .rро ocBiry>>,
<<ЗаконУ про дошКiлънУ ocBiry>>, iнших законодч"чrх aKTiB Украiни.

1.8. Змilпл i доповнен}ц в колектиънlай логовiр "ro"riu"" з iнiцiативи
будъ-якОi'iз cTopiн пiслЯ проведеЕЕrI переговорiв (коЬсультацiй) i досягнення
згодI набувають чинностi пiсля схвапеннrI заftшьним" iбораr" працiвпикiв.



1.9. Пропозицii кожноi iз cTopiн про внесення змiн i доповнень у

колективний договiр розглядilоться спiльно, вiдrrовiднi рiшення

приfuлаютъся в lС-деннийЪермiн rriсляtх оlримання iншоiо cTopogolo,

1.10. Жодпа iз cTopiH ," N(u. права протягом TepMiHy дiТ колекгивного

договору одноосiбно ухвапювur" pi*eнE I, що з,iнюю," його норми i

зобов'язання або припинrIють Тх виконання,

t.11. Переrовори щодо укIIадеЕня нового колективного договору на

наступний TepMiB починаються Tre пiзнiше як за 3 мiсяцi до закiнченшя

строку дiТ колективного договору
1.12. f[ервинна профспiо*ова оргаrriзачiя закjIаду в п'ятиденний TepMiH

з дня пiдписання КолективIIого доrо*ору (змiн) подае }оrо на повiдомЕу

реестрацlю та у двотюкневий TepMiH з дня реестрацii забезпечу€ доведення

.riф до працiъникiв закJIаду дошкiлънот освiти.

1.13. Сторони домовились, що при змiнi власника закJIаry дошкiльноi

освiтИ чиннiстъ Колективного договору зберiгаетъся до укjIадеЕIiя Itового,

2. Труловi вИносинп,

- 2.1.Роботодавець зобов'язу€ться:
2.1.1.Забезпечити ефективф дiяльнiсть установи, в,D(одячи з фактичнлш

обсягiв фiнансування i рацiона-rrьного використанн,I _осIIовIIого 
та

спецiа.tlьного фондiв ддя пiдвищення рез}rяьтативностi роботи установи,

полiпшеrтня умЬ" працi i побуry пр?оY,Тi]];- 
гехfiiчноi бази

2.1.2.Забезпечити розвиток i змiцненпя матер1€lльно-]

установи, рацiонапьне використанн,{ наявного у."1]у_l:о, технlчп}D(

засобiв навчаннrt, створення оптимаJIьн,D( умов дJIя оргаЕiзацiТ навчально-

-*Ч:;I#rНЬати 
заходи морального i матерiашьноrо СТИМУЛЮВаIIН'I

'*"fi}]ffi:Ж:trffTbrpoo,qy посадовI,D( iнструкцiй для Bcix категОРiй

гrрашiвникiв уст€}нови. Затверд{ти iх за погодженн,tм з rrервинною

профспiлковою органiзачiею.,
21.5.орrанiзоВУВаТисисТематиtIнУробоryдJIя.забезпечення

пiдsищеньч квалiфiкаuii та верепiдгOтовю{ гrедагогiчвrоr гrрацiвнlакiв,

2.|.6. вiдповiдно до заявок забезпечити працевпаштування в установу

молодих фшсiвцiв за отриманим ними фахомо укJIавши з ними безстроковий

трудовrй договiр i встановивIIIи шедагоrir"" HaBaHTaжeHIUI в обсязi не менше

тарифноi ."u"*ir. Забезпечити наставництво над молодими фахiвцями,

фй* ix адаптацii в колективi устаноБи та професiйнопtrу зрост€il{ffо,

2.L.7. Укладати cTpoKoBi трудовi договори лише у виIIадках, коли

трудовi вiдносини не можуть буги BcT€lHoBJIeHi на невизначений TepMiH

Не догryскати уюIаданш{ cTpoKoBIж трудових договорiв з IIрацiвЕиками з

метою ix 
""rrрБбу"аЕня. 

н. допускати з iнiцiативи роботодавчя

шереушадаЕнЯ бЪзстроКовогО трудовсго договору на строковий з приlIиrI

досягнення праIIiвником пенсiйного BiKy,



;
2.1.8. Звiлънення працiвникiв за iнiцiативою роботодавця здiйснювати за

шопереднъою згодою первинною профопiлковою органiзацiею,

2.rr.g. При розiрваннi трудового договору з iнiцiативи працiвкика

звФкати на те, щЬ працiвник йа" opu"o у визначений ним TepMiH розiрвати

труловий логовiр за власним бажанням, якщо роботолавецъ не дотлримуеться

закоЕодавства гIро працIо, умов цього колективного договору, )мов
iндивiдуалъною трудового договору.

z.t.to. Промiом двох днiв пiсля отримання iнформацii доводити до

вiдома трудового колективу змiст нових нормативних докуплентiв, що

стосуIотъся трудовLLч вiдrrосин, органiзацii працi,

2.t.|1. ПопереДжатИ виникнеЕшI iндивiдуа-пьниХ i колективнlD( трудовI,D(

спорiв (конфлiктiв), а у випадках ix виникнення забезпечувати вирiшенIuI

вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро порядок вирiшення колективнI,D(

трудовIФ( спорiв (конфлiктiв)>.
z.|.|2. Су"оiщ*нiiя професiй (посад), розiпирення зони обсrryговуъання

застосовр ати запогодженням з первинною профсгriлковою органiзашiею,

2.1.13. Забезпечувати доцриманнrI вимог чинного законод€lвства шодо

шовiдомлення працiвникiв про заIIровадженýrt IIових i змiну чинних yvIoв

прщi не пiзнiШе нiЖ за 2 мiъяцi дJ ix введення. Змiну, перегляд умов працi

,дiй.r*"*, за погодженнrtм з первинною профспiлковою оргапiзацiею.

2.2. Виборпий орган первннноi профспiлковоi органiзачfi

зобов'язуетьсяз
2.2.|. Забезпечитк постiйний контроль за свосчасниМ введеннltм в дlIО

нормативншх доцrментiв з питань трудовLтх вiдносин, органiзацiТ прачi.

2.2.2.Сприяти змiцненrто трудовоТ дисциплiни, дотриманню правил

впугрiшкьоготрудовогорозпорядку-устапови,
2.2.3.Сприяrи попередженню виникненЕя

колективню( трудових конфлiктiв, брати }цастъ в
як iндивiдуальних, так i
ix вирiшеннi вiдповiдно до

норм чинного законодавства.
2.Z.4.He рiдше одного разу на 2 роки перевiряти стан дотримання

законодавства IIро трудовi книжки стосовно Bcix прашiвникiв установи,

2.3. Стороцц дOмовились;
2.з.|. СпрямоВуватИ своЮ дiяльнiсть на створеншt умов для стабiльноI та

ефективноi роботи закJIаду дошкiлъноi освiти.
2.з.2. Сприяти нILJIежному фiпансовому забезпеченню закшаду

дошкiльноi освiти.
z.3.з. ВiкиватИ зшrодiв щодс недоfiущення прийняття законодаж?р(

akTiB, якi загрожують зв}женнltм прав i свобод громадяý в гаlгрi освiти,

3. Забезrrечонпя зайпятоgтi прашiвникiв,

3.1. Роботодавець зобов' язу€тьеff :

3.1.1. Пiдтришrувати чисельнiсть працiвникiв на piBHi, встановленому



ЕСРМаТИВНиМИ акт€lI\,Iи MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни для органiзацiТ
навч€lльно-виховного процесу iз забезпеченIUI обов'язкового державноrо
стаriдарту освiти, забезпечlrватп стабiлъну роботу колёктивуо здiйсi*овати
ВИВiЛЬНеЕня rrрацiвникiв тiлъки у випадку нагалъноi необхiдностi, зупtовленоi
об'ективними змiнаrrли в органiзачiТ працi, у тому числi у зв'язку з
ЛiквiДацiею, реорганiзацiею, перепрофiлюванням закJIаду, скорочеЕнrIм
ЧИСеЛьностi або штату працiвникiв, неухильно дотри}rуIочисъ при цьому
вимог законодавства про працю, про ocBiry, yIvIoB цього договору, н€
допускати економiчно необqрунтованого скороченш цуп, робочих мiсць.

3.t"z"Гfuсьurово повiдомJIяти ЕервиЕIЕу профспiлкову органiзацiю про
ймовiрку лiквiдацiю, реорганiзацiю, перепрофiлювання та iншi змiни в
ОРганiзацii шрацi не пiзнiше, нiж за 3 (три) мiсяцi до запровадження цих змiн.
Тримiсячний перiод використоврати для проведення роботи, сцрямованоi на
зни)кення рiвня скорочеЕнrI чисельностi (штаry) працiвникiв.

3.2. У випадках ЁиЕикнеfiIiя необхiдностi звiлъiiення працiвникiв на
пiдставi п.1 ст.40 КЗпП Украiни:

З.2.L Здiйсшовати вивiльнення лише пiоля
можJмвостей забезпечити осiб, що звiльнюютъся, роботою на iншому
робочому,мiсцi, у тому числi за рахунок припиненнrI трудовIа>( вiдносин iз
сумiсникаlr,tи, лiквiдацii сумiщення тощо.

3.2.2. В Першry черry пропокувати працiвниковi, що вивiльrrяеться,
РОбОТУ За фахаlл, у тому чисяi на }ъJrовах строкового характеру або з менцIим,
нiж на ставку заробiтноI плати, навантаженнrIм;

З.2,З. Повiдомляти про тих працiвникiв, що вивiльняються, службу
зайнятостi у встановгlенi законодавством термiни;

3.2.4. ГIРИ звiльненнi педагогiчних працiвникiв вивiлънене HaBaпTEDKeEHlt

розподiляти В перпIу черry мiж пращiвникамио Що маютъ Ееповне Еавчальне
навантФкення.

З .2.5 .Забезпечувати працевлаштування педагогiчних працiвникiв з числа
ЗаРеССТРоВанI,D( в службi заЙнятостi на вiльнi i HoBocTBopeHi робочi мiсця
вiдповiдно до квалiфiкацiйшж вимог, над{шочи переваry при цьому
вигIускникам педагогiчних навчаJIьних закладiв.

3.З. ЗаrГУЧаТи До педагогiчноi роботи директора та методиста закJIад/
дошкiльноi освiти ца умовах погодинноi оIIпffги rrрацi.

3.2. Виборний орган первиннот профспiлковоi органiзацiт
зобов'язуеться:

3.2.L. Здiйснювати роз'яснювалъну роботу з питанъ тр}дових грав i
соцiа_гtьно-економiчних iHTepeciB працiвникiв, що вивiльнлоться.

3.2.2. Забезпечувати захист працiвникiв, що вивiлънrпотъся, вiдповiдно
ДО ЧИННОГО ЗаКОнОДавства. Контроrповати надашut працiвникам перевfiкного
права з€шIишеншt на роботi вiдповiдно до вимог ст.42 КЗпII Украihи.

знiмати з профспiлкового облiку працiвникiв, що
випадкiв подання особистоТ

використання Bcix

З.2,3. Не
вивiльняються, до Тх працевлаштування (*piM



зобов'язуетьсfi:
, на час дii цього
часу (40 годин
закоfiодавством

колективного
на тиждень),

лrlPu rrрсrцпr, о

BiKoM та за

особио що

договору нормальну
що не перевиIIryе
такOх( п'ятиденнилi

заяви IIро зн{ття з облiку).

3.3. Сторони домовилися:
3.3.1. Що при звiльненнi з роботи за п.1 ст.40 кЗпП Уrqpаiни переважне

IIравО на заjIиШ*"н" на робоТi прИ piBнmc результатах прачi i квмiфiкацii,
oKpiM випадкiв, шередбаченlD( кЗпп Украi'ни, надавати також:

з.3.1.1. - особам передпенсiйного BiKy (1,5 роки до пенсii за
висJryгою poKiB);

3.3.1 .2. - працiвникам, в сiм'юс яких е неповнолiтнi дiти та
маютъ стаryс безробiтнlок.

4. Робочий час.

4.1. Роботодаець ]

4.|.l. Встановити
тривалiсть робочого
встаiiоtsлену чиfiн}fu\i

робочий тюкдень з двома вихiдними днями - в субоry i недiлю.
4.|.2. Режим роботи та облiк робочого часу прачiвникiв закJIаду

дошкiльноТ освiти встановJIювати згiдно з Правилаrrли внутрiшньог0
трудовоГо розпоРядqу. Bci норМи, rrов'яЗанi З режимом робmи, погод)Iqrвати

до почаТIqу ix застосування з первинною профспiлковою органiзацiею.
4.1.3. Час початrqу i закiнченнrl роботи, режим змiнноi роботи, розподiл

робочого часу на частини, црафiки роботи, вiдповiдно до яких передбачаеться

мохливiсть c1BopeнHlt умов для прийому працiвник€lIuLI iжi впродовж

робочогО дЕя на роботах, де особливостi виробництва не дOзвоJUIють

встановити вiдповiднi перерви i т.Д.о встаЕовJIювати Правилами

внутрiшнього трудового розпорядку для працiвникiв зактlаду та погоджувати
з перtsиfiIrоrо профсriiлковоrо органiзацiсю до ik заrrровадженЕя.

4.1.4. Робочий час педагогiчнlтх гlрацiвrтикiв визначати режимом робоТИ
закJIаду i посадовl,пчrи обов'язкамио покJIаденими на них згiдно iз Стаryтом i
Правилами внутрilшльоrо трудового розпорядку установи.

4. 1 . 5 . Педагогiчне навантаженнrI педагогiчногс працiвника дошlкiльноrс
навч€tпъпого ишIаду в обсязi меЕше тарифнот ставки встановJпосться JIише

за його писъмовою згодою, у порядку передбаченому законодавством

УкраiЪи.
4.1.б. ТимчасОве переВедеfiнЯ на iншУ робоry, не обулловлену трудовим

договором, або на час простою здiйснювати тiльки за згодою працiвниказдiйснювати тiльки
оIшатою роботи вiдшовiдно до чинного законодавства.

4.|.1. У разi використаншI неповного робочого дЕя (тижня) норму

робочого часу визflачати угодою Mix роботодавцем i працiвником. При

цьому не обмежувати обсяry трудовID( црав працiвrrика, що праIsос на

умовах неповного робочою часу (ст.56 КЗпП УщраiЪи).



4.2. , Вшборrrшй

lобов'язусгься:
4.2.|. Роз'яснювати

;,

оргаш первпипоi профспiлковоi органiзаltii

прачiвникам змiст HopMaTиBIl}ili aKTiB шро робочий

"* \.;у.ж*хffi#; гrостiйний коЕтролъ за свOечч"*lY_,i шравилъЕим

застосуванняrл керiвником законодавства про працю, про освý, положень

цъого договору в частинi, що стосустъr" р.йЬ робочого чаýу, графiкiв

роботио розпсдlJry ЕавчаJIъного наваgтт:у:: iнше, , v

4.2.3. Сприяти своечасЕому вирiшенню конфлiктних ситуацlи,

пов'язаних з розподiяом Еавчалъного HaBaHTaжeEILs, pex.,.Mo* робочого часу

та з iнlrмx питанъ,

5. Час вfiпочппку,

ý.1. Роботýдавець зоЧл:зустьея: 
Lx праuiвЕикам

5.1.1. Визначати тривалrсть вiдпусток i порядок надання 1

Yстанови, кер)rючисъ Зu*о"ом УЙЫt"" ,Ctpo вiдгryсткю>, ''остановою

ffi#;;,й;"й;}*"* "и-iа 
квiтня |gg7 року м34б (про затвердження

порядку надilr;^*"Й"i ocHoB'oi вiдгryстки 1р"'*Чi:_:u КаJIеНДаРНI'D(

днiв керiвним, педаrогiчним, науково-ilедагогiчним працiвникам освltи 1

науковцяш (iз ,rйч*" i доrо"",""""on") та Постановою кмУ вiд 10 липня

20|gр.]ф69а<<ГIроВне€ення*i"ооч:-.::о""кvryвiд14квiтня1997р.Nч
346>>. надавати помiчникалл вихователiв щорlу{у ..О'"О:У jlY::Y

тривалiстю 28 календарнID( д"i"(",4 ст,з0 закону украiни (гФо дошкlльЕу

"'"'Т?;. Що 5 сiчня розробити, погодити з IIервиЕною .профсшiлковою

орrанiзацi"rо, ,аr*-рдЫ i jовести до вiдома прачiвяикiв графiк вiдrусток на

поточний piK, дотримання якого с обов'язковий як дJIя роботодавця, так 1дJIя

праuiвникiв, а письмово не
про дату початку вцпустки повiдомляти працшник

пiзнiше нiж за 2 тижнi до встановленого графiком 
"iдrry."ок 

TepMibTy, Якщо

TcpMiH, встанOвЛений для повiдомлеЕriя "puui","Ka, 
буде порушеfiо, то на

вимоry ,'рацlвника переЕос"r" iopiu'y вiдrrустку на iншrай перiол,

5.1.3. ПеренесеЕнjt шорrчноi-вiдггустки на iнший перiол з iнiцiативИ

роботодавця доrryскам тiлъки в окремих виfiадках з ДотримаIIням порядЦ,

встановленого ст. 11 ЗаконУ Украiни кГIро вiдrryсткш>. обов'язково

узгод)Iý/вати таке п*р,""*пй вiдrryсток з IIервиIIною профсшiлковою

органiзацiею эа наявностi rrисьмовоi згоди шраuiвника, Забезпечити

закоýодавчо встаI{овяецу р8ryлярнiу Еадання, вiдгryсток, ýе доЕускаючи

ненадаЕня щорiчrrих вiдrryсток повнот 
"p":To,Ti 

протягом.4"о* poKiB пiдряд,

5.1.4. жiвкам, що працюють в ycTaнo"t i rиuror" ДВОХ i бiЛЪШ О*:1 :Т:У
до 15 po*i" uбo д"""rу-iнuаrriдч, ubo ,**, що усиновили дитиЕу, самотнlм

матерям, батъковi, що вLтхо"уJй"уrr без матiрi (в то.му числi i у випадЦ

триваjiого перебування *arepi " 
пiф*""о*у Ъчклад0, а такOж особi, що



:li

ýзяла дитину пlд спiщу, нада"аr" щорiчно додажову соцiалъну оплачуваЕу

'вi-цдlустку тривалiстю 10 каJIендарних дпiв, в тому числi й тодi, коли

загальfiа тривмiсть даноi вiдпустй, щорiчноi ооновноi вiдгryстки та i1ilлпi

додаткOвI.il( вiдпусток В CYrld .r.р.""rrryе- 59 катlендарних днiв, За наявностi

декiлъкох пiдстав дJIя надаЕо ,й"u.rеноi Вiдцустки Ti загальна тривалiстьяе

повинна перевиIIýrвати 17 капендарних днiв. fIри ii наданнi святковi i

нерооочi днi 1ст.тз кзпII украrни) не BpaxoByвu* (:т,:т,19, 20 закону

украrни <<гIро вiдrryсткиD з ypaxyBaIIHrIM змiн вiд 19,05,2009 року), надавати

таку вiдrrустку сЬЬтнiИ *чфi, що виховуе дитину без батька (п,5 ч,12 ст,10

Закону Украrни <Про вiдтустки>),
5.1.5. Надаватлл працiвникам, якi працюютъ на уN{овах неповног0

робочого часу, у тому числi тим, хто перебуваютъ у вiдгrустцi по догляду за

дитиною до досягнення нею фирiчноm BiKy, щорiчну вiдтryстку повноТ

тривалостi' 
rfrдттtт,"*тттlfr напяRатй за бажанш вiдтryстки без

5.1.6.БезпсрешiiодЕоIiаДаВатизабажаннямilрацlВliикlВ-
збереженнЯ заробiтнОi платИ у випадках, встановЛениХ ст.25,26 Закону

Украiни <<Про вiдгryсткп>.' 
5.1.Т. tiiдгrу.r*" без збереженýя заробiтноi Iшати надавати пр€tIIlвникам

тiлъки за rx особистими письмовими зtивами,

5.1.8. Час *iдrry."*" без збереження заробiтноi плати (ст,ст, 2,,. ?:
Закону УкраiЪи "гФ; вiдrryстки" ) включати BJTaж, що дае право на щорlчЕу

основЕу 
"iдrqу.r*у 

irr.+ *".Ъ Закоф УкраТша "Про вИпусткlа" iз змiнамлц ъiд 2

листопада 2000 року).
5.1.9. Н. дооу.*ur" роботу у святковi i вихiдrri днi. Заrгучення окремш(

працiвникiв до робоr, у вихiднi днi здiйснювати у виняткових випадк€}х,

передбачених законодавством, , доr"оrry профспiлкового KoMiTery згiдно з

письмовим Еакilзом. Роботу у вихiднi днi компсliсуъати оплатою в

подвйнОму розмiрi або наданЕям iпшого дlя вiдпочинку i ошлатою роботи у

вихiдний денъ в одинарному розмiрi за згодою з прашiвником з обов'язковрпл

вiдображенням питання про компенсацiю в наказi про заJryчення до робом у

ВИХiЛНИЙffЁ;..* 
в паказi посиJIЕlння на вцповiдну коrпшенсацiю за робОТУ У

вlасiдний денъ сторони цъого колектив}Iого договору домовилисъ вважати,

щс в даЕоь{у випадку роботодавецъ заJIr{ив працiвника дс роботи у вrтхiдяr,lrf

день на Bcix умовах, якi той висуfiе надалi,

5.1 .10. Працiвникам з IIенормованим робочим днем за особливий

характеР працi шри шЕtяВностi коrпторИснlD( IIризначень надавати (при наданнi

о."о""оi; щорiчrту додаткову вiдтryстку згiдно,Щодатку ]ф 1,

5.2. ВиборпиЙ орган первпнпоi профспiлковоi оргапiзацii

зобов'язуеться:
5.2.1". Контролювати дотрима}rня роботодавцем законодавства про час

вiдпочинку шрашiвникiв i вiдповiдних rryнктiв цього договору, а також

вирiшryвати MorKTпrBi конфлiктнi ситуацii,



;
, 5.3.Сторони домовились:

5.3.1. - За працiвником, який знаходиться у будь-якiй вiдгrустцi,
зберiгаетъся його мiсце роботи (ч. З ст. 2 Заксну УкраiЪи iПро вiдпустЙ>).

б. Oплата працi.

б.1. Роботодавець зобов'язусться:
6.t.l. Вживати за<одiв щодо дотриманнlI в закпадi дошпriльноi ocBiTla

законодавства про оIIJIаry працi.
6.L.z. Затверджув€rги штатний розклад, а також зьцiки до Еъого за

погодженням з первинною профспiлковою органiзацiею.
6.1.з. При прийомi на робоry ознайомшовати працiвника пiд розписку з

чинними умовами оплати црацi, наявЕими пiльгами i перевагa}ми,
колективним договором, правипами Вrцrгрiшнъого розпорядвry та iншим
чиiiниМ законодавством. При ix змiпi повiдомляти працiвника про це пiд
розписку.

6.|.4. Робоry прачiвникiВ оплацуватИ за тарифними ставк€lми,
посадовими окIIадами вiдповiдно до виконуваноi роботи, за посадою,
з€шежно вiд професiт та квалiфiкацii, скtt4дностi i умов викоЕуваноi iM
роботи. Кошсретнi розмiри посадовIо( окладiв (ставок заробiтноi плати)
працiвникiв визначати на ocнoBi единот тарифноi ciTtcl розрядiв i
коефiцiентiв з оIIлати працi установ, закrrадiв i органiзацiй oKpeMpD( га.гryзей
бюджетноi сфери та вiдповiднтос нормативних aKTiB MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраlЪи (в окремю( випадках - MiHicTepcTBa о*ороrпп здоров'я).
KoHKpeTHi посадовi оклади (ставки заробiтноi плати) встановJIюються на
пiдставi н.жt}зу з урахранням дiючих квалiфiкацiйних вимог (з подальшою
атестацiсю або тарифiкацiсю вiдповiдкс до чиЕIIого закоflодавства).

Зважатll, що вiдповiдальнiсть за своечасне i правильне BcTaHoBJIeHHrI
працiвникам ставок заробiтноi плати (посаловlпс окilадiв). обчислення
заробiтнОi плати пOкJIадаеться на роботодавця i головного бухгалтера (п.6
IнструкЦii прО порядок обчислення заробiтноТ IuIати прачiвникiв освiти).

6.1.5. Погоджувати з первинною профспiлковOю органiзацiею форми i
системи оппати працi, норми црацi, уý{ови BcTaHoBJIeHHrI та розмiри
надбавок, допýат, премiйо винагсрод, iнших засу.очувшIьн!ж, комIIенсЕlIIiйних
та гарантiйних випIIат вiдповiдно до ст.15 Закоlту Украiни кПро оплату
працЬ>.

б.1.6. Виплачувати працiвникам заробiтну пJIату за мiсцем роботи двiчi
на мiсяцъ:

- аванс 15 числа i остаточний розрахунок 3i числа з дотриманнrtм
промiжку часу мiж цими виIIлатамИ, Що не перевищуе 16 капендарншr днiв.у тих випадках, коли день виIuIати заробiтнот плати або авансу
спiвпадас З вихiдниМ абО святковим (неробочим) днем, заробiтну плату
(аванс) виплачувати напередоднi.

виплаry заробiтtrоi плати через устЕlЕови банкiв здiйснrовати лише на
пiдставi особистlп< писъмовIаэ( заяв працiвникiв.

9
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6,1.7. Заробiтну плату за весъ перiод вiдгrустки (а також
допомоry на оздоровлення) виплачувати працiвникам не пiзнiше
до Еочатку вiдгryстки (ст.1 15 КЗпП УкраiЪи).

б.1.8. При порушеннi TepMiHiB виплати заробiтноi ппати з
приЕIиЕ виIIпаtryваТи if негайно пiсля шад(одженIш коштiв
першочерговс:

-особаlл, звiльненим iз навч€lJIьного закJIаду (вiдшкодуваншt
заборгованостi, розрахyr{ок, вrлriдна допомоrа, гарантiйнi та компенсацiiiнi
виплати);

-caMoTKiM матерям, що BILчoByIФTb дитцну
iнвалiда;

- вчительським сiм'япл;

у вiцi до 15 poKiB або дижну-

- працiвЕикам у разi ikньоi хвороби або хвороби близьких родичiв,
пiдтвердженоТ вiдповiднlашr медичним висновком;

- у виIIадку cмepTi близькrаi родлтчiв праliiвника.
6.1.9. АтестацiЮ педагогiчнrлС працiвникiВ проводити вiдповiдно до

Типового положеннrI про атестацiю rrедагогiчншr прашiвникiв УкраIни,
затвердженсго Еак€Еом MiHicTepcTBa освiти i науки Украни вiд 2aJ2.201lp.
Jф |47З <ПрО затвердЖенIUI змiН до Типового положенIш щрс атестацiю
педагогiЧних праЦiвникiВ Украiни> (зареестРованого в MiHicTepcTBi юстицii
УкраТни 10.01 .20|2 р.за Nя 14120327)

6.1.10. Вю:ючати В обов'язковомУ порядку предс"авника первинноi
профспiлковоi органiзацiт до скjIаду атестацiйноi комiсiй.

6.1.11. НадаВати коЖному працiвниковi робоry, що тарифiкуеться за
категорiею фозрядом) установ.тlеною за наслiдками атестащii.

6.1.12. ЗабезпеЧити перiодичне (не рiдШе однOго разу на п'ять poKiB)
пiдвищення квмiфiкацii педагогiчнiо< працiвнпкiв, гарапryточи iM rp" ц"оrу
вiдповiдНi пiлъги i комrrенсацiТ (збережешUI середнього заробiтку, о*ф
витрат на вiдрядження, у тому числi BapTocTi проiЪду, добовtос i т.дr)
вiдповiдно до чинного з€}конодавства. Забезпечити оплату працi працiвникiц
якi здiйснюють замiну булъ-яких категорiй тимчасово вiдсутнiх пршдiвникiв.

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

розfiiиреннЯ зонИ обслуговуЁаfiня або эбiльшенitя об'сму
виконуваноi роботи - да 50Yо;

виконанIШ обов'язкiв тимчасово вiдсугнього працiвника без
звiлънення вiд ocHoBHoi роботи * до 50%;

за використаш{я В роботi дезинфiкуючlтх засобiв, а також за
прибирання ryалетiв - |0% посадового окJIаду (без uроведеннrt при цьому
атестацii робочш< мiсцъ - постанова Кабiнеry MiHicTpiB Украiн" J0 ..р.rо
2002 року J& 1298), l -

Зазначенi доплати встановJIювати за обов'язковим погодженнrIм з
профспiлковиМ KoMiTeToM (наказ MiHicTepcTBa освiти i пауки УкраТни Nsl18

MaтepвjlbЕy
нiж за 3 днi

обективних
на рахунок
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glдZЦ JIютого 2005 року).
б.1.14. За час простою, зумовленого виникнеIшшм не з вини працiвника

впробничоi' сиryацii, небезпеЧноi для життя аба здоров'я ,rрацiu""*ч та
lподей' якi його ото.туrотъ, i навколишнього прцродного середовища, за
працiвником зберiгати серелнiй заробiток (ст.6 Зй"у Украiни ,iпро охорону
працЬ),

6.1.15. Забезпечити своечасне i цравильне встановJIення та виIIлату
працiвникам заробiтноi плати з урахуванням змiни розмiру мiнiмальноi
ЗаРОбiТНОi rrЛаТИ (СТаЖУ РОботи, освiти, квалiфiкацiйноi *u"Йорii; почесЕlD(
званъ, доцлати за шpecTI|LTG{icTb та iH
заробiтноi плати працiвникiв освiти).

IIP8CTI|LTG{lCTb lET (к.6 lнстр}тщii про Еорядок обчисденIuI

гфи змiнi розмiрiв тарифних ставок i посадовlD( окладiв без зволiканIuI
видаватидitlи накази про здlиснення вtдповiдних переросункiв.

6.1.16. За робоry в шкiдлившr умовах працi за на,sвностi коштiв

накази про здiйснення Bi1дповlдних

провадити доплати до тарифнIФi ставок i посадових окладiв у розмiрi 12%
тарифноТ ставки (посадового окладУ) згiдно з додатком ЛЬ 9 доiнЪrру*цii про
порядок обчислення заробiтноi плати працiвlrикiв освiти. очiнку йо" прJшi
на кожнОму робоЧому мiсЦi здiйсrпОвати на пiдставi атестацii роdочrо< мiЙъ.

6. 1 . l 7. ЗДiЙСНЮВаТИ ПРеМiювання працiвникiв вiдповiдно до ПоложенIuI
про премiюванця (,Щодаток Ns5 * ПоложеншI про премiювалшя;.

б.1.18. Виплачувати педагогiчпим працiвникам вiдповiдно до п.1 ст.57
Закону Украiни ,,Про ocBiry>>;

надбавки за вислуry poKiB щомiсячно у вiдсотках до посадовою
окпадry (ставки заробiтrrоi плати) заJIежшо вiд сталqу педагогiчноi роботи:

понад 3 роки - l0%; поЕад 10 poKiB - 20%; понад 20 poKiB - 30%;
допомоry на оздоРовленнrI у розмiРi мiсяsного посадового окJIаду

(ставки заробiтноi гпiатф при паданнi щорiчнlтх вiдггутток;
щорlчну грошову винагороду за cpшiHrTy праIцо, зр€ц}кове

виконанНrI службОвих обоВ'жкiВ у розмiРi до одного шосадового окJIаду
(ставки заробiтноi шатф вiдповiдно дь Положення, розробленого за

6.1.19. Не приймати в односторонньому
встановленi чрrнянм закоЕодавством та цим
оIIпати працi.

б.1.20. Встановлювати працiвникам надбавки до заробiтноi плати за
наявностi коштiв:

6.L2t ВиплаtIувати надбавщу педагогiчним працiвникам за

порядку рiшень, що змiнюють
KOЛeKTИBHI|livt ДОГОВОРФМ УМОВИ
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престижнiстъ педагогiчноi працi в максимаJIънOму розмiрi * 30% посадового
окIIаду вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Уrсраiни вiд 11 сiчня
2018р. jlg 2З.

6.2.Виборний
зобов'язу€ться:

орган первинноi профспiлковоi органiзачii

6.2.|. Здiйсшовати контроль за дотриманням у закпадi законодавства про
оппату працi.

6.2.2,Сприяти наданню працiвшикам необхiдноi консультативноТ

допомоrи з шитаЕь оulrати rrршдi.

6.2.3.Iнiцiювати питання про заIryченIuI до дисциплiнарноi
адмiнiстративноТ, матерiальноi вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного
законодавства осiб, винних у невиконаннi вимог законодавства про оплату
fiрацi, yl'IoB цього колект!лвного договору, якi стосуються оппати праrri.

6.2.4.Представляти iнтереси працiвника при розглядi його трудового
спору з оппати прачi в KoMicii п0 трудових спор ах (ст.226 КЗпП Украiни).

6.2.5.Представляти на проханнrI працiвшака його iнтереси з питань
оплати працi в судi.

6.2.6. Звертатися до органiв прокуратури, державноi iнспекцiТ працi

щодо наявностi порушень законодавства про оплату працi та iншою
iнформацiею (ст. 19 Закону УкраТни <<Про прокуратуру>, ст. 259 КЗпIТУ
VтспяiЪтл)

6.3. Роботодавець i виборнпй орган первинноi профспiлковоi
оргапiзацii спiльrrо зобов'язуються;

6.3.1. Своечасно iнформувати трудовий колектив про нормативнi акти з
fiитань заробiтноi пjlaTи, соцiапъно-еко}ломiчнюr пiлъг, пенсiйliого
забезпечення, а також забезпечити гласнiсть умов oIuIати працiо порядку
виплати доIUIат, надбавок, винагород, премiй, iHшllo< заохоtryвальних або
компеЕсацiйних виIIJIат.

7. Соцiально-трудовi пiльгш, rарпнтii, комшепсацii-.

?.1. Роботодавець зобов' язусться:
7 .L.|. Сшрияти забезпеченню Bcix працiвникiв закJIаду вiдповiдними

уIuовами працi.
7 .L.2. Створювати у}Iови дJIя проходження педагогап{и-жiнками, що

мlлютъ дiтей BiKoM до 14 poKiB, KypciB пiдвищення квалiфiкацii i
перешiдготов.ки за мiсцем про}кlltsfiIня без направлення ix у вiдрядженЕя.

7 .|.3. Сприяти працiвникtlм в цризначеннi iM пенсii за вислуry poKiB i за
BiKoM.

7 .|.4. У випадщу з{lхворювання педагогiчнtл< працiвпикiв, яке

унеможпивJIIо€ виконання ними професiйншl обов'язкiв i обмежуе
перебування в дитячому колективiо або тимчасового fiереведення з цrоr або
iншlа< обставин на iншу робоry, зберiгати за ними поýереднiй середнiй
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зryобiток. У разi хвороби або калiцтва попереднiй середнiй заробiток

вшшатувати до вiдновленшt працездатностi або BcTaHoBJIeHHrI iнва"тliдностi

(сr.57 Закоку Украiни ..ГIро ocBiry>).
7.|.5. СтВоритИ у закшадi KiMHary псrосологiтIного розвапта)кення.
7.t.6. Забезпечити правове навчання прачiвникiв iз затryчення фахiвшiв

правозахисних i iнших органiв в rаrrрi права.

7.|.7. ОрганiзОвуватИ дJUI trедагогiчнmr шрацiвнИкiв закладу семiнарио

конференцiт Ъ питань, законодавства про ocBiry, змiсту освiти, передового

педагогiчного досвiду та iнше.
7.|.8. Стrрияти вирiшэrrню шитань про надання реабiяiтацiйних rryтiвок

на лiкування прачi"""пur, якi rx потребують, дирекцiею Фондr соцiальногО

страхуванЕя з тимtIасовот втрати працездатностi.' i.l.g. Сприяти органiзацii лiтнього оздоровлення дiтей rrраrliвшикiв

установи, використовуючи додатковi асигнуванЕя за ра)(унок заIrученрD(

KoriTгiB.

7.2. Вшборншй орган первинноi
зобовlязусться:

профспiлковоi оргашiзашii

лiкуванняо7.2.|. СприятИ органiзацiТ санаторно-курортного

оздоровлення та вiдпочинку членiв профспiлки та ix сiмей.
7.2.2. Забезпечити проведеннrI <<днiв здоров'п>, виiзди на природу.

7.2.з. Оргаuiзовувжи вечори вiдпочинку, присвяIIенi професiйним,

загапьнодержавним святам та iH. iз запрошеЕням BeTepaHiB працi,

8. Охоропа праui i здоров'я.

8.1. Роботодавець зобов'язу€тьея!
s.l.1. .Що початку роботи працiвника за укJIаденим трудовим договором

провести з ним необхiдний iнструктаж, роз'яснити пiл розписку його права,

оЬов'язкИ, iнфорМувати про у!{ови працi, право на пiльги i компешсацiТ за

робоry в особливих, шкiдливlD( yI!{oBaJ( вiдповiдно до чинного законодавства

про охорону працi i цього колективного договору.
8.1.2. Забезпечити належний стан будiвель, споруд, примiщенъ,

устаrкування та коlrlгроýъ за Тх тех_нiчrtим стаЕом.- 
в.i.з. СтворюВати В закJIадi в цiломУ i на кожному робочому мiсцi

здоровi i безпечнi уплови прачi вiдповiдно до встановлених норм.

8.1.4. Призначити посадовrх осiб дJIя забезпеченнrt вирiшеннЯ

конкретНих питаIIь охороЕи працi, розробити i затвердити iнструкчii про iх
обов'язки, ilpa3a та вiдповiдалънiстъ за вЕкоfiаIiня iiоКПаДеНИХ На H1lx

фу"*цiй, забезпечити навчаннrt (перенавчання) з питань охорони працi,

8.1.5. Органiзувати своечасце i якiсне розслiдуваЕнrl ЕещаснИх випадкiВ

на виробництвiо професiйшш захворювань вiдповiдно до вимог чинного

закошодавства про охоронУ праJц, Не доrryскати шроведеЕня таких

розслiдувань без 1"racTi представникiв профкому,
8.1.6. Забезшечити ycyнeнHrt пршмн, що викJIикають яещаснi випадки,
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tp4Bcimi захворювання .1а
шередкеЕня, у тому числ1 1

здiйснити профiлактrтчнi
TlDb що виявленi комiсiями

ешвiдрадrня !. _-.--- _-:л--- ба lriл.' 8.i.z. Проводити атестацiю робочих мiсцъ за умовами працl,

озпайотrлrати праrriвникiв з резуJьтатами атестацiт iх р:Р:а_уY::.,Ч
po.*.rqy. Своечасно здiйснювати дошпату за Еесприятливi умови прац1 за

наслiдками атестацiТ робочих мiсць uбo оцiнки умов прачi особам,

безпосереднь0 зйнятим на роботах, передб€rчен}D( виповiдним перелiком

професiй (Щодаток }ф з), Iнструкцi.rо ,rро порядок обчисленrrя заробiтrrоi

IuIати rrрыдiвникiв освiти,
8.1.8. Забезuечити проведеншI пошереднъого (гrри прийомi на робоry) i

перiодичr* r*й""* оrЬдi" працiвни*i", u також щорiчного обов'язкового

медичного огJlяду осiб BiKoM до 21 року,
корисryватися правом притягнення до дисциплiнарнот вiшtовiдалъностi

у встаЕовленому законом ""n"*o 
працiвникiв, ,ц" ухиляютъся вiд

проходження обов'язковог0 медиЕIного огJUtду, а також забезuечити

вiдстороненЕrl Й 
"iд роботи без збереження при цьому заробiтноi ппати до

цроходження медогJIяry
8.1.9. Забезпечити вiдповiдно до саrriтарно-гiгiснiчнlос порм

температур""rr, "БЙ янtй,свiтловий та водний режими в ycTaHoBi,

8.1.10. Дналiзувати стан захворюваrrостi в ycTaнoBi, Забезпечити

викоЕання лiкарських рекомендацiй д,гl-s його зЕиження

8.1.11. Провести IIавчанЕя та перевiрку знань з питань охороЕи прац1

прашiвrгикi*, зайт'r на роботах з пiдвищеною небезrrекою. Не доrryскати до

роботи осiб, ,ц;;; ;ро*Йи iнструктаж з.охорони rrрачi i технiки безпеки, а в

необхiдних випадках _ навчання та перевlрку знань,

8.1.i2.ffоOlжоВтti,(забезпечитиВикOнанпявсiхнеобхiдплпсзаходiвДля
пiдготовки закJIаду до роботи в зимовI,D( умовах,. r __:_*_л_лт

8.1.13. Надавати представникам первинноi профспiлковоi ор'*'ч1-,'
о*оро"" працi необхiдну iM iнформацiю з шитанъ )л\,Iов, охорони прац1,

технiки безпекио санiтфо-побугового i медичного забезшеченнrI, витрати

коштiв, перелба"е"r" Йо здiйснення заходiв з охороЕи ПРаЦi, С":'_1Т::

вживати заходiв для врахуваЕня под€lнь та висновкiв, надавати аРГУIvIеНТОВаНi

заходи дJlя Тх

за пiдсупtками ix

вiдповiдi в 7-денниiл TepMiH пiсяя iх отримаýrrя,

8.1.14. ЗдiйсrповатИ коЕтролЪ за дотриманнJIм працiвниками норм 1

шравил охорони прашi i технiкILбезпеки пiд час навчаJIьно-виховного шроцесу

тароботи,u'uкожзаВикористанняМзасобiвЗахистУ.
8.t.15. ВживатИ 

".pri"o"I,D( 
та необхiднлш заходiв дJIя надаЕня допомоги

потерпiлишr при виникненнi flещасних випадкiв в ycTaHoBi, заIýrчаIочи у разi

,rоrрЪбrа аварiйно-рятувалънi форшrування, _ ___:_ лл_л*i_шr\. . !

8.1.16. Зважаючи, Що вlдшкодуваЕнrl збиткiв, заподiяних црацlвников1

внаолiдок пOшкоджешш його здоров'я або у випадку cMepTi "рl111y:l
здiИсЙеться Фондом соцiалъного страхування вiд нещасн!tх випадКВ

вiдповiдно до Закону Украiни uПро ,uй""ообов'язкове державне соцiапьне

страхуванЕя вц нещасного випадцу на виробшицтвi i професiйного
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Ьоро"ання, якi спричинипи втрату працездатЕостi>>:

г*",,:;;;;;"" передавати документи на осiб, що потерпiли вiд

' "еЩаСН1D( 
випадкiВ на виробництвi та професiйmо< захЕорюванъ, до

вищезгаДаЕогО Фонду' 
rками, шо втDаfl '}ть у зв'язку з

8. 1. 17.зберiгатИ за прашiВниками, що втратипи шрацездатн1(

Еещасним випадком на виробництвi або профзахворюванIuIм, мiсце роботи

/посадуi та середню заробiтну гIJIату на весь перiод до вiдновлення

прuцa.дurrrостi Ъбо до визнання Тх в установJIеЕому порядку iнвалiдаlrли, У

разi неможтпавостi виконання rrоr*рrriпим попередньоi роботи забезпечити

вiдгrовiдно до MeýцHpD( рекоь,rендацiй його перепiдготовку та

працеыIаштув аr{ня9встаЕовити пiльговi уIuови та режим роботи.

8.2. Вшборний оргап первпнноi профспiлковоi органiзачii

зобов'яЗУег"*L*.rr*"*r" 
акгивЕу }частъ представникiв первинноi

профспiлковоi органiзацii У вирiшеншi питань створення здоровIо( та

безпечнrтх yI!{oB працi, попередження випадкiв травматизму i захворюванъ,

оздороыIенЕя та працевпаIптуваIIня у випадку змiни стану здоров'я

праltiвникiв.
Jаulлаtrrrr первинноi8.2.2. Реryлярно (щокварталъно) заслуховувати на засlданft первинноi

профспiлковоi органiзацii роботодавця, вiдповiдних посадових осiб про стан

умов i охорони працi.
8.2.з. ЗшrищЪти права працiвникiв на здоровi i безпечнi умови працi. При

виникненнi небезпеки дJIя життя i здоров'я прачiвникiв, а також TIob що

вчаться, вимагати припинення вiдповiднlос робiт.
8.z.4. Сприяти роботодавlцо, профспiлковим i державним оргtlнам у

здiйсненнi заходiв дlя забезнеченюI виконеннlI в ycTaEoBi вимог

законодавства Украiни гtро охороЕу працi i здоров'я.

8.2.5.Вносити ,rроrrЬr"цii роботодавця про заохоченIUI посадов}о( осiб i
працiвникiв, а також стимуJIювати ik за активну }п{асть у здiйсиеннi заходiв

дJI;I полiпшен:rя yIvrOB i охорони rrрацi з Bpaxygaцr1 IM можJIивостей

профспiлlсовоi органiзацiТ.
8.2.6. Заохочення прачiвникiв здiйсшювати з ур{лхуванням виконання

ними норм i правил охорони працi i TexHirсl безпеки при виконаннi трудовID(

обов'язкiв.
8.2.7. Вносити пропозицii дJIя попередженIUI виникнення можJIивI,D(

аварiйних сиryашiй. виробничого травматизму i профзахворювань,

8.2.8. Органiзr,вати роботу для надання допомоги травмованим 1 хворим

працiвникаr,r. зоrpе}lз для вr,rрiшення гtобутавих питзнь, uридбання

медикаментi в. отр ij \{ан ня с восчасноi медичнот допомоги.
8.2.g,Сприятlr прашiвникам у виконаннi ними зобов'язанъ з охорони

працi та органiз\,вати вi.лповiдний контроль.
i посадовими особами
fiитаЕь охоронir працi,пропозиiriй прсJстаБникiв

домагаючисъ iх peeri зашiТ.

8.2.10.Перевiряти виконання роботодавця
профорганiзыiii з
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8.2.1 1 . Не рiдше 1

колективу резулътати
oxopoiioю працi.

разу на piK виносити на обговорення трудовоrо

спiльноi роботи щодо забезпечеЕня контролю за

8.3. Працiвшпклл зобов'язуються:
8.з.1. iti*rrу"Чr"сЯ про о.об".ry безпекУ та здоров'я, а також про безпеку

вихованцiв, оточуючrо< осiб в процесi роботи або пiд час знаходженн,I Еа

територiТ уотанови' 
в.з.Z.Вивчати i виконувати вимоги нормативЕо-правовI,D( almrB з

ФхOроЕи шрацi, шравиJIа поводжеЕЕя з устаткуваIш{ям i те,хrтiчними засобами

навчання, *ор"фватися засобами кOлективного та iндивiдуtшь}Iого захисту, 
:

8.3.3. Проходити у вýтанOвленому чинним законодавствOм l

роботодавцеМ порядЧ попередНi та перiодичнi медицнi огJUIди.

8.3.4. Негайно повiдомляти ilро небезпеку або нещаснi випадки

роботодавчя або iiпrry посадову особу; вживати заходiв дзiя ix ilоliереджýння

та лiквiдацiт; надавати першу допомоry потершJIим,

8.3.5. Нести особисцч вiдповiдальнiстъ за порушення вимOг, з€вначенlD(

у даному роздiлi колективного догOвору,

9. ГараНтii дiялЬностi виборного ()ргашу первинноi профспiлковоi

органiзаuii

9.1. Роботодавець зобов'язу€ться:
9.1.1. УтриrчrуВатисЯ вiд будь-якиХ дiй, щО можугЬ вважатиСЯ Втр}п{аншш

ts ýтатутl{у дй"Йrru ýрофспiлки працiвникiв освiти i науки Украrни,

Створити необхiднi уrллови дJIя нормальноi дiяльностi первинноi

шрофспiлковоТ органiзацii:

"uдu"чr" 
примiщення дJIJI IIроведенкя профспiлкоВIlD( зборiв i

засiдань виборного органу первияноi шрофспiшtовоi органiзацiТ;

сприяти друкуванню i розмноженню вiдповiднот iнформацiт;

g.L.z.Надавати дЙ здiйсЕеЕнr1 контрсJIю кЕиги наказiво трудовi книжки

працiвникiв, докумеЕти Iцодо облiщу робочого часу, вiдrrусток, заяви та

"*up* 
гrрацrвникiв та книry ik реестрацii, докумеflти з тарифiкацii, атестацii

"р"цi"""пiв, 
вiдомосti та iншi документи з питань заробiтноТ плати i T,i,

9.1.з. Головi i членам 
""6ор"о.о 

органу первинноi профспiлковоi

органiзацii надавати вiльний вiд роьоти "u" ",,родовж 
2 rодин на тиждень iз

збереженням середнъого заробiтку дIя виконаншt грOмадських обов'язкiв на

користЪ трудовоГо колекТиuу, yru"ri в консультацiях i переговоржо в роботi

*"Ъор*r"'фофсuiлковI.D( оргаЕiв, у тому чиспi вищих за пiдшорядкуваIш,Iм,

g.|.4. Звiлъняти представникiв трудового колективу вiд роботи на

необхiдн"и Йод для'уlастi у пiкефаннях, мiтинГаХ, ДеМОНСТРаЧiЯХ Та

iншrшr акцiJD( цротесту, у тому числi з виiздом за межi установи (вiлповiлного

населеного пуflкту;, rrов'язанlас iз за)истом трудових, соцiально-економiчних

fiрав та iнтересiв'прачiвникrв освiти - членiв профспiлrси iз збереженняiи

середньоi заробiтноi плати.
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9.1.5. Надавати первиннiй профспiлковiй органiзацii необхiдну
iнформацiю з питань, що стосуються змiсry даною колективноrо договору,
сприriти реалiзацiii права Профспiлки ffa за(ист трудовiii( i соцiагlъно-
економiчних прав та iHTepeciB працiвникiв.

9.1.6. Не перешкоджати вiлвiлуванню та огJuIдy виробничих, побутових
та iншlпс примiщень, робочшl мiсць виборним органом первинноi
профспiлковоТ органiзацii, перевiркам дотримання законодавства УкраiЪи
про працю, охорону працi, оплату працi, ведення трудових книжок, нацання,
облiк i використання вiдпусток тощо, розмiщення iнформацii профспiлкового
KoMiTeTy в примiщенЕяD( i на територiТ установи в доступцих дJuI Ерацiвникiв
мiсцях, своечасно (в тижневий TepMiH) розглядати пропозицii первинноi
гlрофспiлковоi органiзацii про усунення виlIвленlD( ними порушенъо в цей же
TepMiH надавати письмову вiдповiдь щодо в)Iсltтих заходiв.

9.|.7 . Не змirповати yIvIoB трудовоm договору, нё притягати до
дисциплiнарноi вiдповiдмъпоотi членiв виборного органу первинiлоi
профспiлковоi органiзацii , а також членiв KoMicii з трудових сшорiв без згоди
наце.

9.1.8. Звiльнення .rпенiв виборного оргаЕу первинноТ профспiлковоi
органiзацiI, його голови, KpiM дотримання заг{rпьного порядку, проводити за
попереднъою згодою даного виборного оргаЕу i вищого за
пiдпорядкуванням профспiлковог0 органу.

9.|.9. Не допускати шротягом року пiсля закiнчення TepMiHy обрання
звiльнеrrня колишrriх членiв та голови виборного оргаýу первинноi
гrрофспiлковоi органiзацiТ з iнiцiативи власника або угrовноваженого ним
органу, KpiM випqдкiв, передбачених ч.4 ст. 31 Закону Украi'ни uПро
професiйнi спiлки, ik права та гарантiТ дiялъностi>>. (Зазначена гарантiя не
нада{лъея у випедку дострокового припинен}uI повновrDкень у зв'язlсу з
неIIЕLпежним виконанням своТх обов'язкiв як }шенiв виборного оргаЕу, або за
власним бажаптrям, KpiM випадкiв, коли це зуý{Oвпено станом здоров'я).

9.1.10. Вiдповiдно до писъмовиr( заяв працiвникiв, що е членами
первинноi профспiлковоi органiзацii, rцомiсячно i безоплатно утримувати iз
заробiтно? плати i перераховувати Еа рахунок члеЕсъкi rрофспiлковi внески
не пiзнiше насryrrного за днем виплати заробiтноТ плати дня.

9.2.||. Виборний профспiлковий орган первинноi профспiлковоi
органiзацii зобов'язуетъся використовувати наданi чинIlим законодzlвством
Украiни про працю, ocBiry, а також циIt{ колективним договором
повноваDкення дJIя захисту трудовID( i соцiально-економiчнtтх прав та
iHTepeciB прашiвникiв.

10. Контроль i вiдповИальrrigгь

1 0.1. Сторонн зобов'язуютьсяз
10.1.1. Спiльно визначати необхiднi заходи для

цього колективного договору.
10.1.2. Здiйснювати контроль за його вI{конанням
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iз cTopiH, так i шiшп
10.1.3. ffля ,tоrrро.ш за вЕконяЕн{м коJIектЕвного договору сторони не

рiдшс одIiого ржу па piK аваiiзуютъ i рагалъiiюютъ хiд йоrо в?iкоrlання, у
разi невиконанIut oKpeMLD( положень здiйсшоють додатковi заходи щодо ik
реалiзачii.

|0,2, Роботодавець зобов'язуеться :

t0.2.i. Гфитягати до вiдповiдальностi осiб, винних у новикоЕаннi
зобов'язань (положень) цього колективного договору, нен€uIеЖнОмУ

(невчасному) iх виконsgнi, rrорушеЕнi законодавства шро кодеКТИВНi

доrовори;

10.3. Виборпий
зобов'язуеться:

1rr 2 1 D,л,л_л-.,l lJ -J . l . l-rrllvla,I a,In

орrан первинноТ профспiлково[ органiзацii

вiд рсботодавця розiрвання трудовог0 договOру
(контракry) з роботодавцем закладу освiти, якщо BiH гlорупryе законодавство
про праIsо, не виконуе зобов'язанъ цъOго колективного договору, на пiдставi
ст.45 К3пП Украiни.

Колективний договiр гliдписаний у трьох примiрникахо якi зберiгаються
мають одliакову юридичну сршу.
трудового колективу

iвсъкого
ьно1 освlти

-*- л т)f1.1 \,r.t).

у кожноI iз cTopiH i
За доруlенЕ,Iм

Голова виборного органу первинноТ
профспiлковоi органiзацii

тт-,--л-- тт 1\,fJrJýa1 ll.lvl.

fiата <<24 >> березня 202i року

W
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,Щодаток 1

до коJIективного договору мiж
роботодавцем Макарiвського
закJIаду дошкiльноi освiти
та виборним орг€tном шервинноТ
профспiлкововоi
органiзац ii на 2а2l. -2025 роки

ОРI€НТОВНИЙ ПЕРВЛIК

CeKpeTapi, секретарi-друкарки, ceKpeTapi
вiддiлiв (частин), дiловоди, комiрники.
r\уларl.

посад працiвникiв з ненормованим робочим днем системи MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни, яким може шадаватися додаткова вiдпустка

Роботодавцi установ i органiзацiй, ix заступники.

Економiсти, юрисконсуJIьти, шраIсти}lнiпсlоlологи, соцiологи, бухга-птери,
бухгаrrтери-ревiзори та iншi),

Технiки Bcix спецiа.гlьностей.

уrбових (1^rбово-методичних)

Лiкарi, середнiй та молодlшай медисlнI,rй персонЕlJI установ i закладiв освiти.
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Додаток 2
до колективного договору
гriж роботодавцем
Макарiвського

закладу дошкiлъноТ освiти
та виборним органом первинноТ
профопiлкововоi
органiзацii на 2021-2а25 роки

пЕрЕлIк
робiт з важкими i шкiдливими умOвами працi, при виконаннi яких

здiйснrcстьсff пiдвищена оfiлата

1. Види робiт з важкими i шкiдливими умовами працi, на яких
встановлюютъся доплати в розмiрi до 12 вiдсоткiв:

i.iJO. Обслуговування теплових бойлерних установок в цехах (дiльницях):
котельних, турбiнних.

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

1.146. Ремонт i очищення вентиляцiйних систем.

1 1д-1 rtлaл*-_ _л*l-лл_-: - _----л|/:-i. i + i. rоооти, пов,язанi з чищенням вигрiDiiих ям, смiттсвих ящикiв l

каналiзацiйних колодязiв, проведенням ix дезiнфекцiТ.

1.15 1 . Прання, сушiння i прасування спецодяry.

i t a1 т)л < - _.. <: - л*"._. .--лд1.iэ;. roooтii оi-iя гарячих плит, електрожарових шёФ, кондитерсъких i паро-
масляних печеI"{ та iнших апаратiв для смаження i випiкання.

l.t55. Роботli. пов'язанi з миттям посуду, тари i технологiчного обладнання
вручн}, iз застосr вання}1 кислот, лугу та iнших хiмiчних речовин.

1.159. Роботi: j \-.ol\ вання води, з виготовленням дезiнфiкуючих розчинiв, а

також з Тх Bilxo:,;1J. f,:lзя\t.

1.1б4.Робота l: -;.:-.-; \lii Ео\{.

1.178. Забез;с -..--. r =: _ з- *сння заiiятъ }- критих iiлаваJiъних басеЙнах.

1.182. Роботi, :".J ],l:"- : ,.t . Jл.:ьше на.] поверхнею землi (пiдлоги).



ЩОгtлати за несприrtтливi уплови працi встановJIюються за результатами
атестацii робочих мiсцъ або оцiнки р{Oв працi особамп безпосередньо
ЗаЙНятим на роботах, передбаченlD( Перелiком, i нараховJriотъся за час
фаКтичноТ зайнятостi працiвникiв на TaKlD( робочшс мiсцлс або в таких
УМОВах ПраЦi, яка здiЙснюеться вiдповiдно до дiючого законодавства про
охорону працi.

При наступнiй рацiоналiзацii робочих мiсць i полiпшеннi умов працi
доплати зменпцrк}ться або вiдмiн.шоться повнiстю.

на роботах з в€Dккими i шкiдливими уfi{овами цращi доIшати
ВСТаЕовJIIоIоться до 12 вiдсоткiв посадового окJIаду (ставки), а lrа роботах з
особливо вilккими i особливо шкiдливими умовами працi - да 24 вiдсоткiв
посадового окIIаду (ставки).
АтестацiЯ робочшс мiсцъ або оцiнка умов працi в установах i органiзацi.lпl
ЗДiЙСнrОсться атестащiйною комiсiею, яка створюеться нак€}зом роботодавця
За ПОГОДженlirlh{ з профопiпковим KoMiTcToM з числа найбiлъш квалiфiкованlD(
працiвникiв, представникiв профспiлкового KoMiTeTy, служби охорони працi
установи i органiзачii.

АТеСТацiйну комiсiю очолюе роботодавець або його заступник. fuя
РОбОТи членами атестацiйноi KoMicii можуть з€шуrатися спецiалiсти iнших
с"гryжб i органiзацiй.

На ПiДставi висновкiв атестацiйноТ KoMicii роботодавець },cTaHoBI{,
ОРГаНiЗаЦii за погодженням з виборнилл органо}J первинноi профспi,rr:овоТ
ОРГаНiЗацii затверджу€ перелiк конкретних робiт, на яких встановлюсться
доппата за ЕеспрI{][тливi умови працi i розмiри доIшат за видЕlми робiт.

KoHKpeTHi розмiри доплат та тривалiсть Iх виIIJIати встановJIюються
наказом по ycTaнoBi, органiзацii.



Додаток 3

до колектIiвного договору мiж
роботодавцем Макарiвського
закJIаду дошкiльноi освiти
та виборним органом первинноi
профспiлкововоi
органiзац ii на 2a21,2025 роки

список
виробництвl цехiв, професiй i посад iз шкiдливими i важкпми умовами
прЬцiо зайнятiсть працiвникiв на роботах в ,Iкfix да€ fiраво на щорiчну

додаткову вiдшустку

(вiлповiлшо до постtlffови Кабiнету MiHicTpiB Украiви
вц 13 1равIIя 2003 року Ns 679)

Номер
позшriТ

Виробшптгва, робOти, цехи, шрофесiТ та посади

максимальна
TpltBa,чicTb
шорiчноТ

додатковоi
вiдпустки за

роботу iз
,,,,.; - -,,_,.1 .,. ;
Ф[l4rilDrr]rrl l

важкими yMoBal,I}I

працi,
календарних днiв

5. Кухар, якlй праlцос бilя шлити 4

l5.

24.

Фарбувальtппt
,7

Оператор пральних маrllин) зайнятийr на iнttlих роботах 4

l l4. опаlповач, зайнятrй опменням печей дров'янrал пzlJIивом 4
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Fiомер
позшlrl Виробниrцва, роботи, цехи, професii та посади

Макспrа-гьна TpmaricTb
щорiщоi додатковоТ

вiдпустка за робuгу iз
шкiдlлвшr,rи i важкrцлл

)rMoB{lMи пparri, каленларrпо<

Додаток 4

до колектрlвЕого договору Miж
роботодавцем Макарiвського
закпаду дошкiльноi освiти
та виборним органом первинноi
профспiлкововоi
органiзац ii ха 2021 -2а25 poicir

список
виробнпцтвl робiт, шрофесiй i посад працiвникiв, робота яких

пов|язана з пiдвищеппм нервово-gмоцiйним та iнтелекryальнпм
навантаженням або викону€ться в особливих природних

ГеОГРsфiчних i геологiчних умов8х та yivroвax rяfiвищеного рIrзЕrку
для здоровrя, Iцо дас право на щорiчну додаткову вiдгrустку за

особливиЙ характер працi

2003 року JVg 679

Х\Л. ДffЬнIсТь У сФЕрI оргАнIзАIдI вIшIочинку, розвдг, куJьтури тд спорту

ДrЯJЬНIСТЬ TPEHEPIB I СПОРТИВН}D( ВИКJИДАЦВ

OXOPO}IA ЗДОРОВЯ, ОСВIТА ТА СОШАЛЬНА ДОПОМОГА

З \ГАjlЬНI ПРОФЕСIi ЗА BCIMA ГАЛУЗЯМИ ГОСПОДАРСТВА

IНШI ВИДИ ВИРОБНИЦТВ

Персона_l \{.:;1. f ,.;; '1 _ ,] l. l Ш llй та обслуговуrочий персонал (сестра
r,{едичр,а молоýца з .]сг.]я+' за xвopr+.яи, сачiтарка, буфетннк, робiтн,ик з
обс.rrуговуъання .rазнi- нлъкя, шомiчник виховате.пя, прибиральник

(вiдловiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

l

Тренер-вllr,-rадач л!tтячо-юнацькоТспорт,ивноi(спор,t,ивно-r.ехнiчноi)
шко_ltl. с пе t ti а,r iзованот дитячо-юнацькот школи олiмпiйського резерву,
спеrtiа. j ltlBa H1,1i' питячO-к)нацькоТ (спортивнrl-техвiчнt,li,) rrrко,ли та. учи.гrишIа
олiмпiЁлського резе

з kr .l ьтмасовот
касте"rянка

9,

;.:,, ;l: б о в lt х прirмiщень, зайнятий прибиранням загaшьних

Оператор електро}шнfuс-IюваJънID( машин, працiвник,
пов'язана з вЕкоlrктilЕпfч IIeDcoцaJTbHom комп'кrтепя



Додаток 5

до колективного договору rvriж
ллял-л . п lл,"л*; пл, r.лгл
lluvt/ l Uлrr,оцUivt lvrqпсlIJrDLclлt t L,

закладу дошкiльнот освiти
та виборним 0рганом первиннот
профспiлкововоТ
оргаЕiзацii на 2021 -2025 роки

ПОЛОЖЕНЕЯ
про премiювапня працiвнпкiв

1.Загальнi полоrкення
1.1.,.Щане Положення про премiювання працiвникiв (далi - Поло,кення)
встаiiоБJtю€ rjорядок i розпliри препiiювання роботодавцiв, Тх заст,, пHiiKiB.

педагогiчних та iнших працiвникiв закладiв освiти та \ станов.

пiдпорядкованих управлiнню освiти, культ},рI{. N{оло.]i та спо:т,,
МукачiвськоТ MicbKoi ради.
1.2.!ря визначення претендентiв на премiювання та розлriрl преrriй н&кззll\I

ilачаjiьiiика управлiння освiти, культури, iчtОЛОДi та спорТ\ СТВОL]ý],iТьaЯ

комiсiя з числа працiвникiв управлiння освiти, культ),ри. rto-ro:i та спо.l1 :

мiського KoMiTeTy Профспiлки шрацiвникiв ocBiTpt i HavKlt}'Kpal'HlI: цен;:',
професiйного розвитку та централiзованоТ бlr<галтерii 1,прав.riння ocBiTi:"

культури, молодi та спорту.
i.З.Роботодавцi закладiв освiти можуть клопотати про преrriювання
пiдлеглих працiвникiв.
l d Tl пяIJё пilllецц<, ilrпм\/т!- Е!цпс!.!т!,!сц зп_,liнlа ,гсl плппRцрIJнg на пi:lстзвii.-T.iJ лgп! уiцLfiгч; iYiv,,i,rJ lD DiiUчtлrrr!ч i* лUлiUчilчлlдr,r

рiшення KoMicii.

2.IIорядок визначепня фонду премiюванпя
2. 1 .Фонд матерiшIьного заохочення (гlремiа.пьний фонд) створюсться за

рЕжунOк eKoHoMii фонду заробiтноi flпати в t{о}iiax загаjIьItих коштiв,
шередбачених кошторисом на оплаry працi.
2.2.Премiювання працiвникiв здiйснюеться у разi вiдсутностi заборгованостi
по заробiтнiЙ платi.

, пл -_л--:-__^--".-; ..-j.iiоказники iipefoiiюBaiiHfi i розfoiiр премiи
3. l.Премiювання проводиться за такими пок€вниками:
-суътлiнне викOнанIul слyжбових обов'язкiв;
-творче ставJ]ення до працi;
-дотримання правил внутрiшнього трудового розпорядку, положень
колективного договору;
-особистий внесок працiвника у роботу колективу;
- злцiццення матер i а-цъцо-технiчноТ б ази за к_цад}/ ;
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-пiдготовка переможцiв та призерiв олiмпiад та змагань рiзного рiвня;
-орrанiзацй оздоровленнrI дiтей :

*: -_л_л_--пiдготовка закладу до нового навчмьiiого Fоку,
-багаторiчна добросовiсна прзця :

-активна у{асть Y громадсъко}п, життi;
-збiлъшення обсяry робiт та обов'язкiв.
3.2.Розмiр премii з€tдежить вiд виконаннrI покulзникiв, зазначених у п.З.1,

особистого вкJIаду в загапьнi результати роботи та н.uIвних коштiв.
З.3.Премiювання прашiвнrrкiв проводиться за фактлtчно вiдгtраllьований час
бrrа rrпяwr,,ряrlтrq пrriп т-,It1.\п\ ]llдLI[!\,цепе? чрппп6,*_, ц,lепебtrр.зt{нg 1.'Tr.i rlпt,'tTtli (..
'.JE;J JPc,\j_D€iiaiiz-i ЛfliDr iiPi:;i. Ц! iiii,l itP!J -1-'vrJvJ t lltг,vJJ tJ ъ l цr \,-

тому числi Й без зберея..ення заробiтноТ плати).
3.4. Працiвникам, якi звi-rьни;rись з роботи в мiсяцi, за якi провадиться
премiюванЕя, премiТ не виплач},ються, за винятком працiвникiв, якi виt"{ш],lrт

на пенсiю, звiльнилися за станом здоров'я або згiдно з п. I cr,.40 КЗпII
Украiни чи переведенi на iнiпу роботу.
3.5. Працiвники можутъ бути цозбавленi премiТ повнiстю або частково зе

неякiсне виконання сJIужбових обов'язкiво
виконавськоi длсциплiни тощо.

порушеншI т_оуловоТ

4.Премiювання за виконацня особливо важливоi роботlt
4.1.Премiювання за виконання особливо важливоТ роботlr або нэ че.-fз
святкових дет з урахування}.{ особrлстого 9кладi праuiвн]iл,з з:iil.^ll;,rt тt-,я э

кожному конкретному випадку згiдно нак€ву начальника \,правлiння осtsiтi'.
культури, молодi та спорту згiдно подання роботодавrrя с Ip\ кт\ !.H,_rl _,

пiдроздiлу та за погодженням iз вiдповiдним виборним органошr профспi.rкiт.
4.2.Витрати на премiювання за i]икоr{ання осtrбливо ваiкливоТ роботlт
здiйснюстъся за pa;(ytioк фонлу i-lремiк,вання, утвореi{ого вiдirовiдно до rr,].i
цього Положення.

5.IIорядок i термiни премiювання
5.1.Пропозицii щодо позбавлення премii або зменшення iT розмiр1,
KOHKPeTHOivli' i]РаЦlБfiИКii З&ЗfiаЧаiОТЬСЯ Б ЕаКаЗi ГiРО iipСiviiiOБaHEff На iIiДСТаВi

доповiдноi записки роботодавця структурного пiдроздiлу та погодж}.ютъся з

виборним органом первинt{оТ про фс пiлковоТ ог.lгаlтi зацiТ.

5.2.Премiя виплачусться нg пiзнiтrле строку виплати заробiтноi плати за
першу половину мiсяця, наступного за звiтнiм.
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Додаток б

до колект}rвного договору мiж
роботодавцем Макарiвського
закJIаду дошкiльноi освiти
та виборним органом первинноi
профспiлкововоi
органiзац ii па 2а21 -2а25 роки

ПОЛОЖЕННЯ
про надання щорiчноi винагороди

педагогiчшпм працiвникам навчальних закладiв за сумлiнну працю,
зразкове внконанпя службовнх обовОязкiв

1.,Щане ПоложенrrЯ поширюеться на керiвних, педагогiчних прачiвникiв
загаJIъноосвiтнiх шкiло доппсiльнrас навчаtпъних закладiв, позашкiльних
установ та центру педагогiчного розвитку, пiдпорядкованих управтiнню
ОСВiТИ, КУЛЬryРИо Молодi та спорту МукачiвськоТ мiЪькоi ради, rФiм Tlot. якi
прfiцоютъ в навчшIьно-вID(овЕIfl( закJIадах за сулtiсництвом.
2.Щорiчна rрошова винагорода цада€ться робото,lавцялt, пе.]агогiчrrllrl
працiвникаlu закJIадiв освiти та методистам цекгру педагогiчного розвiiтц за
супlлiнку працю, зрzlзкове виконання с.ггужбовrх обов'язкiв за 1l.ioшu
досfiЕеш{я ними успiхiв у вихов€lннi дiтей, навчаннi, BID(oBaHHi. прфесil*лнiЁl
пiдготовцi 1^rHiBcbKoi молодi, методшшому забезпеченнi: вi:сlтнiстъ
fiорушеЕъ виконавчоi i трудовоi дисциплiни та здiйсr*оетъся за ра\}ъок
економii фонду заробiтноi плати в межах загалъних коштiв, п.р.дьч.,ь*о
кошторисом на olmaTy прашi.
3.Розмiр щорiчноi грошовоi винагороди за cyrvшiHHy працю, зр€вкове
виконапIut сrrужбових обов'язкiв визначаеться комiсiею, затвердженою
наказом нач&IIьника управлiння освiти, культури, молодi та спорту з числа
працiвникiв управлiння освiти, культури, молодi та спсрту; мiського
koMiTery Профспiлки працiвникiв освiти та цауки vкраiъи; центру
педагогiЧногО розвиткУ; централiзованоi бухгалтерii управлiння oc"ir",
культурИ, молоДi та спорту; керiвникiв навч€lльно-виховних закладiв,
виходяrIи з ЕаявнIltх коштiв.
4.Щорiчна грошOва винагорода керiвникам навчarпънID( закладiв та
працiвникам центру педагогiчного розвитку впдаетъся на пiдставi наказу
начальника управлiння освiти, кулътури, молодi та спорту.
5.Iтlбрlоrпu ГрошоВа Винагорода педагогiчним ,rpalri""иna, надаеться
вiдповiдно до Положення, яке затверджу€ться керiвником навч€lлъного
закJIаду за погодженшIм з виборним органом первинЕоТ профспiлковоi
органiзацiт i може вкJIючати в себе додатковi критерii, kpiM визначених у
гryнктi 2 цього Положення, з урахуванням специфiки,ruвчаrri"ого закJIаду.
б.розмiр щорiчноi грошовOi виrrагороди не може перевиц{увати одýого
посадовОго окJIаДу (ставкИ заробiтнОi плати) з урахуванняМ Пiдвцщg115.
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Додаток 7

л.,..:.,..Ц\.' I\\rjIrчft r rlElГ1vI \' Лvl \rirwуJ ,li lЛ

роботодавцем Макарiвського
закладу дошкiльноТ ocBiTlT
та виборним органом первинноТ
профспiлкововоi
л.__л,,:лл,,:,.,..л 1л,l l aлaс "^л.---UPr dпlJсtцr,l па l-vL 1-!-vZ.J рUки

спiльна копliсiя
Макарiвського заlt,]аJ}, дошкiльноТ ocBiTи для ведення шереговорiв i

здiЙспепЕя KorrTpoJ io з а в il коfi & Ё нfi iti ilо.'-I€ктII вIIого до гово py

Вiд сторони роботодавця iviaKapiBubкOt u

закпаlý/ доurкiльноТ освiти :

Практичний психоJогза K-l а,l\

Марiя
Попriчник вихователя закJIалу лошкiльноi ocBiTlt

apaмaниtl0ксана

В.: ; - _:.:iii влiборного орган)y, riсрБрiнноi профспiлковоТ органiзацiТ
\{a*apiBcbKoao .u-ur1, лошкiльноr освiти

Голова виборного органу первинноТ
лрофс п i.,l ковоi органiзацii

1 Застl,пник го-цови виборного органу
первинноТ п пiлковоТ органiзацiТ
Чrен рt;tiппнпгл пt.rгян\/ пспрr,rннпТ

про фс пiлковоi органiзацii

.Щиректор заюrад}, :ошкi.rьноl' ocBi Tll

J.

Марина

Пензе;rltк
E...-i-,-.
l-_i_!.l1lЭnL]


