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договору.
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Вiдповiдно до постанови KN{Y j\b 115 вiд 2i.08.2019 року, (в редакцii
ПостаноВи Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 21.08.2019 J\ъ 7680, та Порядку

повiдомноi ресстрацii галузевих (мiжгалузевих) i територiальних угод,
колективних договорiв рееструючий орган з метою посилення iнформування

заiнтереСованиХ суб'ектiв оприлюднюс на офiцiйному веб-сайтi:
- реестр колективних угод (договорiв), змiн i догlовнень до них;

- текст колективних угод (логоворiв), змiн i доповненъ до них;

- власцi рекомендацiТ щодо приведення угоди (договору) у
вiдповiднiсть з вимогами законодавства ( уразi Тх наявностi);

- перелiк пiдприсмств, установ, органiзацiй, для яких е обов'язковими

положення колективноТ угоди (у разi подання такого перелiку

сторонами угоди)
У зв'язку з вище наRеденим, та керуючись ч.З.п.7 Порядку повiдомноi

реестрацii галузевих ( плiжгалузевих) i територiалъних угод,
колективних договорiв, просимо, При предоявленнi на повiдомну

ресстрацiю галузевIлх (мiжгалузевих) i територiальних угодл
колектИвниХ договорiв, повiдомляти, чи мiстить договiр
iнформацiю, досryп до якот обмежено сторонами договору
вiдповiдно до закоцу або Тх рiшrень (зокрема конфiденцiйнуо та€мну
чи с.,rуiкбовr,ilлфс'l-,i:];1ilс: }'вltпl.,lIi), IIrlяtзllоТ ItоrlфiдеrrrlirirrоТ

illфорплаltii, просlI:,:с Ii:l Ii']ОТfIзi 2-ох робочlrх дlliв lIадати таку
iнформачirо.

,)пал- 202l р.

Надаспtо зго_]\ II:l f IIIl:L]i0.ltlеIIIlя тексту колектIlвIlоt-о

договорУ (уго.tlr) (зrl,. tll Io!lot]IIeIlb до IIIlx) rla otPilliiiHoMy сайтi
MicbKoi радII

I_ t rrД= ",t 2021 р.
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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР

н a,20ZL,2025 роки

, мiж роботодавцеiчI та виборниМ ОРГаНОNI

шеfiвинноi про фспiлковоi органiзацii

Новодав идкiвсъкого закладу

дошкiлъноi освiти

Мукачiвсъкоi мiсъкоi ради

Закарпатсъкоi областi

СхвалениИ nu .Оорах трудового

колективу 24 березня 202l р,

ПротоколJ\Ь01



Зttзнаючи колективний договiр локаJIьним нормативним актом, яким

:еryлюються соцiально-екоt омiч"i, виробничi, труловi вiдносини i на

_i:cTaBi якого узгодж}.ються iнтереси трудового колективу та роботодавчя

новодавидкiвсъкого закладу дошкiльнот освiти (далi - закладу, закладу

эсвiти), сторони домовилися про наступне:

1. Зага.пьнi положенtIя,

1.1.КолективнийдоговiрУклаДено2021-2025роки.
\.2. Колективний логовiр ухвалено зборами трудового колективу

_Dотокол }fs 1 вiд <<24>>березня 2О21 року), BiH набувас чинностi з дня його

lэтверд}кення <<24>>березтl,я 2О21 рокУ i дiе до ухвапення нового колективного

-оговору.
i .3. Сторонами колективного договору с:

- роботодавеЦЬ, в особi дI{ректора Новодавидкiвського заклад},

-1_1tKi"-lbHoT освiтИ (далi - роботОдавець, КунаК Надiя Степанiвна), якirt"t

_.]е_]ставляе iнтереси власника i мас вiдповiднi повноваження;

- вrлборний орган первинноi профспiлковоТ органiзашiТ

jэво:авидкiвсъкого закладу дошкiльноi освiти (далi гIервI4нне

-:..фспi-цкова органiзашiя). який згiдно \з ст,247 КЗпП УкраТни, ст,ст,37, 38

:-,.:OHl. YTtpaTHlr uПро професiйrIi спiлки. Тх права та гарантiТ дiяльtlостi"

_:-]ставЛяе iHTepe." npuui"HtlKiB установИ в сферi працi, побуту, культурrr i

;:i,;1ш]aC Тх труловi, соцiально-економiчнi права та iнтереси, отримавши на ше

. -:овiднi повноваження вiд трулового колективу,

1,r1. роботодавець визнае первинну профспiлкову органiзацiю единlrrt

_ _^ ззоваЖниN,{ преДставникОп,t Bcix прашiвникiв в колективних переговорах,

1.5. СторонИ зобов'язЧIотьсЯ J{отриN{уRат}1съ соцiального партнерства:

. -._:;:тетност1 предстаВництва, рiвноправностi cTopiH, взасьtноi

..-_овiда-пьностi, конструКтивностi i арryrиеНтованостi як пiд час переговорiв

:._-:1с\_lьташiй) для укладення колективного договору, BHeceHHi в нього зьriн i

_ _ -oBIIetlb, так i пр" вирiшlеttнi Bcix пl{тань соцiально-економiчнl,тх i

.:. -oBIlx вiдносин, шlо вигIикли в ходi його RикоF{ання.

L,б, ПолоNсення колектиВного договорУ поширIоIоться на вс1\

-. _..__iBHtlKiB устанОви. ПiД час приЙоN{у на роботУ прачiвники повиннi бl,тl:

_,-:liоrtленi з колективниl\,I договороN4,

L.7. КолективниI-Л договiР уппuл.по вiдповiдно до Законiв УкраТни <<Про

. _._eKTIlBHi договорИ та YI,оди)), uПрО соцiальниЙ дiалоГ В YKpaTHi",

. =.ера-цЬноТ, ГалУзеuоТ угол' УгодИ мiж управлiнняМ освiти, культури, молоri

-.: --]OPTy IИукачiвськоi MicbKoT ради та-Мукачiвською пцiськоtо органiзацiсю
-_ ^ _ .,lспi-,lки працiвникiВ о.вirи i науки УкраТни, кЗаконУ про OcBiTr >,,

] :::он\, ,,ро ,оrrпiльrrу ocBiTv>. iнших законодавчих aKTiB УкраТни,

,,8. злtiни i доповнення в колек,гtлвний договiр вносяться з iHiцiaTI,IBlt

. _ь-якоТ iз cTopiH пiслЯ проведеFIня переГоворiВ (коrrсультацiй) i досягt]ення

- -.l набУuurru.Iинностi пiсля схвалення загалы{иIuи збора]\,Iи працiвникiв,

..9. Пропозичii KolKHoT iз сторiгr про внесення змiн i доповнень )



, _.-ективний договiР розглядаються спiльно, вiдповiднi рiшення_:.:iIltаються в 10-денний TepMiH пiсля ik отримання iншою стороною.
1,10, Жодна iз cTopiH не мас права протягом TepMiHy дiТ колективного

_ - JЗорУ оДноосiбно УхВаЛЮВати рiшення' Що змiнюють його норМи i
_:,з язання або припиняIоть Тх виконання.

1,11, Переговори щодо укладення нового колективного договору на: -:Jl\ ПНИЙ TePMiH ПОЧИНаIОТЬСя не пiзнiше як за З мiсяцi до закiнчення
_ _:JK\- дiТ колективного договору.

1,12. Первинна профспiлкова органiзацiя закладу в п'ятиденний TeprTiH
_.-я пiдписання Колективного договору (змiн) подас його на повiдоNlн}-;-_-^-РаЦiю та у двотиЖневий TepMiH з днЯ реестрацiТ забезпечуе доведення

.. 
". 

\, :о працiвникiв закладу дошкiльноi освiти.
],1З, СтОронИ домовиЛись. щО при змiНi власника закладу дошкiльноТ

:;_:;t чrтннiстъ Колективного договорy зберiгасться до укладення нового.

2. Труловi BiдHocltltl.t.

2.1. РоботодавеIIь зобов'язуеться:
]. 1 . ] .ЗабезпеLI].IтИ ефектl.tвТт1' лiя-пьНiсть установи. виходячи з сilактичнttх

- ,, iB фiнансування i раlllонального використання осноtsного l а
,-t-_а--lьногО фоrдiu длЯ пiдвищеннЯ результативностi роботи ycTaHoBII.

_ "._;шення умов працi i побуту працiвникiв.
],1,2. Забезпечити розвиток i змiцнення матерiально-технiчноi базlr

:_::1ОВИ, рацiональне викорисТання наявного устаткування, технiчнt.tх
.:_-J:B навчання, створення оптиN{альних умов lIля органiзацii навчально-

. ,]зчого процесу.
]. l.З. Застосовувати заходи

_ ,l._-.нноi, якiсноТ роботи.
морального i матерiалъного стимулювання

].1.4' Забезпеч1.1тlт розробкч посадовиХ iнстрчкшiй Для-., _.,;HllltiB \/cTaHoBtr]. Затве1l:tlатtа Тх за погоджеIIня]\1, 
_ -,ri_-tKoвolo органiзашiсю..
] 1,5. Органiзовувати систеN{аТичну роботу Для забезпечення

_. . 1 Цення квалiфiкацiт та перепiдготовки педагогiчних працiвникiв.
],i,6' ВiдповiДно дО заявоК забезпечИти працевлаштування в установ\_"]lIIХ фахiвцiВ за отриN{аI{иI!I ни\,{И фахопл, уклавLI]Lr з ними б.зсiро*оо,,i',-: :овltй логовiр i встановивши педагогiчне навантаження в обсязi не N,lенше-,:;:'эноi ставки. Забезпечити наставнИцтво наД молодими фахiвцяrlll._ ..:яти Тх адаптацii в колективi установи та професiйному зростанню.
:.1,.7. УкладатИ cTpoKoBi труловi договорИ лише У випадках, Ko-,]I't 

_ эBi вiJtттосиlТи не l\,{o)IivTb б\,тИ встановленi на неRизначений TeplliH
Не rопу,скатИ }/кладаI{IJя cl,poKoBl.iX трудовI.1х договорiв з працiвrlика\II1 з

:, _]:О iХ випробуВання. Не лоп\iскати з iнiцiативи роботолавшя
-:..,к_-IаданнЯ безстроКовогО трудовоГо доГОВОРУ на строковий з причi.tн

_ . ::. IJення працiвнI{ко]\,l пенсiйного BiKy.
] 1.8. Звiльнеt-tllя гlpaltiBlttttiiB за ilTiltiaTиlзolo рсrбо1олавIlя з;tiйснlоiзатtl ]а

Bcix категорiir
з первliг{ноIо



_ _.9. Пр, розiрваннi трулового договору з iнiцiативи праЦiвнИКа
j:;_::_:;t на те, шо працiвник мас право у визначеrlий ним TepMiH розiрватll
_:,,:овl.tЙ lоговiР за власнИм бажанНям, якщО роботодавеЦЬ не дотрИI\,tУеТЬСЯ

законодавства про працю, умов цього колективного договору, у]!{ов

iн:ивiдуального трудового договору.
2.1.10. Протягом двох днiв пiсля отримання iнформачiТ доводити ДО

вiдопца трудового колективУ зп.riст нових норN{ативних документiв, шо

стосуються тудових вiдносин, органiзацiТ прачi.
2,|,| 1. ПопереДжатИ виникнеНня iндивiдуальниХ i колективних трудовI,1х

спорiВ (конфлiКтiв), а у випадКах ix виникнення забезпечувати вирiшення
вiдповiдно до ЗаконУ YKpaTrTl.r uПро порядок вирiшення колективнI{х

трудових спорiв (конфлiктiв)>>.

2.|.\2. Сул,riшення професiй (поСал), розШиреннЯ зони обслуговуванI-{я

застосовув&ти за погодженняN{ з первинното профспiлковоtо органiЗаЧiеЮ.

2.|.1З. Забезпечувати дотри]\.fання вимог чинного законодавства u{О.]О

повiдомлення прашiвникiв про запроваДN(ення нових i змiнУ чинних Y]\1ов

прашi Tre пiзнilле нiж за 2 плiсяцi до Тх введеtrня. Зш,tir{у, перегляд yN{oB праr..

здiйснtова,ги за погодх{енням з первI.iнною профспiлковою органiзацiСrО.

2.2. Виборний
зобов'язусться:

2.2.I. Забезпечити постiйний контроль за своечасним ввеДенняМ В ДlЮ

нормативних документiв з питань трудових вiдносин, органiзацii праui.

2.2.2.Сприяти змiцненню труловоi дисциплiни, дотриманнЮ ПРаВИЛ

внутрiшнього трудового розпорядку установи.
2.2.З. Сприяти поперед}кенню виникнення як iндивiдуальних, ТаК i

колективних трудових конфлiктiв, брати участь в Тх вирiшеннi вiДповiДНО ДО

норм чинного законодавства.
2.2.4.Не рiдше одного разу на 2 роки перевiряти стан дотриманпя

законодавства про трудовi книжки стосовно Bcix працiвникiв установи.

2.3. Сторони домовились:
2.З.l. Сгrрямовувати свою дiяльнiсть

орган первинноТ профспiлковоТ органiзаltii

на створення ylr{oB для стабiльноТ;:
ефективноi роботи закладу дошкiльноi освiти.

2,З.2. Сприяти
дошкiльноi освiти.

належному фiнансовому забезпеченню закJа:,,

2.з.з. Вживати заходiв щодо недопущенн4 прийнятгя законодавчID(

aKTiB, якi загрожують звуженням прав i свобод громадян в галузi освiти.

3. Забезпечення зайнятостi прачiвникiв.

3. 1. РоботодавеIlь зобов'яз\,стLся :

з. i.1' ГIirтрl.rлrl,ва-I,И LIисс.lI1,1iiс'ГЬ llраliiвtlикil] Lia piBrii, I]с,гаtIов.lено],: .

норN{атиВниil{I.I актаN{И N4iHicTePcTBa освiти i науки Украiни для органiзаu:-

a



шавчально-виховного процесу iз забезпечення обов'язкового державного
стандарту освiти, забезпечувати стабiльну роботу колективу, здiйснювати
вивiльнеНня працiвникiв тiльки у випадку нагадьноi необхiдностi, зумовленоi
об'ективними а змiнами ' в органiзацii працi, У тому числi у зв'язку з
лlквlдатuею, реорганlзацlею, перепрофlлюванням закJIаду, скороченнrIм
чиселъностi або штату працiвникiв, неухильно дотримуючись при цьому
вимоГ законодавства про працю' про ocBiTy, умоВ цього договорУ, Н€
ДОПУСКаТИ еКОНоМiчно необrрунтованого скорочення груп, робочих мiсць.

3.|.2. Письмово повiдомляти первинну профспiлкову органiзацiю про
ймовiрну лii<вiдацiю, реорганiзацiю, перепрофiлювання та iншi змiни в
органiзаЦiТ працi не пiзнiШе, нiЖ за З (три) мiсяцi до запровадження цих змiн.
тримiсячний перiод використовувати для проведення роботи, спрямованот на
зниження рiвня скорочення чисельностi (штату) працiвникiв.

з.2. У випадках виникнення необхiдностi звiльнення працiвникiв на
пiдставi п.1. ст.40 КЗпП Украiни:

з.2.|. Здiйснювати вивiльнення Лиrlrе пiсля використання Bcix
можливОстеЙ забезпечитИ осiб, rl(o звiльнюlоться, роботою на iншому
робочому мiсцi, у тому числi за рахунок припинення трудових вiдносин iз
сумiсниками, лiквiдацii сумiщення тощо.

З.2.2. В ПеРШУ Черry проlтонувати працiвниковi, що вивiлъняеться,
роботу за фахом, у тому числi на умовах строкового характеру або з меншим,
нiж на ставку заробiтноТ плати, навантаженням;

з,2.З. ПовiдОмляти про тих працiвникiв, ш(о вивiльняються, службу
зайнятостi у встановленi законодавством термiни;

3.2.4. При звiльненнi педагогiчних працiвникiв вивiльнене навантаження
розподiляти В першу чергу мiж гrрацiвниками, що мають неповне навчальне
навантаження.

з.2.5.забезпечувати Працевлаштування педагогiчних працiвникiв з чис-ца
зареестрованих в службi зайнятостi на вiльнi i HoBocTBopeHi робочi мiсця
вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог, надаючи переваry при цьому
випускникам педагогiчних навчальних закладiв.

з.з. Залуrати до педагогiчноi роботи директора та методиста закладу
дошкiльноi освiти на умовах погодинноi оплати працi.

3.2. Виборний орган
зобов'язуеться:

пepBrtllrloT профспiлковоТ органiзаuii'

з.2.\. ЗдiйснЮватИ роз'яснЮвальнУ роботУ з питань трудових прав i
соцiально-економiчних iHTepeciB працiвникiв, що вйвiльняються.

3.2.2. ЗабеЗпечУвати захист працiвникiв, що вивiльняються, вiдповiдно
ДО ЧИННОГО ЗаКОНОДаВсТВа. Контролювати надання працiвникам переважною
права залишення на роботi вiдповiдно до вимог ст.42 КЗпП УкраТни.

з,2.з. Не знiмати з профспiлкового облiкУ прашiвникiв, що
вивiльняютъся, до Тх працевлаштування (KpiM випадкiв подання особистоТ
заяви про зняття з облiку).



_:.3. СторонII домовIlлися:
: -:. . IJ_|o при звiлЬненнi з роботи за п.1 ст.40 КЗпП УкраТни переважне

:: _ :: за,-iишення на роботi при рiвних результатах працi i КВаЛiфiКаЦiТ,

: ]: з,-.ilа.]кiв, передбачених КЗпП Украiни, надавати також:
j-З.1.1. - особам передпенсiйного BiKy (1,5,5 роки до пенсiТ за BiKoM та за

шугою poKiB);
_: _1,i.]. _ працiвникам, в сiм,ях яких е неповнолiтнi дiти та

._: ]. ь стат\,с безробiтних,

J. РобочllI"I час.

особи, що

4.1. Роботодавець зобов'язуеться:
4.1.1. Встановити на час дiт цього колективного договору нормапъну

,гривалiстъ робочого часу (40 годин на тиждень), Що не tlеревищус

встановленУ чинниМ законодавствоМ про працю, а також п'ятиденниЙ

робочий тиждень з двома вихiдними днями - в суботу i недiлю.

4.|.2. РежиМ роботИ та облiК робочогО часу працiвникiв закладу

дошкiльноi освiти встановлювати згiдно з Правилами внутрiшнього

трудовоГо розпоРядкУ. Bci норми, пов'язанi з режимом роботи, шогоджувати

до nonurny iх застосування з первинною профспiлковою органiзацiею.
4.1^З. ЧаС початкУ i закiнчення роботи, режим змiнноi роботи, розподiл

робочого часу на частини, графiки роботи, вiдповiдно до яких передбачаетъся

можливiсть створення умов для прийому працiвниками Тжi впродовж

робочого дня на роботах, де особливостi виробництва не дозволяють

встанови вiдповiднi перерви i т.д., встановлювати Правилами

внутрiшнього трудового розпорядку для працiвникiв закладу та погоджувати

з первинною профспiлковою органiзацiею до ix запровадження.

4.|.4. РобочйЙ час педагогiчних. працiвникiв визначати режимом роботи
закладу i посадовими обов'язками, покладеними на них згiдно iз Статутом i

правилами внутрiшнъого трудового розпорядку установи.
4.1.5. Педагогiчне навантаження педагогiчного працiвника дошкiльногО

навчаJIьного закладу в обсязi менше тарифноi ставки встановлюеться лише

за його письмовою згодою, у гrорядку передбаченому законодавством

УкраТни.
4.\.6. ТимчасОве переведеннЯ на iншУ роботу, не обумовлену трудовим

договором, або на час простоIо здiйснювати тiльки за згодою прачiвника 3

оплатою роботи вiдповiдно до чинного законодавсiва.

4.I.7. у разi використання неповi{ого робочого дня (тижня) нормУ

робочого часу визначати угодою мiж роботодавцем i прашiвником. Пр"

цьому не обмежувати обсягу трудових прав працiвника, що працюе на

умовах неповного робочого часу (ст.56 КЗпП УкраТни).



4,Z. ,Виборний орган первинноi профспiлковоi органiзаuii

зобов'язусться:
4.2.|. Роз'яснювати працiвникам змiст нормативних aKTiB про робочий

час та нормування працi.
4.2.2. Забезпечу"ur" постiйний контролъ за своечасним i правильним

застосуванням Kepi"""*o* законодавства про працю, про ocBiTy, положень

цъого договору в частинi, Що стосуеться режиму робочого часу, графiкiв

роботи, розполiлу навчаJIьного навантаження та iнше,

4.2.з. СприятИ своечасномУ вирiшенню конфлiктних ситуацiй,

пов'язаних з розполiлом навчЕlJIьного навантаження, режимом робочого часу

та з iнших питань.

5. Час вiлпочинку. 
,

5.1. Роботодавець зобов'язу€ться;
5.1.1. Визначати триваJIiсть вiдпусток i порядок надання ik прачiвникам

установи, керуючисъ Законом Украiни пПро вiдпустки>, постаЕовою

kабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14 квiтня |997 року Ns346 <Про затвердження

ПорядкУ "uдu"й 
щорiчноТ основноi вiдпустки тривалiст, д9 56 календарни1

днiв керiвним, педагогiчним, науково_r.дч.о.i"п"* працiвникам освiти i

"uу*о"йм> 
(iз змiнами i доповненнями) та Постановою KI\{Y вiд 10 липня

2019 р. Jфб94 <Про внесення змiн до Постанови КМУ вiд 14 квiтня 1997 р,J\lb

з46>>. надавати помiчникам вихователiв щорiчну основну вiдпустку

тривалiсТю 28 каJIендаРних днiВ(ч.4 ст.30 Закону Украiни кПро дошкiльну

ocBiTy>). {

5.|.2. !,о 5 сiчня розробити, погодити з первинною профспiлковою

органiзацiею, затвердит; i довести до вiдома працiвникiв графiк вiдпусток на

поточний pik, дотримання якого е обов'язковим як для роботодавця, так i для

працiвникiв.
про дату початку вiдпустки .повiдомляти працiвника письмово не

пiзнiше нiж за 2 тижнi до встаНовленогО графiком вiдпусток TepMiHy, Якщо

TepMiH, встановлений для повiдомлення працiвника, буде порушено, то на

uйо.у працiвника переносити шдорiчну вiдпустку на iншйй перiод,

5.1.З. ПеренеСеннЯ liдорiчноТ-вiдпустки на iнший перiол з iнiцiативи

роботодавця допускати тiльки в окремих випадках з дотриманням порядку,

встановЛеного .r. 11 ЗаконУ Украiни <Про вiдпустки>, обов'язково

узгоджувати таке перенесення вiдгryсток з первинною профспiлковою

органiзашiсю за "u"uno.ri 
письмовот згоди прашiвни-, 1{::::л:::fr

законодавчо встановлену регулярrriсть надання, гiiдпусток, не Доlу,тuоff

ненаданНя щорiчНих вiдпуСток повНоТ триваЛостi проТягоМ двох poкlB пlдрядl

5.1.4. жiнкам, що пращоють в установ1 1мають двох i бiльш дiтей BiKoM

до 15 poKiB або дитИну-iнвалiда, абО тим, щО усиновили дитину, caMoTHlM

матерям, батъковi, що вихову€ дитину без MaTepi (в тому числi i у випадку

триваJIого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а тако}к особi, що

взяла дитину пiд опiку, надавати rцорiчно додаткову соцiальну оплачувану

l



вiдпустку тривалiстю 10 каJIендарних днiв, в тому числi й тодi, коли

заг€Lльна тривалiсть даноТ вiдпустки, щорiчноi_ основноi вiдпустки та iнших

додаткових вiдпусток в cyMi перевищуе 59 календарних днiв. За наявностi

декiлькох пi4став дJuI наданнrI зЕIзначеноi вiдгryстки fi загальна тривалiсть не

повинна перевищувати |7 iалендарних днiв. При if наданнi святковi i
неробочi fii (ст.73 КЗпП УкраiЪи) не враховувати (ст.ст.19, 20 Закону

УкраТнИ uПрО вiдпустКи> з чраХуванняМ змiн вiД 19.05.2009 року), Надавати

таку вiлпусткУ самЬтнiй MaTepi, що вихоВус дитину без батъка (п,5 ч,12 ст,10

Закону Украiни <Про вiдпустки>).
5.1.5. Надавати працiвникам, якi працюють на умовах неповного

робочогО часУ, у томУ числi тиN.{, хтО перебувають у вiдпустцi по догляду за

дитиноЮ до досягнення нею трирiчного BiKy, Lrдорiчну вiдгrустку повноТ

*""Тi;'Ъ".rr"о.шкодно 
надавати за бажанням працiвникiв вiдпустКИ беЗ

збереженнД ,uробirrrОi плати У випадках, встановлених ст.25,26 Закону

УкраiЪи <Про вiдпустки>.
5.|.7 . Вiдпустки без збереження заробiтноI плати надавати прац}вникам

тiльки за ik особистими письмовими заявами.

5.1.8. Час вiдпустки без збереження заробiтноТ плати (ст,ст, 25, 26

Закону Украiни "Про вiдпустки" ) включати в стаж, що дае право на щорiчцч

о."о""у вiдпустку ?п.а ст.9 Закону Украiни "Про вiдпустки" iз змiнами вiд 2

листопада 2000 року).
5.1.9. Не допускати роботу у святковi iвихiднi днi.Залучення окремих

працiвникiв до роботи у вихiднi днi здiйснювати у виняткових випадках,

пЪрелбачених законодавством, з дозволу профспiлкового KoMiTeTy згiдно з

письмовим наказом. Роботу у вихiднi днi компенсувати оплатою в

подвiйнОму розмiрi абО наданняМ iншого дня вiдпочинку i оплатою роботи у
j-:-- 

- л-,rrrол-л\л\/ пп i обов'язковимвихiдний день в одинарному розмiрi за згодою з працlвником з

вiдобраЖенняМ питаннЯ про комШенсацiю в наказi про залучення до роботи у
вихiдний день.

За вiдсутностi в наказi посилання на вiдповiдну компенсацiю за робоry у
вихiдний день сторони цього колективного договору домовились вважати,

що В даномУ випадкУ роботодавецЬ залучив працiвника ho роботи у вихiдний

день на Bcix умовах, якi той висуне надалi.

5.1.10. Прачiвникам з ненормованим робочим днем за особливий

характер прuuiпр" наявностi кошторисних призначень надавати (при наданнi

основноТ)rцорiчнУДоДаТковl,вiлпчсткУзгiдноДодаткУJtIчl.

5.2. Виборний
зобов'язусться:

орга[I первиttноI профспiлков.оi органiзаrriТ

5.2.|. Контролювати дотримання роботодавцем законодавства

вiдпочинку працiвникiв i вiдповiдних пунктiв цього договору,

вирiшувати можливi конфлiктнi ситуацiТ.

5.3.Сторони домовились :

про час
а Taкo?ti



--
5.3.1.Загlрацiвнип9',якиil'ЗнахоДиТЬсяУбУль.якiйвiдпУстlti,

зберiгаетu." йо.о;Й роботи (ч. З ст, 2 Закону УкраТни <Про вiдпустки>),

6. Оплата праui,

б.1. Роботодавець зобов'яз\,стI)ся: :iлънот освiти
6.1.1. ВживаТи заходlВ щодО дотримаНня в закладl дошк

законодавства про оплату прац1, 
_у_ _ллl,fidп . до нъого за

6.1.2. Зuru.рл*увати штатний розклад, а також змlни

погодженням з первинною профспiлковою органiзаuiею,

6.1.3.ПриприйомiнароботYозtlайоМЛIоВаТипраuiвникапiДроЗПИск).З
чинними умовамИ оплатИ npaT i, "uo::,1y" 

пiлъгами i перевагаNlи,

колективниN{ договором, правилами внутрiшнъого розпорядку та 1нш11\1

чинним законодавством. пр, i" змiнi пъuiдо*пяти працiвника про це пlJ,

роЗпИску' ' <iB оплачувати за тарифrлишrи cTaBKa\IlI,
6.1.4. Роботу ПраrllВFlрrr'о 

_ "']']":,:::,,.,.J]л.; 
"Ъсоr". за гrосадоIо.

посадовими окладами вiдповiдltо до виконуваноТ роботи,

зале}кFIо вiд професiт та квалiфiКаuiТ, СКЛаДНОСТi i УМОВ ВИКОНУВаНО1 1\i

роботl.r. Коrrпръrнi розмiри посадових окладiв (ставок заробiтнот пл,атli t

прашiвникiв визначати ,1 o,"b"i 
"1.1;: 

ТаРИфНОТ СiТКИ РОЗРЯДIВ ,

коефirriсrrтitз з оплати праI{1 -vcl-a'lot]. закЛаДiВ i ОРГаНiЗаШiЙr ОКРеМИХ Гfl':.-\ j"':

бюдxсетнoТсфеpитавiДпoв1ДН1'1хнopI\,IаТИBтlиxaктiвIr4iнiстеpстBaoсBlТii
наУкиУкраIни(вокреМИхu"'uопu*N4iнiстерстваохорониЗДороВЯ.
KoHKpeTHi ,,о*йi оклад" t.ruun" заробiтноТ плати) встановлюються :::

пiдставi наказу з ypaxyBurnr,r-;;;;*- квалiфiкаriiйних вимог (з подальшо{

атестацiсю або тарифiкацiсю вiдповiдно до чинного законодавства),

зважати, lЦо ui^повiдальнiсть за свосчасне i правил1].е встанов,r_Iе!iня

працiвникам Ju""n' заробiтноТ плати (посадових окпадiВ), обчисrен:,",

заробiтнот плати покладаетъся LIa роботодавця i головног:,,б,*,uптера (г,:

IHcTpyKuiT про порядок пбr".п.,,", .upooiTHo' ПЛаТИ ПРаuiВНИКiВ ОСВiТИ)'

6.1"5. ГIогодiкувати, ",;;;;;," "п"l;лiлковоtо 
органiзацiсю форlt;,

сисТеNIиоплатипраЦi,I]ормI,1ПраIl1']Yоu"ВсТаноВЛеНняТароЗ\i.:].:
надбавок, доплат' премiй' .винагород, 

i нших заохочуВалЬних, Ko]vlпeНcaцit"li: :,,

та гарантiйних виплаТ oionoulo'lo ло ст,15 ЗаконУ YKpaTHlr <Про оп,lз^

прашi>. ___:л,,l!l,п\i.,о,..'.._.'6i.гl le\t робоrtt _lЭ'-
б.1.6. I]ttгtлачr,ва1.1.1 IlpaIliBtlt,lKart заробi'гlrv II-1|-i'Г\' за \1lCI

наt,tiсяцъ 
гаточнtлй розрахунок з1 числа з дотри}11::r,,

аванс 15 числа 1 ос:

пропti>rскУчасумirкцимиВиПЛаТаI\'1И'lllонеПереВИшrУсl6каленДарних;]Нlts.
У тих випадках, колИ денъ випJIатИ' заробiтноТ плати або aBaEJ ,

спiвпаДасзвихiДнипцабосВя]]коВI,{I\,I(неробочипr)ДнеI\'I'заробiтнl'П.lЗ..
(аванс) вr,rплачувати напереДОДНi, 

,о", бянкiв здiйснtовати лиш_iе 1,
Виплату заробiтноi плати I{ерез y:li:::: банкiв здiйснrовати лиш-iе 1-,

пiдставi о.об"",х писъN{ових заяв npu11:::,n,u,

6.1.,7. ЗаробiтНY платУ за весЬ перiол вiдпустки (а такох< N{aTepla,]b"



;lершочергово:
- особаj\I, звi,-Iьнен!1\1

зэборгованостi. розрахунок,
.;11-1ати);

- caMoTHiM матеряNI, tjlo

_:lвалiда;
- вчительсъки]ч{ сiм'япл;

- працiвникам у разi Тхньот хвороби або хвороби близьких родичlв,

пiдтвердженот вiдповiдним медичним висновко\,1;

- у випадКУ CIvIePTi близьких родиtliв працiвника,

б.1.9.. дтестацiЬ педагогiч;их працiвникiВ проводити вiдповiдно JC

ТиповогО положеннЯ прО атестацiЮ педагогiчниХ працiвникiв YKpaTHll,

затверд}КеногО наказоМ Ir4iHicTePcTBa освiти i I{ауки Украirrи вiд 20.12.201]р-

]ф |41з uПро затвердження злlitл до Типового положення про зТ9СТзЦ-:,,

педагогi.IнLlх працiвitикiв Украi'гlи>> (заресстроваIiого в VIiHicTepcTBi IocTIi,",

УкраТrrи 10.01 .2О12 р.за ЛГ9 14120327)

6.1 .10. ВклIочатИ В обов'язкОвомУ порядкУ представника цервrIннс,

профспiлковот органiзацii до складу атестацiйнот комiсiй.

6.1.11. Надаватti кожном)' працlвниковI роботу, що тарифiкусться ];

категорiсю (розрядопл) чстаr{овлеI]оIо за [IаслiлкаN{и атестацiт

6.1.12. ЗабезпеЧиiи перiодичне (не рiдШе одногО разу на п'ять рокiз

пiдвиrrдеНня квалiфiкацiТ педагогiЧних праЦiвникiв, гарантуIочи Тм прI,I LIbo),1,,

"iir,ооiд"i 
пiльгИ i копцпеНсацiТ (збереlкення середнього заробiтку, оп,]е_"

витрат на вlдрядх(ення, у тому' ,л1,1слi BapTocTi проТзлу, добових i т,:

вiдповiдНо JIo чинНого зако}lодавства. ЗабезпечитИ оплату прашi прашiвнllк.-,

якi здiйсгIIоlоть заплitlу б,чдь-яклlх категорiй r,иьлчасово вiдсутнiх праuiвнrткiз,

6.i.lЗ. Забезпечувати виплату доплат за:

працiвн1,1ка С,з.

звiльнення вiд основноТ роботи - до 50%;

за використашI{я в роботi дезинфiкуючих засобiв, а також : --_

прибираr-rr" ,yui.riB - 100% поса:rового оI(ладу (без проведеtIlJя при цьо],1

атестацiТ робочиХ п.ticrlb - пос,ганова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни 30 серп--,

2002 року ]ф 129В),

ЗазначенiДоплатиВсТаноRЛIоВаТI,{Заобов'язковимПоГоДженнЯ\Il
просрспiлкоRLiм кол,tiтетол,r (liаказ T\4irricTepcTtзa освi,ги i начки yKpaTTrlT _\l l i

вiд ]4 .lIотого ]005 рок\ ),

iз навчаJьнопо закJIадr (вiлшкодування

вихiдна допомога, гарантifuri та компенсацiйнi

виховують дитину у Biui до 15 poKiB або дитинУ-

або ' збiльlllентtя об cl:"

t
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:.-..;:эосТоЮ'ЗУNlоВленоГоВиникнеНняМнеЗВинИIIрацlВника
, . ...:._. __,,.tuuii. небезпЬчнот для життя або здоров,я працiвника та

.-'':''1:.i]огооТочУЮТЬ'lнаВкоЛИшНЬоГоПрИроДНоГосереДоВИша'за
_.::_..з:li:кt_l\' зберiгати Ъерелнiй заробiток (ст.6 закону украiни <про охорону

..:.'i"l. 
лDл.u, {е встановлення та виплату

б.i,15. Забезпечити свосчасне 1 правильI

rрашiвникам заробiтнот плати з урахуRаI{ням змiни розмiр1, мiнiмалънот

заробiтнот n,u..i-|.rurny роботrr. o.bi-,ni, квалiфiкаЦiilНОТ КаТеГОРiТ' Пollect{Ilx

звань, доплати за прести}кнlстI) та iH. (п.б IHcTpyKuiT про порядок обчисле}Iня

заробiтноТ пiати працiвникiв освiти)' 
: -^ л^

при змiнi po.'*ipiB тарифних ставок i посадових окладiв без зволiкання

видавати накази про злiйс".п"' вiдповiдних перерахункiв,

6,1.16. За роботу в Urкlлливих yN{oBax праlri за н.аявностi коштiв

провадит" oo.rnuш uo тарифrrих с,гавок i посадових окладiв у розпriрi |2%

тарифнот ставки (посадового окJIаду) згiдно з додатком Jф 9 до IHcTpyKuiT про

порядок оо"".пЪ"""" .]р"Оiзноl'ппui,o прачiвникiв освiти. Оцiнку умов праrri

на кожноплу робочопrу Micltt з,,1lliсlltооur,о ,ru пiдставi атестацiТ робочих д,tiсць,

6. 1 . 1 7. Здiйснrовати llре\{ilоваrtltя гtраttiвникiв вi;tповiдно,lto ПолоiкеIl н я

про пре\,{i,ооuп"" (Дода,гок N95 - Гlолояtен,]l,:у: 1t1:y::1:Р
6.1.18. ВиплачуватИ педагогiч}IиN,{ праЦiвникам вiдповiдно До П,1 ст,57

Закону УкраТни <Про ocBiTy>; 
, ,лл,,i- ,,,пт,лi.gЧ до посадового

надбавки за висл),гу poKiB lцомiсячно у вlдсо,п11,

окладу (cTaBKl4 заробiтrrоТ плаiи) залежно вiд cTa;K,v педагогiчtлоТ роботlt:

понад З роки - |0%;IlонаД iO po*iu - 2.О%; пoltait 20 poKiB - з0%;

ДоПоМогУнаоЗДороВЛен}IяУрозмiрiьцiсячногоПосаДоВоГоокЛаr}
(ставки заробiтЙТ плати) при наданнi щорiчних вiдпусток;

rшорiчlл.чГроl]IоВ}li]]'rНаГороДУзасУмлitllлуПраIlIо,ЗраЗкоВе
вLlконаI{ня слl,цý6ои* обоо'язl<iв .v розплiрi до одгrого посадового окла,]}

(cTaBKlt ' uробirr,оТ п.lrатrl) вiдгtовiдlло до Поло;кеtlня, розробленого зз

погодже}IFIяN,I з первиНI]оrо llрОфспiлкоВоlо оргаНiзаuiеlо (Додаток Nsб -

Полоiкення).
6.1.19, Не прий},{а],и R олносторонньому

встаtIов,цеtli чиttгtI.1\,{ зaKoIlo.I,till]t,1,1]o\{ та Ill{\{

порядку pirrreHb. rцо зплiгttоlоть

коJIск1-IlRIIli\t,,tог()воро\1 \'\1oll]1

оплат1,1 прачi.
6.1.20. Встановлювати праtliвlllлкапл надбавки до заробiтноТ платtt з7

наявностi KormTiB:
високi досягнення в роботi:
ВИконанняособлl'rВоRаж-ПИвоТроботи(rrачасiiвиконання);
складнiсть, напруяtенiсть у роботi,

звах<ати, шо грани.iний розплiр зазначених ttадбавок для одного

прашiвника не повинеН n.p.u"ryuu," 50% посадового окладу (cTaBKti

заробiтнот плати). Конкретtttлй розмiр надбавок встановлювати за

погодiкен}Iя]ц з просРспiлItоl]Il\{ коrti,гстол,t,

6.1 .21 . I}лtп"пачува,гIл гrutбавку tlедагогiчним працiвникаl,t З;

пpecTllxiHicTb педагогiчноТ праrli в ]\{аксиN{альноNI\' розпriрi - 300% посадовог,

ll

о
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з-:повiдно до постанови Кабiнету
-\! J,

MiHicTpiB УкраiЪи вiл 11 сiчня

6.2.ВlrборнIII"I орган
,,_,бовlязу€ться:

6.2.1. Здiйснювати контроль за дотриманням у закладi законодавства про

_li.-iaTy прачi.
6.2"2. Сприяти наданню

допомоги з питань оплати працi.
працiвникам необхiдноТ консультативноТ

6.2.3.Iнiцiiовати питання про з€tлучення до дисциплlнарноl,
адмiЁiстративноi, матерiальнот вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного

законодавства осiб, винних у невиконаннi вимог законодавства про оплату

працi, умов цього колективного договору, якi стосуються оплати прачi.

6,2.4.Представляти iнтереси працiвника при розглядi його тpудовогО

спору з оплати працi в KoMiciT по трудових спорах (ст.226 КЗпП УКРаТНИ).

6.2.5. ПредстаВляти на проханнЯ працiвника його iнтереси з питань

оплати праui в сулi.
6.2.6. Звертатися до органiв прокуратури, державноТ iнспекцiТ праui

щодо наявностi порушень законодавства про оплату прачi та iншою

iнформачiсю (ст. 19 Закону УкраТни <Про прокуратуру), ст. 259 КЗППУ
УкраТни)

6.3. Роботодавець i виборrlий орган первинноi профспiлковоi
органiзацii спiльно зобов'язуlоться :

6.з.1. Своечасно iнформувати труловий колектив про нормативнi акти з

питань заробiтноi плати, соцiально-економiчних пiльг, пенсiйного

забезпечення, а також забезпечити гласнiсть умов оплати працi, порядкУ

виплати доплат, надбавок, виIjагород, премiй, iнших заохочувальних або

компенсацiйних виплат.

7. Соцiально-трудовi пiльгI{, гараllтiТо компенсацiТ.

7.1. Роботодавець зобов'язусться :

7.|.|. Сприяти забезпеченню Bcix працiвникiв закладу вiдповiдними

умовами прачi.
7.|.2. Створювати умови для проходження педагогами-жlнками, що

мають дiтей 
"ino11a 

до 14 poKiB, KypciB пiдвищення квалiфiкачiI i

перепiдготовки за мiсцем проживання без направлення iх у вiдрялження,

7.1.з. Сприяти працiвникам в призначеннi iм пенсii за вислугу poKiB i за

BiKoM.
7.|.4. У випадкУ захворюВання педагогiчних працiвникiв, яке

унеможливлю€ виконання ниN,Iи професiйних обов'язкiв i обметсус

перебування В дитячому колект,ивi, або тимчасового переведеI{FIя з цих або

iнших обставин на iншу роботу, зберiгати за ними попереднiЙ середнiЙ

заробiток. У разi хворобИ або калiцтва попереднiй середнiй заробiток

l2

первинноТ профспiлковоТ органiзаuif
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DшIIлачувати до вiдновлення гIрацездатностi або встановлення iнвалiдностi

(ст.57 Закону УкраIни пПро ocBiTp).
,7.t.5. Створити у закладi KiMHaTy психологiчного розвантаження.
7.|"6. ЗабезпеЧити праВове навчання працiвникiв iз залучення фахiвцiв

правозахисних i iнших органiв Ь галузi права.
7.1.7. Органiзовувати для педагогiчних працiвникiв закладУ семiнари,

конфереНцiТ Ъ питань, законодавства про ocBiTy, змiсту освiти, передового

педагогiчного досвiду та iнше.
7.1.8. Сприяти вирiшенню питанъ про надання реабiлiтацiйних путiвок

на лiкування праЦiвникам, якi ix потребують, дирекцiею Фонду соцiального

страхування з тимчасовоi втрати гIрацездатностi,- 
i .t .g. СприятИ органiiаuiТ nirrro.o оздоровлення дiтей праuiвникiв

установи, використовуючи додатковi асигнування за рахунок залу{ених

коштiв.

7,2. Виборний
зобов'язусться:

орган первинноТ профспiлковоТ органiзаuiТ

7.2,L Сприяти органiзачii санаторно-курортного лiкування,

оздоровлення та вiдпочинку членiв профспiлки та ix сiмей.

7.2.2. Забезпечити проведеЕня <днiв здоров'п>, виiзди на природу.

7.2.з. Органi.Оuуuur' вечорИ вiдпочинку, присвяченi професiйним,

загаJIьнодержавним святам та iH. iз запрошенням BeTepaHiB праui,

8, Охорона прачi i здоров'я.

8.1. Роботодавець зобов'язусться :

8.1.1. Що почаТку робоТи працiвНика за укладеним трудовим договором

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

оЬов,язки, iнформувати шро умови працi, право на пiльги i компенсацii за

роботу в особливих, шкiдливих умовах вiдповiдно до чинного законодавства

про охорону працi i цього коJIективьIого договору,
8.1.2, Забезпечити належлIиii с,ган булiве.lrь, cllopyll, примiщеttь,

устаткування та контроль за ix технiчним станом,
8.1.з. Створювати в закладi в цiлому i на кожному робочому мiсцi

здоровi i безпечнi умови працi вiдповiдно до встановлених норм,

8.1.4. ПризначитИ посадовиХ осiб для забезпечення вирiшення

конкретНих питаНь охороНи працi, розробити i затвердити iнструкшiТ про ix

обов'язки, права та вiдповiдальнiсть за виконання tlокладених на них

функчiй, забезпечити навчання (перенавчання) з пйтань охорони працi,

8.1.5. Органiзувати своечасне i якiсне розслiлування нещаснИх випадкiВ

на виробництвi, гrрофесiйних захворювань вiдповiдtrо до вимог чинного

законодавства про охорону працi. Не допускати проведення таких

розслiдувань без участi представникiв профкому,
8.1.6. Забезпечити усунення причин, що викликають нещасн1 випадки,

професiйнi захворювання та здiйснити профiлактичнi заходи для Тх

lj
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_:]ередження, у томУ числi ir,их, що виявленi комiсiяп,tи за пiдсумкапlи Тх

:озс:tiдування.
в.1.7. Проводити атестацiю робочих мiсць за умовами прац1.

ознайомити прачiвникiв з результатами атестацiт Тх робочих мiсчь 
,П11

розпискУ. Свосчасно здiйСнIоI]атИ доплатУ за неспРtlятливl уI\,1ови працl за

наслiдкамлl атестацiТ робочиХ Micltb або оцiнки yI\{oB працi особаь,t,

безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених вiдповiдним перелiкоlчt

професiЙ (ЩодатоК JФ 3), IHcTpyKuicro про порядок обчислення заробiтноТ

плати працiвникiв освiти,
8.1.8. ЗАбезпе.тl.tтИ проведеНня попеРеднього (при прийомi на роботу) i

перiоличних N,Iедичних оглядirз Ilраuiвникiв, а також щорiчного обов'язкового

медичного огляду осiб BiKoM до 21 року,
користуватися правом притягнення до дисциплiнарнот вlдповlдалъностl

у встановленоN.{у законом порядку працiвникiв, що ухиляються Bi:

прохолженL{Я обов'язкового i\4еДI{т{I{оГо огляду, а також забезпечитlt

uiд.rороrення Тх вiд роботи бе,з збереження прI,I IIьо\,1у заробiтttоТ плати Jo

прохоlIження I!,Iедогляду.

8.1.9. ЗабезпечитИ вiдповiдrrО дО санiтарно-гiгiснiчних нор\1

температурний, повiтряниЙ, свiтловий та водний режими в ycTaнoBi.

в.1.10. Дналiзувати стаFI захворIоВаностi в ycTaHoBi. Забезпечt{т}{

виконання лiкарських рекошtендаr(iй для tiого знижен}Iя

8.1.11. ПровеСти навчання ,га перевiрку знань з питань охорони працi

працiвникiв, зайн ятихна роботах з пiдвищеною небезпекою, Не допускати ,1о

рьботи осiб, що FIe пройшли iнстрlrктаж з охорони працi iтехнiки безпеки, а в

необхiдних випадках - навчання та перевiрку знань,

8,1.12. /]о 01 яtовтня забсзпечлt,ги викоFIа}IнЯ Bcix необхiдних заходiв:,rя

пiдгоr,овки, закладу до роботI,I в зи]\4овIrх умовах,
8.1.1З. Надавати представIIикаN,{ первинноi профспiлковоТ органiзаrriТ 

.з

охорони прачi необхiдну Тлл iнфорплаuiю з питань YI\,{OB, охорони Ilpa-i-,

техiliкИ безпеки, санiтарllО-llобутоRогО i п,tеллt,lrтогО забезпе,tеllгlя, ВИТРа:]1

кош.гiв. перелбачеIIих:i:lя з.til:tсtIеiiIlrI захо,liв з охороtIи rlparti. CBot'ta'"_

вжива.Iи заходiв для врахчi]аI{llя подань та висновкiв, надавати аргуtчtентованl

вiдповiдi в 7-денний TbpMiH пiсля Тх отримання,

8.1.14. Здiйснiовати Ko}ITpoJIb за дотриманням працiв}IикаN{и нор\1 :

правил охорони працi i технiки безпеки пiд час навчально-виховного проце,-,,

та роботи, а тако}к за викорис,гання]\{ засобiв захисту.

8.1,15. BжptBaTll терп,tiгtОвих та необхiдНих заходiв длrI наданнЯ ДОПО\IО, ]:

потерпiлИм прИ urr*rr*rrarTtri IrеtцаСних вI,Iпадкiв в ycTaHoBi, змучаючи у рэз_

потреби аварiйно-рятувал bHi форrrлування,
8.1.16. Зважаточu, ,,lO вjд,,,кодчванIIЯ збlлткiв. заподiяних праuiвнi{ко:,

внаслi.lок поLIlкод)(еI{Itя йlоr,о з;iоllоlз'я або )'I]l]падкУ сллертi праuiВIll1:,*,

здiйсritосться Фогtдоп,t соLIiальttого страхуваI{нЯ вiд нещасн]lх вltпа]:::з

вiдповiдr{о до Закоr1,ч УкраТr-rи ,,Про загальнообов'язкове державне соцiаJь:з

страх\/ва}IFIЯ вiд нешIасного випалку на виробництвi i професiйного

захворIовання, якi спричиtlили вl,рату праLIездатностi>:

l4
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- своечасно передавати документи на осiб, що потерпiли вiд

нещаснихВиПаДкiвнавиробництвiтапрофесiйнихЗахВорюВанЬ'До
вищезгаДаногО Фонду' 

lrя\,{и IrIo BTnaTl )ть у зв'язку з
8. 1.17.зберiгатИ за прашiвниками, що втратили працездатнl(

нещааниМ випадкоМ на виробництвi 
-або 

гrрофзахворюваJlням, мiсце роботи

iпосадуi та о"р"о"о .чръбirrrу плату на весь перiоl_ 1о. 
вiдновлення

працездатностi або до визнання iх в установленому порядку iнвалiдами, У

разi неможливостi виконання потерпiпr' I|".гзлнъоi роботи забезпечити

вiдповiдно до медичних рекомендацiй його перепiдготовку та

працевлаштування, встанови],и пiльговi умови та режим роботи,

8.2. Виборний орган первиIrноl профспiлlсовоi оргаrriзаuii

зобов'язуеться:
8.2.1. Забезпечити активну участь представникiв первинноl

профспiлковоТ органiзашiТ У вирiшеннi 11rпо "uop:_n1-t.", 
здорових та

безпечних умов прачi, попередження випадкiв травмат:11_уу 
л,_ 

захворювань,

оздоровЛеннЯ та працевлаштуваннЯ У випадку змiни стану здоров'я

праuiвникiв. \ _ _

8.2.z. Регулярно (щоквартально) заслухоВувати на засiданнi первинноl

профспiлковоi о|.uri.uчiт роъоrолuвця, вiдповiдних посадових осiб про стан

умов i охорони прачi.
8,2.3.ЗахиЩатИпраВапрачiвникiвназдоровiiбезпечнiУмовиПрацi.При

виникненнi небезпеки дJIя життя i здоров'я працiвникiв, а також тих, що

вчаться, вимагати припинення вiдповiдних робiт,

8.2.4. СприяrИ роботодавLllо, профспiлковим i державним органам у

здiйсненнi ,а"одiв для забезпечення виконання в ycTaHoBi вимог

законодавства УкраТни про охорону працi i здоров'я,

8.2.5. вносити пропозицiТ роботодавця про заохочення T:'"1::ii::,:
праuiвникiв, а також стимулIовати тх за акIив:Jу участь у здiйсне""1 ,"11:
для полiпшелlня умоВ l OXopo'.ti гrраrti з BpaxyBaIlItяi\,I lvl.Ж'I}iBOC'elt

профспiлковоi органiзаuiТ,
8.2.6. Заохочення працlвникlв

ними норм i правил охороЕи праui
здiйснtовати з урахуванням виконання

i технiкИ безпекИ прй виконанн1 Tp},JoB;:i,

обов'язкiв,
8,2.7 , Вносl.tти пропозиuiТ лля попередженIIЯ вI,{никнеFIня NlOiK,l}1B,1,,

аварiй ниХ с ltTy ацi l-r, виробнИчо гО TpaBN,I атизму i гrр офзахворю вань,

8.2,8. ОрганiзУватИ роботУ лля надаFIня допОмогИ травмованипr i ХВОР;1:,:

працiвникапл, зокрема длЯ вирiшеннЯ побутовиХ питань, придбан- -

*Ъоrпu"raнтi в. отриN{ання своеч ас ноТ медичноТ. доп омо ги,

8,2.9. С,,рr,rr,, rlpaшiBIilIlia\l } Bt,lKoltaltгli Il}1\,11,1 
,]обов'язаlil, з о\с:л _-

прачi,га оргаlliзYва,гI1 BiдTroBi;tltlrli когi,гроль,

8.2.1б. Перевiряти виконаtlня роботолавuя

пропозицit-л пр.льruоникiв профорганiзацiт з

дЬ*u.u,оrись Тх реалiзаrliТ,
8.2.1l" Не рiлше l разr, IIа plK BиIJocltTt,l

i посадовиь,{и особаl,:;

питань охорони пр:,.-,

IIа обгtlвореtlttя Tp\ It\:i -
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],-,lективу результати
_ \оронсю працi.

спiльноi роботи щодо забезпечення контролю за

8.3. Прашiвники зобов'Езуються:
8.3.1. ili*rrу"uтисЯ про особистУ безпекУ та здоров'я, а також про безпеку

вихованцiв, оточуючих осiб в процесi роботи або пiд час знаходження на

територiТ установи
8.3.2. Вивчати i виконувати вимоги нормативно-правових aKTlB з

охорони працi, правила поводження з устаткуванням i технiчними засобами

n,u".runn", користУватисязасобами колективного та iндивiдуального захисту, 
.

8.3.3. Проходити у встановленому чинним законсдавством 1

роботодавцем порядку попереднi та перiодичнi медичнi огляди,

8.3.4. Негайно повiдомляти про небезпеку або нещаснi випадки

роботодавця або iншу посадову особу; вживати заходiв для iх попередження

та лiквiдацiт; надавати першу допомогу потерпlлим,

8.3.5. Нести особистУ вiдповiдальнiсть за порушення вимог, зазначених

у даному роздiлi колективного договору,

9. Гарантii дiяльностi виборного оргаIrу первиIIнот профспiлковот

органiзацii

9.1. Роботодавець зобовlязу€ться:
9.1.1 . УтримуВатисЯ вiд будь-яких дiй, що можуть вважатися втручанням

в статутНу дiолuriсть Профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраТни,

СтворитИ необхiдНi умовИ длЯ нормальноТ дiяльностi первинноi

профопiлковоi органiзацii:
нацавати примiшення для проведення профспiлкових зборiв i

засiдань Ъиборного органу первинноi профспiлковоТ органiзашiТ;

с прияти друкуванн ro i розм llo}Iie}I IIIo вillrlовi.цrrоТ i нфсlрмацiТ;

g.|.2. Надавати'лля здiйснення контролIо книги наказiв, труловi книжки

працiвникiв, документи щодо облiку робочого часУ, вiдпусток, заяви та

.*up., працiвни*iu ,u книry ik ресстрuцiТ, до*ументи з_тррифiкацii, атестацiТ

,рuчi"""*iв, вiдомостi та iншi документи з питань заробiтноТ плати i т.д.

9.1.з. Головi i членам u"6opro.o органу первинноТ профспiлковоТ

органiзацiт надавати вiльний вiд роъоти час впродовж 2 годин на тиждень iз

збереженням середнього заробiтку для виконання громадських обов'язкiв на

користЪ трудовоГо колекТиву, учаСтi в конСультацiях i переговорах, в роботi

urъорr"х^профспiлкових органiв, у тому числi вищих за пiдпорядкуванням,
g.1.4. Звiльняти прелставтtикiв трудового колективу вiд роботи на

необхiДниЙперiоддляУчастilzпiкетУваНнях'мiтингах'ДеМонсТрацiяхта
iнших акцiях протесту, у тому числi з виiздом за межi установи (вiдповiлного

населеноrо nyrnry), пов'язаних iз захистом трудових, соцi€lпьно-економiчних

прав та iHTepeciB'праrriвникiв освiти - членiв профспiлки iз збереженням

середi]ьоТ заробiтноТ платl,r.

9.1л5. Надавати первr,trllliiт профспiлковiй
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t*щrмю з .питанъ, що стосуються змiсту даного колективного договору,

йп!пrтп реалrзацii права Профспiлки на захист трудових i соцiмьно-

. -, _ ]:.чнltх прав та itr,гересiв trрачiвl-tикiв,

n.1.6, Не перешподiur' вiдвiдуванню та огляду виробничих, побутових

-: нших примiщень, робочих мiсць виборним органом первинноi

=:эфспiЛковоТ органiзацii, перевiркаМ дотриманнЯ законодавства УкраТни

*,ro праЦо, о"орЬну працi, оплату працi, ведення трудових книжок, надання,

.lб--tiк i використання вiдпустоп,Бrчо, розмiщення iнформацiт профспiлкового

KortiTeTy в прt.тпrirЦеl]няХ i на терИrорiТ уста}IовИ в доступнрlх для гIраItiвникiв

}1iсцях, свосчасно (в тижневий TeiMiH) розгл ядати пропозицiТ первинноТ

профспiЛковоТ орга;iзаЦiТ прО ),суrIеннЯ виявлених ними порушень, в цей iкe

,ap",in налавати пI.icbN,loBy вi.,tповiдь Irlojlo вжитих заходiв,
g.1,] , I-{e зrtiнюватlt \,\lоR тр\/дового договор,ч' t{e пр}lтягатLI jlo

дисцигIлiнарноi вiдповiдальностi членiв виборного органу первинно1

профспiЛковоr органiзаЦii , а також членiв KoMicii з трудових спорiв без згоди

На Це 
ттАuuсr "пеqiтr вибопного оDга " rрофспiлковоi

9.1.8. Звiлънення членiв виборного органу первинноl I

органiзаЦiТ, йогО голови, KpiM дотримаНня загаJIьного порядку, проводити за

попередньою згодо}о даного виборного органу i вищого за

пiдпорядкуванням профспiлкового органу,

9.1.9. Не допУскатИ протягоМ рокУ пiслЯ закiнчення TepMiHy обрання

звiльнення колишнi* членiв та голови виборного органу первинноi

профспiлковот органiзаuiт з iнiцiативи власника або уповноваженого ним

органу, KpiM випадкiв, перелбачених ч.4 ст. з l Закону УкраТни <Про

професiйнi спiлки, Тх права та гарантiт дiяльностi), (зазначена гарантiя не

надасться у випадку дострокового припинення повноважень у зв'язку з

неналежНим чикоНанняМ cвolx обов'язкiв як члеНiв виборНого оргаН}, або за

власним бажанням, KpiM випадкitз, коли це ЗYМОВЛеНО cTatloN'I ЗЛОРОВ'Я).

9.1.10. вiдповiдно до письмових заяв працiвtlикiв, що е члена}{и

первинноi профспiлковот органiзацiт, щомiсячно i безоплатно утримувати lз

заробiтноi плати i перераховувати на рахунок членськi профспiлковi внески

не пiзнiше наступного за днем виплати заробiтнот плати днt..
g.2.||. Виборнии профспiлковий орган первинноТ профспiлковоi

органiзацiт зобов'язу€ться використовувати наданi чинним законодавством

УкраТнИ прО працю, ocBlTy, а також цим колективним договороN{

повноваження для захисту трудових 1 соцiально-економiчних прав та

iHTepeciB гlрашiвникiв.

10. Контроль i вiдповi/Iальнiс-гь

\

10.1. CToporrlI зобов'язую,гься:
10.1 .1 , Спiльrrо визначати необхiднi

цього колективtIого договор)/,
10.1.2. Здit-лсrlювати KoHTpo,rIb за його

iз cTopiH, так i спi"пьно,

заходи для органiзацiт виконання

виконанItяIvI як самостiйно кожноiuа

1,7
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10.1.3.Для контролю за виконанням колективного договору сторони не

рiдше одного разу на piK аlлалi:зуtо,гь i узагальt-lюють iii:::: ВИКОНаННЯ,.У

разi невиконання окремих ,ono*."b здiйснюють додатковi заходи щодо lx

реа.гliзачii. .j

10.2. Роботодавець зобов'язуеться: 
^лi6, Dr,ч,"иy \

10.2.1. Притягати до uiдпоъiд*ьностi осiб, винних у невиконанн1

зобов'язань (полохсень) цього колективного договору, ненаJIежному

(невчасному) 
.1.x виконаннi, порушеннi законодавства про колективн1

договори;

10.3.ВиборнийоргаrIпервинноiпрофспiлковоiорганiзачii
зобов'язусться:

10.3.1, вимагати вiд роботодавuя розiрвання трудового договору

(контракту) з роботодавцем закладу освiти, якщо BiH порушуе законодавство

,,ро працю, ,";;;ъ;ус зобов,язанъ цъого колективнОГО ДОГОВОРУ' На ПiДСТаВi

.r.o'rýTl;J,:;rxorouip 
пiдпи саний у трьох примiрниках, якi зберiгаються

у кожнот iз cTopiH i мають однакову Iоридичну силу,

За дорученням трудового колективу

идкiвського
(освiти

Голова виборноl,о органу первинноi

поофспiлковоТ органiзацii

@-_Микуланинець 
О,С,

,Щата <<24 >> березня 202l року
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Додаток 1

до колективного договору мiж
роботодавцем Новодавидкiвського
закладу дошкiльноi освiти
та виборним органом первинноi
профспiлкововоТ
органiзацiТ на 202 I -2025 роки

орI€нтовниЙ tIЕрц]лIк
посад працiвникiв з ненормованим робочим днем системи MiHicTepcTBa

освiти i науки УкраIни, яким може Itадаватися додаткова вiдшустка

роботодавцi установ i органiзацiй, Iх заступники,

Економiсти, юрискоНсульти, практичНiпсихологи, соцiологи, бухгалтери,

бухгалтери-ревiзори та iншi).

технiки Bcix спецiальностей.

CeKpeTapi, секретарi-друкарки, ceKpeTapi учбових (учбово-методичних)

вiддiлiв (частин), дiловоди, комiрники.
Kyxapi.
лiкарi, серелнiй та молодший медичний персон€ш установ 1закладlв освlти.

l9
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Щодаток 2
до колективного договору мiж
роботодавцем Новодавидкiвського
закладу дошкiльноi освiти
та виборним органом первинноТ
профспiлкововоi
органiзацii на 2021-2025 роки

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

здiйснюеться пiдвищена оплата

1. Види робiт з важкими i шкiдливими умовами
встановлюються доплати в розмiрi до 12 вiдсоткiв:

на яких

1.130. Обслуговування теплових бойлерних установок в цехах (дiльниuях):

котельних, турбiнних.

1,l40" Газозварtовальнi, газорiзальнi i е.ltектрозварiовальнi роботlr.
здiйснюванi у приптiщеннях.

1.146. PeMoTtT i очlтtt{ення вентиляцiйних систем.

\.14], Робот,l.r. tlоlз'яtзаtli з t-l1.1Itle}IIlя\{ виt,рiбlrи-х я]\1, cbtirl,cBltx яLlLtlкil, i

канацiзацiйrrих ко-цодязiв, проведенням iх дезiнфекцiI.

1.151. Прання, суtлiтлня i прасування спецодягу.

1.152. Роботи бiля гарячI{х плит. електроiкарових tпаф, кондитерських i паро-
масляних печей та iншIих апаратiв для сN,lаження i випiкання.

1.155. Роботлт. пов'язанi з N.{I{ттяN,I посуду, тари i технологiчного обладнання
вручну iз застосуваннят\,I кислот, лугу та iнших хiмiчних речовиI{.

1.159. Робо,ги з хло1]),I]анFIя вол}.1. з вllготовленням ;tезiнфiкуючих розчинiв. а

також з Тх використаI]ням.

1. 1 64.Робота за ;,II.1сплеям1,1 EON4,

1.178. ЗабезпечеНllЯ i проведеЕII]я заIIя,гь )/ критих плавальних басейнах,

1.182. Роботи на BllcoTi 1,5 bt i бiльше над поверхнеIо зеtr,tлi (пiдлоги).
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а несприятливi умови працi встановлюються за результата]\{и

атестацii робочих *iъц" або оцiнки умов прачi особам, безпосередньо

зайнятим на роботах, передбачених Перелiком, i нараховуються за час

фuпrrrrrот зайнятостi працiвникiв на таких робочих мiсцях або в таких

умовах прац1, яка здiййюс,гься вiлповiдно До дitочого законодавства про

охорону прац1" ! ____ | --л_i_,,,аш
при ltаст,чпнiй рацiоналiзацii робочих мiсць i полiпшеннi умов працl

доплати ЗN,lеIIш)/Iотьс[ або вiдir,ri}Iяються повнiстю,

Наробот.ахЗВа)ккI.]\,1tIiirtкiллиВИN'I14УI\4оВаI\4иrlраtliлоПЛа.Гll
встановЛtоtотьсЯ ]1о 12 BiдcoтKiB посадоllОго оклаДу (ставки), а t-ta роботах з

особливО Ilil)IiK}{N{И i особлиВо IшкiдлИвимИ умовамИ працi - до 24 вiдсоткiв

посадового оклад.y (cTaBKll),

ДтестацiЯ робо.оr1Х мiсцЬ або оцiнка умов праui в установах i органiзаuiях

здiйснrосться атестацiйноlо koTrricieto, яка створIосться наказом роботодавIlя

за погоджрI{IIrIN{ з профспiлковlirt KoMiTeToпl з tIисла найбiльrll квалiсiliкованllх

працiвнИкiв. преД.ru"rr"пiu профспiЛковогО KoMiTeTY, служби oxopoнI,I прашi

ybr.rou" i органiзачiТ. _ ла^.члгп о
дтес.гаrtit]iттl, комiсiю очо.пrос роботодавець або його заступник, Д,-lя

роботl.r чjleIIe]\'I,I а.гOстацit:rноТ Kotrlicii' пложУть залуЧат1'ся спецiалiстlл iншllх

служб i органiзlrtir"t,
На rтiдст:lвi B'tcHoBKiB al.ecTaцitiHoT KorlцiciT роботодавецЬ },станов11,

органiзачiт за пого.цiкенням З виборним ОрганоI,I первиннот профспi,-lковоl

органiзаrliТ зе,гвердж)/С.перелiк кон.креl:"l_,|обi', на яких встановJIоеться

доплата за тIеспllljят,Il},iв1 Y\{оI]и гlparti i розмiilи допjIа,г за вилаN{ll робiт,

Kottltper.t,i 1.n,,r,ipoi,,to,I.1al 
,la r,риrзzuriс,гь'fх ви1,IJlаl,t1 вс,Iанов-:lЮiоГЬJ;;

наказоI\,{ Ilo Ycl,aI{oBi. оргаtriзацiТ,

2l
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Додаток 3

до колективного договору мiж

роботодавцом. Новодавидкlвського
закJIаду дошкiльноi освiти
та виборним органом первинно1

профспiлкововоТ
органiзаuiТ на 2021-2025 роки

список
виробниЦТВlцехiв,професiйiпосаДiзшкiдлиВимиiважкимиумоВаМи
працi, зайнятiСт, "р"urъникiВ 

на робоТах в яких Дп€ право на щорiчну

додаткову вiдпустку

(вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
\- '- 

вiд 13 травня 2003 року N9 679)

N,laKc ti rt аl ь н,

Номер
позицii

[3ttробttt,tttTtllt. роботrl, шехrt, проt|lесiT та ttосадtt

тривалlсть
щорiчноТ

додатковот
вiлrгустки за

робоry iз
шкiдливиrtlt l

BaiKKиM1,1 yýloм}lr,
прашi,

L
,I

4

4

5.

t5.

24.

114.
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Щодаток 4

до колективного договору мiж
роботодавцем Новодавидкiвського
закладу дошкiльноi освiти
та виборним органом первинноТ
профспiлкововоi
органiзацiТ на 2021 -2025 роки

список
виробництвл робiто професiй i посад працiвникiв, робота яких

повlязана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелектуальним
навантаженням або викону€ться в особливих природних

географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищеного ризик}
для здоров'я, що дас право на щорiчну додаткову вiдпустку за

особливий характер працi

(вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
Bi 1 |З 

,IpaRtlJ{ l00: 1l9ку ]Y! 67r)

Виробничтва, роботи, цехи, професiIта посади

XVI. дIяльIJIсть у сФЕрI оргАltlз,\IJli вIдlпо.tинliу. розвдг, культур1.1 тд спорт}

ДШЛЬНlСТЬ TPEHEPIB ] СПОРТИВНИХ ВИКJIАДАЧIВ
Тренер-викладач дитячо-юнацькоТ спортивl-tоТ (спортивно_технiчноi)
школи, спецiалiзованоТ дитячо-юнацькоТ школи олiмпiйського резерву,
спецiмiзованоТ дитячо-юнацькоТ (спорiивно-технiчноi) школи та rlилища
олl\t пllIського

XVil. ОХ()РОН;\ З/{ОРОt] Я. OCBltA'I'A СОЦlАJlЬНА ЛОПОМОГА

XXII. ЗАГАЛЬНI ПРОФЕСIi ЗА BCIMA ГАЛУЗЯМИ ГОСПОДАРСТВА

види вироБl-{иllтв

Максимальна TprtBani;
шорiчноТ лолатковоl

вiдпусткlt за робоry ;
шкiдливими i важкltч

умовами працi, кшенлry
днiв

IнструктоD з культмасовоТ
кастелянка

прлtбrlральнtlк слуit<бовltх пprr:rtitueHb. зайttятltй прrlбIrранняrl загальнlJх
нь та санвчзлlв

Персонал медичнлlй молодший та обслуговуючий персонм (сестра
медична молодша з догляду за хворими, caHiTapKa, буфетник, робiтник з
обслуговуванtrя лазнi, }lя нька, пом iч н lr к Brl хователя, приблrрапьн и к

ol{lltlllx пр1,1Nllщеl|ь

Опера r,op е,лсктI]оt{Itо-обчtlс-tiова,tьilliх \IaiulltI. ttpaшiBrlltK. робота якого
пов' я:]il ] l il з г] I l l(op t lcl,a i l l lя\, персо I{a,Tl L ног(l lio]\1 tl' toтe

:-)



-пiдготоВка переМожцiВ та гтризеРiв олiмпiад та змагань рiзного рiвня;

-органiзацiя оздоровл ення дir,ей ;

-пiдготовка закJlаДу до нового навчаJlьного року;

-б агаторiчr-rа добррсов i сна гiрачя ;

-активна участь у громадському житт1;

-збiлъшення обсягу робiт та обов'язкiв, 
._лл.---.":_ ooDEqIl

3"2"РозмiР преплiТ залежитЬ вiд викОнаннЯ показникiв, зазначених у п,3,1,

особисто.оuппuоУВЗаГаЛЬнiрезУльтатироботИТанаяВнихкоштiв.
3.3.премirо"апrrчri'працiвникiu проuодиться за фактично вiдпрацьований час

,без урахуваI{ня дrriв, пропущеri* ,r.р.з хворобу, перебування у вiдпустцi (у

,"*у u"."i й без зберех<ення заробiтноi плати),

З.4, ПрачiвгrлIкаN{, якi звiльнились з роботи " ,fulli._::,,:jt провадиться

премirоваIIj-Iял преNлiТ rlе виплач\/}оться, за винятком праltiвllикiв, якi вийшли

на пенсitо, звiльнt,tлt.rся u .ru"o" здоров'я або згiдно з п, I ст,40 КЗпIl

Украiни чи переведенi на iншу робоry,
3.5. ПpalriBrtltliTa \,{ожутъ бути 

^позбавленi премii повнiстю або частково за

неякiсне вI.1I(о]Iан}lЯ службових обов'язкiв' порушення труловоТ , чи

виконавсl,кgj дlасllttlt.lti llи тоц]о,

4.ПремilоRатIIIя за вI,IконанtIя особливо важливоi роботи

4.1.премitоваilня за виконання особливо важливоi роботи або на честь

святкових даТ з урахуВанЕяМ особистого вкладу працiвника здiйснюсться в

кожномУ KoiIKpeTHoM\/ випадку згiлНо наказУ начаJIьнИка управлiння освiти,

культури, мозrодi ,о спорту згiдно псдання роботодавця структурного

пiдрозлiлу та за погодженням iз вiдповiдним виборним органом профспiлки,

4.2.Витратrl IIа премiюваннЯ за виконання оЪобливо важливоТ роботи

здiйснrоеrо.о .n pu*orron фонДУ преплitовання, утвореного вiдповiдно до п,2,1

цього Полоiксlltlяt,

5.Порялок i TepnriTtir преплiюваttlIя

5.1.ПропОзиrtiТ шIодО 
' 
позба"ЛеннЯ премiТ або зменшення iT розмiру

конкретно1\{\, пpairiBTllTtcY зазначаIотъся В наказi про премiювання на пiдставi

доповiдНоТ запlтсКи роботодавця структурного пiдрозлiлу та погоджуIоться з

вибopнимopГaнoI\4n.pu'""oiпpoфспiлкoвoTopгaнiзaшiT.
5.2.Премiя RI.IпJIаччсться не ,,i."illl. строкУ виплати заробiтноi плати за

першу полсв1,1I{у п,tiсяця, наступного за звiтнiм,

25
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Лодаток б

до колективного договору мiж

роботодавцеI\1 Новодавидкiвського
закладу дошкiльноТ освiти
та виборни\,1 органом первинноТ

профспiлкововоТ
органiзачiТ на 2021-2025 роки

ПОЛОЖЕННЯ
tlpo надання щорiчrrоТ виIlагороди

педагогiчIIим працiвникам навчальIIих закладiв за сумлiнну працю,

зразкове виконання службових обов'язкiв

1.,.Щ,ане Iiоло}сенrrЯ поширюстl,сЯ на керiвниХ, педагогiчних працiвникiв

загаJIъноосвiтнiх шкiл, дошкiльних навчальних закладiв, позашкiльних

установ та rIeIITpy п.даrогiчного розвитку, пiдпорядкованих управлiнню

освiти, культури, плолодi та спортУ 
'Мупu,riвсъкоi 

мiсъкоi ради, KpiM тих, якi

працюють в навчально-виховних закладах за сумiсництвом.

2.[Щорiчна гроIшоr]а виFIагорола надаеться роботодавцям, педагогiчним

працiвникаN{ закладiв освiти та Iч{етодистам центру педагогiчного розвитку за

сумлiннУ праI{lо, зразкоRе виконаннЯ службовиХ обов'язкiв за умови

досягнення I{I4ми )'cпixiB у вихованнi дiтей, навчаннi, вихованнi, професiйнiй

пiдготовЦi ),,rrriвЪькоТ lrrолодi. методичному забезпеченнi; вiдсутнiсть

порушенЬ вI4l(оlIавчоТ i трулоВоТ дисцИплiнИ та здiЙснtосться за рахунок

eKOHOrutii (lоt;д,r, заробiтноi'ппur" в ме}ках загальних коштiв, передбачених

кошторисоN,I IIп оплату праlil,
З.Розмiр rцорi.тноТ грошовоТ винагороди за сумлiнну працю, зразкове

виконання слl,iкбових обов'язкiв визначасться комiсiсю, затвердженою

наказом нача.пьтIика управлiння освiти, культури, молодi та спорту з числа

працiвникiR ,,,-,pu"niu"o освiти, культури, молодi та спорту; мiського

nbriT.ry Профспiлки працiвникiв освiти та на{ти Украiни; центру

педагогiЧногО розви1кУ; IIентралiзованоi бухгалтерii угiравлiння освiти,

культури, },I0.1O,rli та .noprl,i керiвникiв навч€IJIьно-виховних закладiв,

виходячи з }lаяR}тl,iх KOIIITiB.

4.Щорiчна I"l)oIIIoBa RиI,{агорода керiвIlикам навчаJIьних закладlв та

працiвника\I I{cTITp\/ педагогiЧI{огО розвиткУ видаеться на пiдставi наказу

начаJIьника упраR-rriттttя освiти, культури) молодi та спорту,

5.IЩорiчrlа T,DolIIoRa виIIагорода педагогiчним прачiвникам надаеться

вiдповiдно .,lo ГIо.по;tсеtлttя, яке затверджуеться керiвником навчального

закладу за пого,l1)к.}{IIяh4 з вltборним органом первиrIнот профспiлковоi

op.ani.auiT i птоiке ]]клIочати R себе додатковi критерiТ, KpiM визначених у

пунктi 2 цього I-[о-iIо>ltення, з урахуванням специфiки навчалъного закJIаду,

6.гозмiр щоlli.tтlот гроttlовот винагороди не може перевищувати одного

посадового оIiJrад\, (ставки заробiтноi плати) з урахуванням пiдвищень,

]6



Щодаток 7

до колективного договору ltiiK
роб отодавцем Новодавидrсiвського
закладу дошкiльноi освiти
та виборним органом первЕlшоi
профспiлкововоТ
органiзаrri\ на 2021-2025 роки

сltiльна коrtiсiяl
Шенбt,l),lii,,ittIi) }illt.:laл\,;tolllltijlblto'i tlсвi-ги JIJIrI RелеlItlя перегOвOрiв i

з: i ii с rt е i I I LI Iiо iI'гроJl Ю за BlIKotI а Ii IIя }I колектIIвIIого договору

Е

Зубака Свiт,лана
l BaHi вна

Фазекошi t 1ар'ягtа
}iiiхзiт,;itзна

l lilaK гtt,lttиЁl ttсихо"iIоI, заклалу доt.ttкiльноТ освiти

Виховате-т]ь закJад1, лошкiльноТ освiти

1|J" i

]]

В iд с,гоlэо t i;t i;ttборного органу первинноi профспiлковоТ органiзачii
i,тtlllодзвидкiвського закладу дошкiльноi освiти

\"1tt t,,_r,. lal ll l i I JIib ().пеttа
(_'с1_-,,; ;1';",о

J}11эl-a I-Iаталiя
Bactt.TiBHa

Зас,гr,пttttк голови виборного органу
первtlнноТ п
LI--leti llltборгtоl-о оргаI-1у перlзинноТ
; 1 рltiцi-i, t t i- t titlBoT opI,aI r iзацii'

"llогоliда 'I-етяна

i lсlсi,lritзна

вiд сторони роботодавця Новодавидкiвського

2i

]

l

Го.ltова вI,1борного органч первинноТ
профсгIiлковоТ орган iзачiТ


