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Вiдповiдно до постанови KN4Y J\lЪ1l5 вiд 21.08.2019 року, (в релакrrii
Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 21.08.2019 JVg 768). та ПОря:Ц
повiдомноТ ресстрашiТ галузевих (мiжгалузевих) i територiальних УГО.1.

колективних договорiв ресструючий орган з метою посилення

iнформування заiнтересованих суб'сктiв оприлюднюс на офiшiйнОМУ Веб-

сайтi:
- ресстр колективtlих угод (договорiв), змiн i доповнень до них;

- текст колективних угод (договорiв), змiн i доповнень до них;

- власнi рекомендацiТ щодо приведення угоди (договору) у вiлповiднiсть
з вимогами законодавства (у разi Тх наявностi);

-перелiк пiдприсмств, ycTatlo3, органiзацiй, для яких с обов'язковими
положення колективнот угоди (у разi подання такого перелiку сторонами

угоди).
у зв'язку з вище наведеним, та керуючись ч. З п.7 Порядку повiдомнот

ресстрачiт галузевих (мiх<галузевих) i територiальних угод, колективних

договорiв, просимо, tlри пред'явленнi на повiдомну peccTpauiro

галузевих (мiжгалузевих) i територiальних угод, колективних договорiв о

повiдомляти, чи мiстить логовiр iнформацiюо лоступ до якоi обмеrкено

сторонами договору вiдповiдно до закону або Тх рiшень (зокрема

конфiденцiйнуо таемну чи службову iнформацiю). У випадку наявнот

конфiденцiйнот iнформацii, просимо на протязi 2-х робочих днiв tlадати
таку iнформаuiю.

lJrrr}rЬd й.Jl,
(п Il;)

Надасмо згоду на оприлюднення тексту колективноГо доГоВоРУ

(уголи) (змiн та допов}lень до них) на офiuiйному сайтi MicbKoT ради.
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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР

f[авшинсъкого

закладу дошкiльноi освiти

Мукачiвсъкоi MicbKoi ради

Закарпатсъкоi областi

та виборним органом

шервин Hoi шрофспiлковоi

органiзацii

на 2а21.,2а25 роки

Схвалений на зборах т,рудового

колективу 24 березня2O2L р,

ПротоколNs02



lI rtl]еКТИВНИИ ДоГоВlр ЛокаГIЬниМ норМаТИВниМ акТоМ, якиМ
-,. -; .оцiа-тьно-економiчнi, виробничi, трудовi вiдносини i на пiдставi

rt)]еКТИВНИИ договiр локагIьнимпr

l:о \tsгOдI(уються iнтереси трудового колективу та роботодавця
hпýькою закJIаду дошкiльноТ освiти (даrri - закJIаду, ЗакJIаДУ оСВiТИ),
ilFшп домовилися про наступне:

l. :lага;rьнi положення.

1.1. Колективний договiр укладено 2аТ-2а25 роки.
l -]. Колективний договiр ухв€tлено зборами трудового колективу

lпротохол ffs2 вiд << 24>> березня Z02| року). BiH набувае чинностi з
лв, його затвердження <<24>> березня 2021rр. i дiе до ухв€Lлення нового
шолеýтивного договору.

1.3. Сторонами колективного договору е:

- роботодавець, в особi директора Павшинського закладу дошкiльноi
квiти. (дапi - роботодавець, Шелевей Наталiя МиколаiЪна), який представляе
irrереси вJIасника i мае вiдповiднi повноваженшI;

- вrIборний оргаЕ первинноi профспiлковоi органiзацiТ Павшинського
-:...;-\ освiти (да",ri - первинна профспiлкова органiзацiя), який згiдно iз ст.247

; --,l }'краТни, ст.ст.З7,38 Закону Украiни <Про професiйнi спiлки, Тх права та
-:::-liТ :iяльностi> представля€ iнтереси працiвникiв установи в сферi працi.
- - 1, _r. к\,льтури i захиrцас ik трудовi, соцiалъно-економiчнi права та iнтереси,

_:;i],1aBmli на це вiдповiднi повноваженFIя вiд трудового колективу.
1.4. Роботодавець визнае первинну профспiлкову органiзацiю единим

. зjr,lв&.,t ним представником Bcix гlрацiвникiв в колективних переговорах.
].5. Сторони зобов'язуються дотримуватись соцiачьного партнерства:

- ;:}lTeTHocTi представництва, piBHoпpaBнocTi cTopiH, взасмноi вiдповiдальностi,
- .,;стр\-ктивностi i аргументованостi як пiд час переговорiв (консультацiй) для
:,.-зJення колективного договору, BHeceHHi в нього змiн i доповнень, так i при

.,,:iшеннi Bcix питань соцiалъно-економiчних i трудових вiдносин, що виникпи

. ,.._]i I".Iого виконання.
1.б. Положення колективного договору поширюються на Bcix працiвникiв

--:нови. Пiд час приЙому на роботу працiвники повиннi бути ознайомленi з
,,--ктLIвним договором.

1.7. Колективний договiр укладено вiдповiдно до Законiв УкраТни <Про
, _eKTlrBHi договори та )/годи)>, <[Ipo соцiальний дiалог в YKpaiHi>,
- 

: jзрз--IьноТ, ГалузевоТ угод, Угоди мiж управлiнням освiти, культури, молодi
: -,порту Мукачiвськоi MicbKoT ради та VIукачiвською мiсъкою органiзацiею

, _: _,Qспiлки гrрацiвникiв освiти i науки УкраТни, <Закону про ocBiTy>>, <<Закону

: , fошкiльну ocBiry>>, iнших законодавчих aKTiB УкраТни.
i.8. Змiни i доповнення в колективний договiр вносяться з iнiцiативи буль-

- " -. jз cTopiH пiсля проведення переговорiв (консультацiй) i досягнення згоди
, ],, зають чинностi пiсля схв€uIення загаJIьними зборами працiвникiв.

1.9. ПропозицiТ кожноТ iз cTopiH про внесення змiн i доповнень у, . з(тI{вний договiр розглядаються спiльно, вiдповiднi рiшення приймаються

-



TtpшIiE пiсля ik отримання iншою стороною.
цдаа iз cTopiH не мае права протягом TepMiHy дii колективного
шоосiбно ухв€tлювати рiшення, що змiнюють його норми i

Liii, . i : -: _э}lпIlняють ik виконання.

'ЛL 
fIсреговори щодо укJIадення нового колективного договору на

- 
xEpшiп поIмнаються не пiзнiше як за З мiсяцi до закiнченIш строку

шогодоювору.
t !t tkрвптна профспiлкова органiзацiя закJIаду в п'ятиденний TepMiH з
*Fсашя Колективного договору (змiн) подае його на повiдомну
;*) та у дDотюкневий TepMiH з дня реестрацii забезпечус доведеннrI
Цil.ш щацiвшкiв закJIаду дошкiльноТ освiти.
Ш_L}- Сторош домовиJIисъ, що при змiнi власника закJIаду дошкiльноi
П tшicTb Колективного договору зберiгасться до укJIаденн;I нового.

LТрловi вiдносини.

Lt. Роботодавець зобовlязуеться:
:-1.1.Забезпечити ефективну дiялънiсть установи, виходячи з фактичних

ffiýшiB фiнансуваннrl i рацiонального використання осЕовного та спецiального
РшдЬ rrя пiдвищеннrl результативностi роботи установи, полiпшення умов
пrпrтi i побуry працiвникiв.

. ]. Забезпечити розвиток i змiцнення матерiально-технiчноТ бази
:.:. раuiональне використання наявного устаткування, технiчних засобiв
:-.,!. створення оtIтимаJlьних умов для органiзацii навч€L.Iьно-виховного

1 заходи морzLлъного 1 матерlЕtIIъного стимулюванIUI].1.3. Застосовувати
rпirrrroi, якiсноi роботи.

пршriвншсiв установи. Затвердити ix за
профпiлковою органiзацiею.

iнструкцiй для Bcix категорiй
погOдженнrIм з первинною

: 1.5,Органiзовувати систематичну роботу для забезпечення пiдвищення
: :_-_,i,QiKauii та перепiдготовки педагогiчних працiвникiв.

].1 .6. Вiдповiдно до заявок забезпечити працевлаштування в установу
,|.,,lofll\ фахiвцiв за отриманим ними фахом, уклавши з ними безстроковий
-:i loBrTp:i договiр i встановивши педагогiчне навантаження в обсязi не менше
..:lrфноi ставки. Забезпечити наставництво над молодими фахiвцями, сприяти
.',: эfаптацiТ в колективi установи та професiйному зростанню.

?.|.7. Укладати cTpoKoBi трудовi договори лише у випадках, коли трудовi
зl:носини не можуть бути встановленi на невизначений TepMiH

Не допускати укладання строкових трудових договорiв з rrрацiвниками з
метою ik випробування. Не догryскати з iнiцiативи роботодавця переукJIадання
безстрокового трудовOго договору на строковий з причин досягнення
прашiвником пенсiйного BiKy.

Z.1.8. Звiлънення працiвникiв за iнiцiативою роботодавця здiйснювати за

], - .-+. Забезпечитi,l розробку посадових

попередньою згодою первинною профспiлковою органiзацiею.



2,1,9, При розiрваннi трудового договору з iнiцiативи працiвника зважати
на те, що працiвник Mi[c право у визначений ним TepMiH розiрвати трудовий
договiр за. власним бажанням, якщо адмiнiстръцiя не дотримуетъсязаконодавства Про працю, Умов цъого колективного Договору, Умовiндивiдуального трудового договору.

2,1,10, Протягом двох днiв пiсля отримання iнформацiТ доводити до вiдоматрудового колективу змiст нових нормативних документiв, що стосуються
трудових вiдносин, органiзацii працi.

2,|,l1, ПопереджатИ виникнеНня iндиВiдуальнИх i колективних трудовLD(
спорiв (конфлiктiв), а у випадках ix виникненнjt забезпечувати вирiшення
вiдповiдно до Закону Украiъи <про lторядок вирiшення поо"*r"uнш трудових
спорiв (конфлiктiв)>.

2,t,|2, Сумiщення професiй (посад), розширення зони обслуговування
застосоВувати за погодЖеннrIм з первинною профспiлковоrо органiзацiею.

2,1,1з. Забезпечувати дотриманшt вимог чинного законодавства
повiдомленIш працiвникiв про запровадженнrI нових i змiну чинних умовне пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до ix введеншI, Змiну, ,Ьр..*д умовздiйснювати за поюдженням з первинною профспiлковою органiзацiсю.

2.2. Виборний орган
зобов'язу€ться:

щодо
працi
працi

2,2,1. ЗабезпеЧити посТiйний контроль за своечасним введенням
норматиВних докУментiв з питань трудових вiдносин, органiзацii працi.

2.2.2.Сприяти змiцненню трудовоi дисциплiнi, дотриманню правил
внутрiшнъого трудового розпорядку установи.

2.2.З. Сприяти попередженню виникнення як
колектиВних трудовиХ конфлiктiв, брати 1..racTb в ik

первинноi профспiлковоi органiзацii

в дlю

rндивlдуЕtльних, так i
вирiшеннi вiдповiдно до

створення умов для стабiлъноТ та

норм чинного законодавства.
2.2.4.Не рiдше одного разу на 2 роки перевiряти стан дотримашUIзаконодавства про трудовi книжки стосовно Bcix працiвникiв установи.

2.3. Сторони домовились;
2.З.l. Спрямовувати свою дiялънiсть на

ефективноi роботи закладу дошкiльноi освiти.
2,з,2, Сприяти наJIежному фiнансовому забезпеченню закладу дошкiлъноi;вiти.
],з,З, Вживати заходiв щодо недопущення прийняття законодавчих aKTiB,-.,, загрожуютЬ звуженням праВ i свобод |ромадян в галузi освiти.

З. ЗабезпечеЕня зайнятостi прашiвникiв.

- 
_l

. 1. Роботодавець зобов'язу€ться:
, ,1, Пiдтримувати чиселънiсть працiвникiв на piBHi, встановленому

-:.tsНиМи актами MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТrlи для органiзацiТ-::lt)-виховного прOцесу iз забезпечення обов'язкового державного



стандарту освiти, забезпечувати стабiлъну роботу колективу, здiйснюватИ

вивiльненшI працiвникiв тiлъки у випадку нага-шьноТ необхiдностi, зумовленоТ

об'ективними змiнами в органiзацiТ працi, у тому числi у зв'язку з лiквiдацiею,

реорганiзацiею' перепрофiшованням закJIаду, скороченням чисельностi або

штату працiвникiв, неухильно дотриlчtyочись при цьому вимог законодавства

пр0 працю, про o""iry, умов цъого договOру, Но догrускати економiчно

необцруНтованогО скороченffi |руп, робочих мiсць,
i.t.z. Письмово повiдомjulти цервинну профспiлкову органiзацiю про

ймовiрну лiквiдацiю, реорганiзацiю, перепрофiлювання та iншi змiни в

ор.u"i.uцiТ rrрацi не пiзнiшЬ, нiж за З (три) мiсяцi до з€лпровадження цих змiн.

тримiсячний перiод використовувати для проведення роботи, спрямованот на

.""*.""я рiвнЯ скорочення чисельностi (штату) працiвникiв.
з.z. У випадках виникнення необхiдностi звiлънення працiвникiВ на

пiдставi п.1 ст.40 КЗпП УкраiЪи:
з.2.|. Здiйснювати вивiльненнrl лише пiсля використання Bcix можливостей

забезпечити осiб, що звiльнюються, роботою на iншому робочому мiсцi, У ToIvIy

числi за рахунок припиненнrI трудових вiдносин iз сумiсниками, лiквiдацii

сумiщення тощо.
з.2.2. В першу черry пропонувати працiвниковi, що вивiльнrlеться, роботу

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

ставку заробiтноI плати, навантаженнlIм;
з.2.3. ПовiдомJUIти про тих працiвникiв, що вивiлъняютьсяl службу

зайнятостi у встановленi законодавством термiни;

з.2.4. При звiльненнi педагогiчних працiвникiв вивiлънене навантаженIUI

розподiляти в першу черry мiж працiвниками, Що маютъ неповне навчаJIъне

навантаженнrI.
з.2.5.забезпечувати Irрацевлаштування шедагогiчних rrрацiвникiв з числа

зареестрОваниХ В службi зайнятостi на вiльнi i HoBocTBopeHi робочi мiсця

вiдповiднО дО ква;riфiкацiйниХ вимог, надаючИ переваry прИ ЦЪОIчry

Вигr}iскникам пед€гогiчних навч€lпъних закладiв.

з.з. Загryчати до педагогiчноi роботи директора та методиста закJIаду

дошкiльноi освiти на умовах погодинноi оплати праIIi,

3.2. Виборний орган
зобов'язуеться:

з.2.L Здiйснювати роз'яснюваJIьну роботу з питанъ трудових грав 1

соцiально-економiчних iHTepeciB працiвникiв, що вивiлъняються,

з.2,2" Забезпечувати захист працiвникiв, що вивiлъняються, вiдповiдно до

1;iнного законодавства. Контролювати надання працiвникам переважного права

] -:-lilшення на роботi вiдповiдно до вимог ст.42 КЗпП УкраТни.

з.2.з. Не знiмати з профспiлкового облiку прачiвникiв, що вивiльняються,

_ _, Тх працевлаштуваншI (KpiM випадкiв подання особистоi заяви про зняття з

_iK1 ).

rrервишноi профспiлковоТ органiзачii



3.3. Сторони домовилися:

3.3.1. Що при звiлъненнi з роботи за п.1 ст.40 КЗпП УкраiЪи переважне

право на залишеннrI на роботi при рiвншх результатах працi i ква-тliфiкацii, oKpiM

випадкiв, передбачених КЗгlП Украiни, надавати також:
3.3.1.1. * особам передпенсiйного BiKy (1,5 роки до пенсii за BiKoM Та За

вислугою poKiB);
3.3.1 .2. - працiвникам, в сiм'ях яких е неповнолiтнi дiти та особи, що

маютъ статус безробiтних.

4. Робочий час.

4.1. Роботодавець зобов'язу€ться:

4.1.1. Встановити на час дii цього колективного договору норм€lлъну

тривалiстъ робочого часу (40 годин на тиждень), що не перевиЩУе всТанОВЛеНУ

чинним законодавством про працю, 8 також п'ятиденний робочий тиждень з

двома вихiдними днrIми - в суботу i недiлю.
4.\.2. Режим роботи та облiк робочого часу працiвникiв закJIаду

дошкiльнот освiти встановлювати згiдно з Правилами внутрiшнього трудового

розпорядку. Bci норми, пов'язанi з режимом роботи, погоджувати до початку ix
застосування з первинною гrрофспiлковою органiзацiею.

4.1.З. Час початку i закiнченнrl роботи, режим змiнноi роботи, розпОдiЛ

робочого часу на частини, графiки роботи, вiдповiднo до яких передбачаеТЬСЯ

можливiсть створеннr{ умов для прийому працiвниками iжi впродовж робочого
дня на роботах, де особливостi виробництва не дозволяють
вiдповiднi перерви i т.д., встановлювати Правилами внугрiшнього

розпорядку дJuI працiвникiв закJIаду та погодхq.вати з

профспiлковою органiзацiею до ik запровадженнrI.
4.|.4.Робочий час педагогiчних працiвникiв визначати режимом РОбОТИ

закJIадУ i посадовими обов'язками, покJIаденими на них згiдно iз Статутом i
Правилами внутрiшнъого трудового розпорядку установи.

4.|.5. Педагогiчне навантаженшt педпрацiвника дошкiльного навч€tльноГО

закJIаду в обсязi менше тарифноi ставки встановлюеться ЛиШе За ЙОГО

письмовою згодою, у порядку шередбаченому законодавством Украiни.
4.1.6. Тимчасове переведення на iншу робоry, не обумовлену ТРУДОВИМ

договором, або на час простою здiйснrовати тiльки за згодою тrрацiвника з

оIшатою роботи вiдповiдно до чинного законодавства.
4.|.7. У разi використанIUI неповного робочого дня (тижня) нормУ

робочого часу визначати угодою мiж роботодавцем i гlрацiвником. При цъому
Ее обмежувати обсяry трудових прав працiвника, що працюе на умовах
Ееповного робочого часу (ст.56 КЗпП Украiни).

встановити
трудового

IIервинною

6



-I
lобов'язу€ться:

4.2. Виборний орган первипноi профспiлково[ органiзаф
4,2,1, Роз'яснювати працiвникам змiст нормативних aKTiB про робочий часта нормування працi.
4,2,2, Забезпечувати постiйний контролъ за своечасним i правильЕимзастосуванням роботодавцем законодавства про працю, про ocBio, .rooo*"Jцъого договору в частинi, що стосу€тъся режиму робочого часу, графiкЬроботи, розподiлу навч€lJIьного навантаження та iнше.
4,2,З, СприятИ своечасНому вирiшенню конфлiктних сиryацiй, ц6з'9зяштхЗ розподiлом навч€}пъного навантаження, режимом робочого часу та з iHшrпитанъ.

5. Час вiдпочинrсу.

5.I. Роботодавець зобов'язу€ться:
5,1,1, Визначати трива,гliстi вiдгryсток i порядок наданнlt ik працiвникrlмустановИ, керуюЧисъ ЗакОном УкРаiiни <<Про вiдгryстк"п,?rо.ru.rовою КабiнегуMiHicTpiB УкраiЪи вiд 14 квiтня iggT року-льз+о'опро ,uru"рд*еншI ПорядсунаданнЯ щорiчноТ основноi вiдпусткИ три"алiсТrо;; ;;аJIендарЕIФ( ДiвКеРiВНИМ, ПеДаГОГiЧНИМ, науково-педагогiчним працiвникам освiти iНаУКОВЦЯМ> (iЗ ЗМiНаМИ i ДОПОВненнями) та Постановою кмtу вiд 10 лицня 2019Р' Мб94 <<ПРО BHeceHIUI ЗМiн до Постанови кму вiд 14 квiтлrя Ig97 р.м 346>.надавати помiчникам вихователiв щорiчнуъr"о"rrу вiдгrустку трива.гliстю28 календарнIlD( днiв(ч.4 ст.З0 Зlкону }Й;Й;Про допшiiльну ocBiTy>).5'l'2' ДО 5 СiЧНЯ РОЗРОбИТи, #;;;;" з первинною профспiлковоюорганiзацiею, затвердити l дЪr."r" до вiдома працiвникiв графiк вiдпусток наПОТОЧНИЙ PiK, ДОТРИМаЦIЦ ЯКОГО е обов'язковим як для роботодавця, так i дrrяпрацiвникiв.

про даry початку вiдгryстки повiдомJIяти працiвника письмово не пiзнiшенiж за 2 тижнi до 
".ruuro"rr*"o.o графiком вiдгrусток TepMiHy. Якщо TepMiH,встаЕовлений для повiдомлення. .rрацi"""*а, й" .rоруЬa"о, ,о на вимоryпрацiвника переносити щорiчну 

"iд"у.""у "ll"-"t перiод.5,1,3, Перенесення щорiчЬоТ 
"iд.rу.rо;-;" iнший перiод з iнiцiативироботодавця догryскати тiлiки в окремих випадках з дотриманIutм порядку,встановленого ст. 11 Закону УiраiЪи кПро 

"iдф.iЙо. обов'язковоузгоджувати таке перенесеннrr вiдпусток з первинною профспiлковоюорганiзацiею за наявностi письмовоi згоди працiвника. ЗабезпечитизаконодавчО встановленУ реryлярнiстЬ наданн_я' вiдrrусrок' не ДОtýiскаючиненадашuI щорiчних вiдггусток повноi тривglJlостi протяг;, ;;;" poKiB пiдряд.5,1,4, Жiнкам, що працюютъ в ycTaнoBi i мЕlютъ двох i бiлъш дiтей BiKoMдо 15 poKiB або дитину-iнвалi да, або тим, що усиновили дитину, caMoTHiMматерям, батъковi, що виховуе дитину без MaTeii (в тому йсrri i у випадкутривztjlого перебуванн,t MaTepi в лiкувальному закладi), а також особi, що взяладитиЕУ пiд опiкУ, надаваТи щорiчно оооur*о"у .оцi*i rу orrru*y"uHy вiдгrусткутривалiстю 10 календарних днiв, в тому 
"""rri 

й тодi, norr" ,uй""u тривалiсть



даноi вiдпустки, щорiчноi основноi вiдпустки та iнших додаткових вiдпусток в
cyMi перевищус 59 каJIендарних днiв. За наявностi декiлькох пiдстав для
наданнrI зазначенот вiдгryстки ii загаlrьна тривалiсть не повинна перевиц{увати
17 капендарних днiв. При ii' наданнi святковi i неробочi днi (ст.73 iсзrrП
УкраiЪи) не враховувати (ст.ст.19, 20 Закону УкраiЪи кПро вiдпусткю> з
урахуваНrrям змiн вiд 19.05.2009 ро*у). Надавати таку вiдгryстку самотнiй
MaTepi, що виховуе дитину без батька (п.5 ч.12 ст.10 Закону УкраiЪи кПро
вiдпусткш>).

5.1.5. НадаватИ працiвнИкам, якi працюють на умов€lх неповного робочого
часу, у тому числi тим, хто перебувають у вiдпустцi по догJUIду за дитиною до
досягнення нею трирiчного BiKy, щорiчну вiдгryстку повноТ трива_гrостi.

5.1.б. Безперешкодно надавати за бажанням працiвникiв вiдпустки без
збереження заробiтноi плати у випадках, встановлених ст.25,26 Закону УкраiЪи
пПро вiдпусткю>.

5.1.7. Вiдпустки без збереження заробiтноi плати надавати працiвникам
тiльки за ik особистими письмовими заrIвами.

5.1.8. Час вiдгrусткИ без збереженнrt заробiтнОТ плати (ст.ст. 25,26 Закону
УкраТни "Про вiдпустки" ) включати в стаж, що дае шраво на щорiчну основЕу
вiдпустку (п.4 ст.9 Закоlту УкраiЪи "Про вiдгrустки" iз змiнами вiд 2 листопада
2000 року).

5.1.9. Не догryскати робоry у святковi i вихiднi днi. Зал1..rення окремих
працiвникiВ дО роботи у вихiднi днi здiйснювати у виIUIткових випадках,
передбачених законOдавством, з дозволу первинною профспiлковою
органiзацiею згiдно з письмовим накЕвом. Роботу у вихiднi днi пой.r.".увати
оплатою в подвiйному розмiрi або наданням iншого дня вiдпочинку i оплатою
роботи у вихiдний денъ в одинарному розмiрi за згодою з працiвником з
обов'язковим вiдображенням питаннrI IIро компенсацiю в наказi про залуIення
до роботи у вихiдний денъ.

За вiдсугностi в наказi посиланшI на вiдповiдну компенсацiю за роботу у
вихlднии денъ сторони цъого колективного договору домовились вважати, що в
даному випадку роботодавецъ заггr{ив працiвЕика до роботи у вихiдний денъ на
Bcix умовах, якi той висуне надалi.

5.1.10. Працiвникам з ненормовЕlним робочим днем за особливий характер
працi при HalIBHocTi кошторисних призначенъ надавати (при наданнi o."or"oi1
щорiчну додаткову вiдпустку згiдно,ЩодаткуJ\Ь1 .

5.2. Виборний орган
зобов'язу€ться:

первинноi профспiлковоi органiзацii

5.2.1- Контролювати дотримання роботодавцем законодавства про час
зi:починку працiвникiв i вiдповiдних пунктiв цього договору, а такOж
зrrрiшувати можливi конфлiктнi ситуацiТ.

5.3. Сторони домовились;
5.з.1. За працiвником, якиЙ знаходиТься У будъ-якiй вiдпустцi, зберiгаеться

,l-,го мiсце роботи (ч. 3 ст. 2 Закону Украiirи <Про вiдгrустки>>).



6. Оплата працi.

6.1. Роботодавець зобов'язу€ться:
6.1.1. Вживати заходiв щодо дотриманнrt В закjlадl дошкlлъно1 освlти

hконодавства про оIIJIату працi.
6.|.2. Затверджувати штатний розкJIад, а також змlни до нього за

погодженням з первинною профспiлковою органiзацiсю,

б.1.3. При прийомi на роботу ознайомлювати працiвника пiд розIIиску з

чинними уrо"u*й оплати працi, наявними пiльгами i перевагами, колективним

договором, правиJIами внутрiшнього розпорядку та .iншим чинним

з{лконодавством. При ik змiнi повiдомляти працiвника про це пiд розписку,

6.|.4. Робоry працiвникiв оплачувати за тарифними ставками, посадовими

окJIадами вiдповiдко до виконуваноi роботи, за посадою, з€шIежно вiд професii

та квалiфiкацii, скJIадностi i умов ""*о"у"u"оi 
iM роботи, KoHKpeTHi розмiри

посадових окладiв (ставок заробiтнот плати) працiвникiв визначати на ocHoBi

единоi'.чр"6rпоТ'сiЙ ро.р"дi" i коефiцiентiв з оплати працi установ, закладiв i

органiзацiй Ъкремих гаJryзей бюджетноi сфери та вiдповiдних нормативних

йi" MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи (в oKpeM,D( виIIадкЕlх - MiHicTepcTBa

охорони здоров'я). KoHKpeTHi гlосадовi окjIади (ставки заробiтноi п_лати)

встановлюються на пiдсrа"i наказу з урахуванням дiючих квалiфiкацiйних

вимог (з подаJIъшою атестацiсю або тарифiкачiею вiдповiдно до чинного

законодавства).
зважати, що вiдповiдалънiстъ за своечасне i правильне встановлення

працiвникам ставок заробiтноI IIлати (шосадових окладiв), обчислення

ЙробiтнОi платИ покJIадаетьсЯ на робоТодавцЯ i головногО бухга,irтера (п,6

ЬЬу"цiТ про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти),

б.1.5. Погоджувати з IIервинною профспiлковою органiзацiею форми i

системИ оплати прЬцi, норми працi, умови встановленнrt та розмiри надбавок,

доIшат, премiй, винагород, iншlтх заохочув€UIьних, компенсацiйних та

гарантiйних виплат вiдшовiдно до ст.15 Закону Украiни <про оплату прачil>,

6.1.6. ВиплачУвЙ .rрuчiвнИкам заробiтну плату за мiсцем роботи двiчi на

1,1lсяць:

аванс 15 числа i остаточний розрахунок 31 числаз дотриманням ilромlжку
,-,зсr, l,tiж цими виплатамИ, Що не перевиIIдуе lб календарних днiв,

У тих випадках, коли день виплати заробiтноТ пjIати або авансу спiвпадае з

_,,чi:ним або святковим (неробочим) днем, заробiтну ппату (аванс)

r, : ].lаЧУВаТИ НаПеРеДОДНi.
виплату .uрьбir"оi плати через установи банкiв здiйснювати лише на

:"TaBi особистих писъмових заяв працiвникiв,
6,1 ,7 . Заробiтну плату за весъ перiод вiдпустки (а також MaTeplElJIbHy

=о\{ог} на оздорO"п.""п1 виплачувати працiвникам не пiзнiше нiж за з днi до

: :тк\, вiдгrустки (ст. 1 15 КЗпП Украiни),
С.,.1.8. При порушеннi TepMiHiB виплати заробiтноi плати з обективних

шршчин виплачувати iT негайно пiсля надходження коштlв

ЕЕршочергово:

рахунок



-

Jre,

-особам!,

аборгованостi,
,tлплати);

-caMoTHiM

звiлъненим iз навч€шъного закJIаду (вiдшкодулвантtя

розрахунок, вихiдна допомогq гарантiйнi та компенсацlин1

матерям, що виховують дитину у вiчi до 15 poKiB або дитину-

зоЕи обсrryговування або збiлъшення об'ему

iнвалiда;
- вчитеJIъсъким сiм'ям; z__ а__
.прачiв""*u'УраЗiiхньоiхворобиабохворобиблизъкихроДичlВ'

rriдтвердженоi вiдповiдним медичним висновком;

- у випадку cMepTi близьких родичiв працiвяика,

6.|.9. дтестацiю педагогiчних гlрацiвникiв провод1:1 вiдповiдно до

Типового положеЕня про атестацiю педагогiчних працiвникiв Украiни,

затвердженог0 ""**or 
Mirri.""pБu'o."ir" i наукИ УКРаrНИ ВiД 20.12.2011Р' NЭ

|473 <про затвердження .ri" до типового IIоложення про атестацlю

педагогiчЕих працiвникiв Украiни> (заресстроваIIого в MiHicTepcTBi юстицiТ

Vr$uT"" 10.01 .iOtZ р, за Nч 14120327)

6.1.10. B*.rur" в обов'язковому порядку шредставника первинною

профспiлковоТ о|,u"iuuчii до складу i]:,чr:,- комiсiй,

6.1 .1 1 . надавати кожному працвЕиков1 робоry,__що тарифiкуеться за

категорiсю фоф"дом) установленою за наслiдками атестац11,

6.|.tz. Забезпечити ,r"рrйй;; ("; рrдше одного разу на п'ятЪ poKiB)

пiдвищення квшriфiкацii педагогiчних [рацiвникiв, гарантуIочи iM при цъому

вiдповiднi пiлъги i компенсацii (збереженля середнъого заробiтку, оплату

витрат на вiдрядження, у ,о*уБ"пi "up,ocTi 
проiзду, o:9::j- i т,д,) вiдповiдно

до чинного законодавства. Забезпечити оппату прачi працiвникiв, якi

здiйснюють замiну будь-яких категорiй тимчасово вiдсутнiх гlрачiвникiв,

тимчасово вiдсутнъого працiвника без

звiльнення вiд основноi роботи - до 50%;
'""'":":; i*iп".rання в роботi дезинфiкуючих засобiв, а таКоЖ За

гlрибирання Tya,reriB - t 0% "":r::";"л ^::зrлЯ"ТJЖ;* 
"i# fiЖ

;i;ЖХ?iЁu"?*- мiсць _ ,о"rйва кабiн.ry йi"icTpiB украiни з0 серпня
I

2002року Jф 1298),

робоryвнiчнийчас-40%(згiдноГа.lrУзевоiУгоди);
зазначенi доппати встановлювати за обов'язковим погодженням з

первинною профспiлковою органiзацiею (наказ MiHicTepcTBa освiти i науки

V*p"Tн" j\bllS 
"iд24лютого 

2005 року), rт.ттбUЕба, тrе ? F
6.1.14. За час простою, з)rмовленого виникненням не з вини працrвника

виробничот сиryацii, небезп.о"оi-оо" життя або здоров'Я ПРаЦi""'11:1,З*Т:

якi його оточ)rютьо i НаВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СеРеДОВИЩа' За ПРаЦlВНИКOМ

зберiгати 
""р"о"й=uроОirо* 

1"r.О Зu*ф YKpai"" оПро охороЕу працЬ)),

6.1.15. Забезпечити свосчасне i правилъне встановлення та виплату
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рачiвникам заробiтноi плати з урахраЕням змiни розмiру мiнiмальнот

[робiтноi плати (стажу роботи, освiти, квалiфiкацiйНОТ КаТеГОРii, IIОЧеСНИХ

Ь", доплатИ за престИжнiстЪ та iH. (п.6 Iнструкцii про порядок обчислення

Ьробiтноi плати працiвникiв освiти),

- 
'о" 

,*i"i розмфiв тарифних ставок i гrосадових окJIадiв без зволiкання

видавати нак.ви про iдiйснення вiдповiдних перерахункiв.

б.1.16. За роОоry в шкiдливих умовах працi за H€UIBHOсTi коштiв провадити

доплати до тариф"й .ru"oK i посадових окладiв у розмiрi |2о/о тарифноi Qтавки

(посадового окладу) згiдно з додатком Ns 9 до Iнструкцii шро порядок

обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти. Оцiнку умов працi на кожному

робочоМу,i.цi здiйснюВати на пiдставi атестацii робочих мiсцъ.

6. t.iT. Здiйснювати премiювання гrрацiвникiв вiдповiдно до Положення

про премiювання (Додаток J\b5 - Положення про гlремiювання).

б.1.18. Виплачувати педагогiчним 11рацiвникам вiдповiдно до п,1 ст,57

Закону Украrни <Про ocBiry>>;

надбавки за вислуry poKiB щомiсячно у вiдсотках до IIосадового

окJIаду (ставки заробiтноТ плати) з€rпежно вiд стажу педагогiчноi роботи:

IIонад З роки - t}%;IIонад 10 poKiB - 20%; понад 20 poKiB - З0%;

допомоry на оздоровлення у розмiрi мiсячного посадового окJIаду

(ставки заробiтноi uлати) при наданнi щорiчних вiдгlусток;

щорiчну грошову винагороду за сумлiнну працю, зрzlзкове виконанн,I

слryжбовиХ объв'язкiВ У розмiрi дО одного посадового окJIаду (ставки

заробiтноi плати) вiдповiдно до Положення, розробленого за погодженням з

первиннОю профпiлковою органiзацiею (Додаток мб - Положення),

6.1.19. Не прЙtмати в односТоронньOМу порядку рiшенъ, Що змiнюютъ

встановленi чинним законодавством та цим колективним договором )rмови

t-lП.lI&ТИ працi.
6.1.20. Встанов.тIювати працiвникам надбавки до заробiтноi плати за

наявностi коштiв:

надбавок дJI;I 0дного працiвникаЗважати, що граничний розмiр зазначених надбавок дJUI 0дного працlвника

Ее повинен шерев"rrry"ur" 5Ь% посадового окJIаду (ставки заробiтноi плати),

Конкретний розмiр надбавок встановJIювати за IIогодженн'Iм з первинною

6.2. Виборний орган первинноI профспiлковоi оргашiзач[i

зобов'язу€ться:
6.2.|. Здiйснювати контролъ за дотриманняN,I У

.1.1ату прачi.
6 .2.2. Сприяти наданню працiвникам необхiдноi

закладi законодавства про

консулътативноТ допомоги
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пIlтанъ оплати працi.
6.2.з. Iнiцiювати питання про залучення до дисциплiнарноТ,

:rriнiстративнот, матерiальнот вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного
iеконодавства осiб, винних у невиконаннi вимог законодавства про оплату
працi, умов цього колективного договору, якi стосуються оплати .rрuцi.

6.2.4.Представляти iнтереси працiвника при розглядi його трудового
,-порУ з оплатИ працi в KoMicii по трудОвих спорах (ст.226 КЗпП Украiни).

6.2.5. Представляти на прохання працiвника його iнтереси з питань оплати
.lрацi в судi.

6"2-6.. Звертатися до органiв прокуратури, державноi iнспекцiТ працi ш{одо
н€UIвност1 порушенъ законодавства про оплату працi та iншою iнформацiею (ст.
19 Закону УкраiЪи <Про прокуратУрУ)>, ст. 259 КЗпIТУ УкраiЪи)

вислуry poKiB i за

6.3. Роботодавець i виборний оргаЕ первинно[
органiзацii спiльно зобов'язуються:

профспiлковоТ

б.3.1. Своечасно iнформувати трудовий колектив про нормативнi акти з
IIитанъ заробiтноi плати, соцiально-економiчних пiлiг, пенсiйного
забезпеЧенIUI, а такоЖ забезпечити гласнiстъ умов оплати працi, порядку
виIIлати доплат, надбавок, винагород, гlремiй, iнших заохочува-гrьних або
компенсацiйних виплат.

7. СоцiаЛьно-труДовi пiльги, гарантiiо компенсацii.

7.1. Роботодавець зобов'язу€ться:
7.|.L Сприяти забезпеченню Bcix працiвникiв закJIаду вiдповiдними

}rмовами працi.
7 .1.2. СтворюВати умови дJUI проходженшI педагогами-жiнками, що маютъ

дiтей BiKoM до 14 poKiB, KypciB пiдвищення квалiфiкацiТ i перепiдготовки за
мiсцем проживання без направлення iх у вiдрядження.

7.1.3. Сприяти працiвникам в призначеннi iM пенсiТ за
зiкоN{.

7.|-4. у випадку захворювання педагогiчних шрацiвникiв, яке
"че\{ожливлю€ виконання ними професiйних обов'язкiв i обмежуе перебування
з ]ilтячому колективi, або тимчасового переведення з цих або iнших обставин
:,.] iншУ роботу, зберiгатИ за нимИ попереднiЙ середнiЙ заробiток. У разi
"зороби або калiцтва попереднiй середнiй заробiток виплачувати доз-:новлення працездатностi або встановлення iнвалiдностi (cT.S"l Закону
.. краТни <Про ocBiry>).

7.1-5. Створити у закладi KiMHaTy irсихологiчного розвантаження.
7.1.6. Забезпечити правове

-:.]возах[tсних i iнших органiв в
навчаннrI працiвникiв iЗ за-гlу,rення фахiвцiв

гаггузi права.
7,1.7. Органiзовувати для педагогiчних/ ,1.1 . Uрганlзовувати для педагогiчних працiвникiв закладу семiнари,

, _,нференцii з питань, законодавства про ocBiTy, змiсту освiти, 
-.r"р*доuо.о

.lагогiчного досвiду та iнше.
7.1.8. СприятИ вирiшенНю питанЪ про надання реабiлiтацiйних путiвок на
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ýвання працiвникам, якi ik потребуютъ, дирекцiею Фонду соцiального
paxyBaHIUI з тимчасовоi втрати працездатностi.

7,|,9, Сприяти органiзацii лiтнъого оздоровленнrt дiтей працiвникiв
Dтанови, використовуючи додатковi асигнування за рахунок залrIених коштiв.

7.2. Виборний орган
!обовlязусться:

7.2.|. Сприяти органiзацii санаторно-курортЕого
га вiдпочинку членiв профспiлки та ix сiмей.

7.2.2. Забезпечити 
''роведеншr 

<<днiв здоров'я>, виiЪди на
7.2.З. Органiзовувати вечори вiдпочинку, присвяченi

:иtгrlJlьнодержавним святам та iH. iз запрошенням BeTepaHiB працi.

8. Охорона працi i здоров'я.

8.1. Роботодавець зобов'язуеться:
8,1,1, До початку роботи працiвника за укJIаденим трудовим договоромпровести з ним необхiдний iHcTp)rKTaж, роз'яснити пiд розписку його .rрЪ"u,

обов'язки, iнформувати про умови .,рuцi, право на пiльги i компенсацiТ за
робоry в особливих, шкiдливих умовах вiдповiдно до чинного законодавства

споруд, примiщенъ,

первинноi профспiлковоi органiзацii

лlкуваннrl, оздоровленнrI

природу.
професiйним,
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про охорону працr i цъого колективного договору.
8.|.2. Забезпечити належний стан будiвелъ,

ycTaTKyBaHmt та контроль за ik технiчним станом.
8,1,3, Створювати В закладi в цiлому i на кожному робочому мiсцi здоровi i

безпечнi р{ови працi вiдповiдно до встановлених норм.
8,1,4, Призначити посадовиt( осiб д.шя забезпеченЕlI вирiшення конкретних

IIитанъ охорони працi, розробити i затверд{ти iнструкцiТ про ix обов'язu", .rpu"uта вiдповiдальнiсть за виконання покJIаденr* 
"а ""* функцiй, забезпечити

навчаншt (перенавчання) з питанъ охорони працi.
8,1,5, Органiзувати своечасне i якiсне розслiдування нещасних випадкiв навиробництвi, професiйних захворювань вiдповiдно до вимог чинного

законодавства про охоРону праЦi. Не ДОГý/скаТи проведення TaKlD( розслiдуваньбез }^racTi представникiв первинноi профсгriлковоi органiзацiТ.
8,1,6, Забезпечити усунення причин, що викjIикають нещаснi випадки,професiйнi зzlхворювання та здйснити профiлактичнi заходи для Тх

попередЖенIUI, У ТОIvrУ числi i тих, що виявлБнi-комiсiями за пiдсумками ix
розслiдуванЕя.

8,1,7, Проводити атестацiю робочих мiсцъ за умовами працi. ознайомити
працiвникiв з резулътатами атестацiт ik робочих мiсць гriд ройиску. Свосчасно
здiйснюватИ доплатУ за несприятливi )rмови працi за наслiдками атестацii
РОбОЧИХ МiСЦЪ абО ОЦiНКИ УМоВ працi особам, безпосередньо зайнятим на
роботах, передбачених вiдповiдним перелiком професiй (Щодаток J\b3 ),[НСТРУКЦiеЮ ПРО ПОРяДок обчислено ,uробiтноi плати працiвникiв освiти.

8.1.8. Забезпечити проведеннrI попереднъого ("р" прийомi на роботу) iшерiодичних медичнlD( оглядiв працiвни*i", u також щорiчного обов'язкового



}дичного огляду осiб BiKoM до 21 року.
] Користуватися правом притягнення до дисциплiнарноi вiдповiда-тrьностi у
Ёгановленому законом порядку працiвникiв, що ухиJIяються вiд проходження
ýов'язкового медичного огJuIду, а також забезгrечити вiдстороненнll ix вiд
l

|оботи без збереження при цъому заробiтноТ плати до проходженнrI медогJuIду.

i S.1.9. Забезпечити вiдповiдно до санiтарно-гiгiенiчних норм

|емпераryрний, повiтряний, свiтловий та водний режими в ycTaHoBi.

i 8.1.10. Ана:liзувати стан захворюваностi в ycTaHoBi. Забезпечити
I

Ьиконання лiкарських рекомендацiй для його зниженнrI.
8.1.11. Провести навчаннrI та перевiрку знанъ з питанъ охороЕи працi

праrдiвникiв, зайнятих на роботах з пiдвищеною небезпекою. Не доrтускати до
рботи осiб, що не пройIrrли iнструктаж з охорони працi i технiки безпеки, а в
необхiдних випадках - навчаннrI та перевiрку знань.

8.1.12. .Що 01 жовтнrI забезпечити виконання Bcix необхiднrос заходiв для
пiдготовки закJIаду до роботи в зимових умовах.

8.1.13. Надавати представникам первинноi профспiлковоi органiзацii з
охороЕи працi необхiдну Тм iнформацirо з гIитанъ )rMoB, охорони працi, технiки
безпеки, санiтарно-побутового i медичного забезпеченIuI, витрати коштiв,
передбачених для здiйснення заходiв з охорони працi. Своечасно вживати
заrодiв дJuI врахування поданъ та висновкiв, надавати apryMeнToBaHi вiдповiдi в
7-денний TepMiH пiсля ik отриман}uI.

8.1.14. Здiйснювати контроль за дотриманням працiвниками норм i гlравил
охорони працi i технiки безпеки пiд час навчЕLлъно-виховного процесу та
роботи, а також за використанЕям засобiв захисту.

8.1.15. Вживати TepMiHoBиx та необхiдних заходiв дJIя наданнrI допомOги
потерпiлим при виникненнi нещасних випадкiв в ycTaHoBi, заrflаючи у разi
потреби аварiйно-рятувtlльнi форшrуваннrl.

8.1.1б. Зважаючи, що вiдшкодування збиткiв, заподiяних працiвниковi
внаслiдок rтошкодження його здоров'я або у випадку cMepTi працiвника,
здiйснюеться Фондом соцiального cTpaxyBaHHrI вiд нещасних випадкiв
вiдгlовiдно до Закону УкраiЪи <Про загаJIьнообов'язкове державне соцiа_гrьне

-,]рахування вiд нещасного випадку на виробництвi i
: ]\ворюваЕнlI, якi спричинили втрату працездатностi>> :

професiйного

- своечасно передавати дочrменти на осiб, що потерпiли вiд нещасЕих
випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань, до
вищезгаданого Фонду.

8.1.17.Зберiгати за працiвниками, що втратили працездатнiсть у зв'язку з
; ]?сним випадком на виробництвi або профзахворюванням, мiсце роботи
:э:у/ та середню заробiтну плату на весь перiод до вiдновлення

- : -сзJ&тностi або до визнання ix в установленому порядку iнвалiдами. У разi
- -,,.fi-:Iивостi виконання потерпiлим попередньоТ роботи забезпечити
-..вiдно до медичних рекомендацiй його перепiдготовку та
--iвJаштування, встановити пiльговi умови та режим роботи.
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8.2. Виборний орган rrервинноТ профспiлковоi органiзацiijов'язуеться:
в.2.1. Забезпечити активЕу участь предст,авникiв первиI{ноТ профспiлковоi

:_ анiзацii у вирiшеннi питань створення здорових та безпечних умов працi,
с:]ередження випадкiв травматизму i захворювань, оздоровлення та
:.]цевлаШтування у вигIадку змiни стану здоров'я працiвникiв.

8.2.2. Регулярно (щокварталъно) заслуховувати на засiданнi первинноТ
l:офспiлковоТ органiзацiТ роботодавця, вiдповiдних посадових осiб гlро стан,,,,1ов i охорони працi.

8-2.З. Захишдати права працiвникiв на здоровi i безпечнi умови працi. При
..тникненнi небезпекИ длЯ життя i здоров'я працiвникiв, а також тих, що
. чаться, вимагати припинення вiдпсlвiдних робiт.

8.2-4- Сприяти роботодавцевi, гlрофспiлковиМ i державним органам у,:iйсненнi заходiв для забезпечення виконання в ycTaнoBi вимог законодавства
i краiЪи про охорону працi i здоров'я.

8.2.5. Вносити пропозицii роботодавця про заохочення посадових осiб i
lрацiвникiв, а також стимулювати ik за активну участь у здiйсненнi заходiв для
rо-,tiпшення умов i охорони прачi з врахуванням можливостей первинноi
r рофспiлковоi орr,анiзацii.

аварiйних ситуацiй, виробничого травматизму i профзахворюванъ.

р.2.8.Органiзувати робоry дJUI надання допомоги травмованим i хворим
:рацiвникам, зокрема для вирiшення шобутових
\ I е _] икаментiв, отримання своечасноi медичноТ допомоги.

питань, придбання

8.2.6. Заохочення працiвникiв
ropM i правил охорони працi i
обов'язкiв.

8.2.7. Вносити пропозицiТ

здlиснювати з ypaxyBaHHrIM BиKOHaHIUI ними
технiки безпеки при виконаннi трудових

для попередженIUI виникнення можливих

з охорони працi

i посадовими особами
питань охорони працi,

т]
8-2.9. Сприяти працiвникам у виконаннi ними зобов'язань

органiзувати вiдповiдний контроль.
8.2.10. Перевiряти виконаннrIIaHHrI роботодавця

профорганiзацiТ з:ропозицiй представникiв
о\lагаючись ix реалгriзацiТ.

8.2.1l.Не рiдше 1 разу на piK виносити на обговорення трудового
!,t-l--Iективу результати спiльнот роботи щодо забезпечення коцтролю за
]\ороною працi.

8.3. Працiвники зобов'язуються:
8.з.1. Пiклуватися про особисту безпеку та здоров'я, а також про безпеку

',,\ованцiв, оточуючих осiб в процесi роботи або пiд час знаходження на
;:}tTopiT установи.

8,з.2. Вивчати i виконувати вимоги нормативно-правових aKTiB з охорони
_:lti. правила поводжеНня з устатк)/ванням i технiчними засобами 

"u"ou""r,: i l с туватися засобами колективного та iндивiдуаJIьного захисту.
3.з.3. Проходити у встановленому чинним законодавством i роботодавцем,i]Ky попереднi та перiоди.rнi медичнi огляди.
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8.з.4. Негайно повiдомляти про небезпеку або нещаснi випаJк]I
iотодавця або iнrrгу посадову особу; вживати захолiв для ik полередження та
.вiдацiТ; надавати перцry допомогу потерпiлим.

8,3,5, Нести особистУ вiдповiдальнiсть за порушення вимог, зазначених \
r :]ом} роздiлi колективного договору.

l 9, Гарантii дiяльностi виборного овгаIIу первинноi профспiлковоi
foганiзацii

9.1. Роботодавець зобов'язуеться:
9.1.1. Утримуватися вiд будь-яких дiй, що можуть вва}катися втр)п{ання\1 в

- етутнУ дiяльнiстъ Профспiлки лрацiвникiв освiти i"uyr," УкраiЪи.
СтворитИ необхiдНi умовИ для нормальноТ дiяльностi первинноТ

_ эофспiлковоТ органiзацii:
надавати примlщення для проведення профспiлкових зборiв i

засiдань виборного органу первиннот профспiлковот Ьрйнiзацiт;
сприяти друкуванню i розмноженню вiдповiднот iнформацiт;

9,|,2, Надавати для здiйснення контролю книги наказiв, трудовi книjккI.1
_рацiвнИкiв, докУменти щодо облiку робочого часу, вiдпусток, заяви та скаргI{
_рацiвникiв та книгу ix реестрацiт, документи з тарифiкацiт, атестацii
,рацiвникiв, вiдомостi та iншi докlrменти з питань заробiтноi плати i T.i.9,|,з, Головi i членам 

. виборного органу первинноТ профспiлковоТ
ЗРГаНiЗаЦiТ НаДаВаТИ ВiЛЬний вiд роботи .ru. 

".rродовж 
2 годин на тиждень iз

збереженI{ям середнього заробiтку для виконання громадсъких обов'язкiв на
i:ористь трудового колективу, 

_участi в консулътацiях i переговорах, в роботiзltборних профспiлкових органiв' у тому o""ni вищих за пiдпорядкуванням.
9.1 "4. Звiльняти представникiв трудового колективу ,вiд роботи на

"еобхiдний перiод для учасТi у пiкетУ"urr"r*, мiтингах, д.rоir.rрацiях та iнших
_:кцiях протесту, у тому числi з виiЪдом за межi y.ru"ou" (вiдповiдного
:1аселеНого пункТу), пов'язаниХ iз захистOм трудових, соцiально-економiчних
*раВ та iHTepeciB працiвникiв освiти - .rn*"iв профсшiлки iз збереlкенням
"- 

е редньоi заробiтноi плати.
9, 1,5, Надавати первиннiй гrрофспiлковiй органiзацii необхiдну iнформацiюj ПИТаНЬ, ЩО СТОСУЮТЪСЯ ЗМiСТУ ДаНОГО колективного договору, сприяти

:еаriзацiт права Профспiлки на захист трудових i соцiально-економiчних прав
, а iHTepeciB працiвникiв.

9,1,6, Не перешкоджати вiдвiдуванню та огляду виробничих, побутових та
чших примiщень, робочих мiсць виборним органом первиннот профспiлковот
lэганiзацiт, перевiркам дотримаЕня законодавства Украiъи про працю, охорону
_lацi, оплату працi, ведення трудових книжок, надання, оолiк i- викори.rъ"",
э,_]пустоК тощо, розмiщення iнформацii первинноТ профспiлковоi органiзацiТ в
,llll,tiщеннях i на територiТ установи в доступних для працiвникiв мiсцях,

, зо€часно (в тижневий TepMiH) розглядати пропозицii первинноi профспiлковоТ
:,ганiзацii про усунення виr{влених ними порушень, в цей же TepMi" 

"uдu"ur":офспiлКовомУ KoMiTeTy письмову вiдповiдыщодо вжитих заходiв.
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),1,7 . Не змiнювати умов
,rплiнарноТ вiдповiдальностi
-tспiлковоТ органiзацii, а також

р офспiлкового KoMiTeTy..
9.1.8. Звiльнення членiв виборного органу гrервинноi профспiлковоТ

анiзацii, його голови (профорганiзатора), KpiM дотримання загrlJIьного

трудового договору, но притягати до
членiв виборного органу первинноi

членiв KoMiciT з трудових сгlорiв без згоди на

членами
Iшати i
пiзнiше

L0. Контроль i вiдповiдальнiсть

10.1. Сторони зобов'язуються:
10.1.1. Спiлъно визначати необхiднi заходи дJUI органiзацii виконаннrI

цього колективного договору.
10.1.2. Здiйснювати контроль за його

сторlн, так 1 спlльно.
10.1.3. Щля контролю за виконанIUIм колективного договору сторони не

рiдше одного разу на piK анаriзують i узагатlьнюютъ хiд його виконанIuI, у разi
невиконання окремих 11оложенъ здiйснюють додатковi заходи щодо ix

реалiзацii.

10.2. Роботодавець зобов'язуеться:
10.2.1. Притягати до вiдповiдалъностi осiб, винних у невиконаЕн1

зобов'язанъ (положенъ) цъого колективного договору, ненаIIежному

(невчасному)'tk виконаннi, порушеннi законодавства про колективнi договори;

1,0.3. ВиборниЙ оргаН первинноi профспiлковоi органiзацii
зобов'язуетьея:

10.з.1. Вимагати вiд власника розiрвання трудового договору (контракту)

з роботодавцем закJIаду освiти, якщо BiH порушуе закоЕодавство tIро працю, не

_lядку, проводити за попередньою згодою профкому i вищого за

.filорядкуванням профспiлкового органу.
q.r.р. Не допускати протягом року пiсля закirтчення TepMiHy обрання

tiльнення колишнiх членiв та голови профкому з iнiцiативи власника або

повноваЖеногО ним органу, KpiM випадкiв, передбачених ч.4 ст. 31 Закону

lкраiЪи <Про професiйнi спiлки, iх права та гарантii дiяльностi>>. (Зазначена

Врантiя не надаетъся у випадку дострокового припиЕення повноважень у
ьвhзку з ненаJIежним виконанням своiх обов'язкiв як членiв профкому, або за

власним бажанням, KpiM випадкiв, коли це зумовл9но станом здоров'я),

9.1.10. Вiдповiдно до писъмових заяв працiвникiв, що е

rрофспiлки, щомiсячно i безоплатно утримувати iз заробiтноi

перераховувати на рахунок членськi профспiлковi внески не

наступного за днем виплати заробiтноi плати дня.
9.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язусться використоврати надан1 чинним

закоЕодавством УкраiЪи
договором гIовнOваження
iHTepeciB працiвникiв.

про працю, ocBiTy,

для захисту трудових i
а також цим колективним

соцiально-економiчних шрав та

l1



--'G

i,,.Hye зобов'язань цього колективного договору, н& пiдставi ст.45 КЗпП
.раiни.

Колективний договiр гriдписаний у трьох примiрниках, якi зберiгаються у
l,кноi iз cTopiH i мають однакову юридичну силу.

За дорученням трудового колективу

ректор Павшинського Голова виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацiI Павшинського
закладу дошкiльноТ освiти

/ ,r'l/,
i! "l'l,";J Суфеrrяк С.М.

-_=--#-- \-, ( пiлпис.1
,,/

дошкiльноi освiти

вей Н.М.

Kgiij,**
.Щата <<24>> березня 2021 piK
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до колективного договору мlж
адмiнiстрацiею Павшинського
закJIаду дошкiльноi освiти
та виборним органом первинноi
профспiлковоТ органiзацit
на202|-2025 роки

ОРI€НТОВНИЙ ПЕРЕЛIК
посад працiвникiв з ненормованим робочим дн€м спстеми MiHicTepcTBa

освiти i науки Украiни, яким може цадаватися додаткова вiдпустка

?.lботодавець установ i органiзацiй, ix заступники.

:кономiсти, юрисконсульти, практичнiпсихологи, соtдiологи, бухгалтери,

1.r хгалтери-ревiзори та iншi).

" ехнiки Bcix спецiальностей.

,JeKpeTapi, секретарi-друкарки, ceкpeTapi учбових (учбово-методичних) вiддiлiв
,lастин), дiловоди, комiрники"

iir xapi.
_likapi, середнiй та молодший медичний персонал установ i закладiв освiти.
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,.Щодаток 2

до копективного договору мiж
адмiнiстрацiею Павшинського
закJIаду дошкiльноТ освiти
та виборним органом uервинноl
профспiлковоТ органiзацii
:яа202|-2025 роки

пЕ,рЕлIк
робiт з важкими i шкiдливими умовами працi, при виконаннi яких

здiйснюсться пiдвищена ошлата

_. Види робiт з ва}ккиl\4и i шкiдливими умовами працi, на яких встановлюються

]оплати в розмiрi до 12 вiдсоткiв:

1.130. Обслуговування тегIлових бойлерних установок в цехах (дiльниrих):

котелъних' турбiнних.

1.140. Газозварювыtьнi, газорiзальнi i електрозварюв€lJIънi роботи, здiйснюванi

r гrримiщеннях.

|.|46. Ремонт i очищення вентиляцiйних систем,

L|47. Роботи, пов'язанi з чищенням вигрiбних ЯМ, смiттевих ящикiв i

канапiзаЦiйних колодязiв, проведенням ix дезiнфекцii.

1 .15 1. Прання, сушiння i прасування спецодяry,

1.152. Роботи бiля гарячих плит, еJIектрожарових шаф, кондитерських 1 паро-

}{асляних печей та iнших апаратiв для смаження i випiкання,

1.155. Роботи, пов'язанi з миттям посудУ, тари i технологiчного обладнання

вручну iз застосуванням кислот, луry та iнших хiмiчних речовин.

1.159. Роботи з хлорування води' з виготовленнrIм дезiнфiкуючих розчинiв, а

також з Тх використанням.

1.1б4.Робота за диспJIеями ЕОМ.

1.178. Забезпечення i проведення занять у критих плаваIIьних басейнах.
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82. Роботи на висотi 1,5 м i бiльше над поверхнею землi (пiдлоги).

,щоплати за несприятливi умови прац1 встановлюються за резулътатами
тацii робочих мiсць або оцiнки умов працi особам, безпосередньо зайнятим

роботах, передбаЧениХ Перелiком, i нараховуються за час фактичноТ
йнятостi працiвникiв на таких робочих мiсцях або в таких умовах прац1, яка

iйснюетъся вiдповiдно до дiючого законодавства про охорону працi.

При наСтупнiЙ рацiонаЛiзацii робочих мiсць i полiпшеннi умов працi

_] о гIлати зменшуються або вiдплi няютъся повнiстю.
l На роботах з важкими i шкiдливими ).мовами прац1 доплати

l 
".ru"o"n1gror"." 

до |2 вiдсоткiв посадового окJIаду (ставки), а на роботах з
з важкими i шкiдливими умовами прац1 доплати

.,,,собливо важкими i особливо шкiдливими умовами працi -

]осадового окладу (ставки).
до 24 вlдсоткlв

дтестацiя робочих мiсць або оцiнка умов працi в установах 1 органlзацlях

здiйснюеться атестацiйнОю комiСiею, яка створю€ться нак€}зом керiвника за

погодженням з шервинною профспiлковою органiзацiею з числа найбiлъш

квалiфiкованих працiвникiв, lrредставникiв первинноi профспiлковою

органiзацiею, служби охорони працi установи i органiзачii.
дтестацiйну комiсiю очолю€ роботодавець або його заступник. Для

роботи членами атестацiйноТ KoMicii можуть залучатися спецlztJllсти 1нших

;.тужб i органiзацiй.
на пiдставi висновкiв атестацiйноi koMiciT роботодавець установи,

органiзацiТ за погодженнrIм виборним органом первинноТ профспiлковоТ

органiзацiт затверджус перелiк конкретних робiт, на яких встановJIюеться

доплата за несприятливi умови працi i розмiри доплат за видами робiт.
KoHKpeTHi розмiри догrIIат та тривалiсть iх виплати встановлюються

эаказом по ycTaнoBi', органiзацii.
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Щодаток 3

до колективЕого договору мiж
адмiнiстрацiею Павшинського
закJIаду дошкiлъноТ освiти
та виборним органом первинноТ
профспiлковоi органiзацii
на2а2|-2025 роки

список
виробництвl цехiв, професiй i посад iз шкiдливимп i важкими умовами
шрацiо зайнятiсть працiвникiв на роботах в яких дае право на щорrчну

додаткOву вiдпустку

(вiдповiдНо до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 1З травня 2003 року NЪ 679)

Номер
позицiТ

Виробництва, роботи, цехи, професiТта посади

максиtпtальна
тривалiсть
щорiчноТ

дода,гковоi
вiдлустклt за

роботу iз

шкiдливими i
важкрiми умовами

праui,
ка,лендарних днjв

5. Кухар, якиli працюс бiля ллити 4

15. Фарбршьник
,|

24. Оператор пральних машин. зайнятий на iншлrх роботах 1

1l4. опалювач, зайнятий опаqенням печей дров'яним паливом 4
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Щодаток 4

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею Павшинського
закJIаду дошкiльноТ освiти
та виборним органом первинноТ
профспiлковоТ органiзацii
на 2021-2025 роки

список
виробництвl робiт, професiй i посад працiвникiв, робота яких

пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелекryальним
навантаженням або виконуеться в особливих природних

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

характер працi

(вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украihи
вiд l3 травня 200З року Ns 679

ХИ. ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI оРГАнIзАцli вIдtочlлжч, розвм, кулътури тд спорту

ДlЯJЬНIСТЬ TPEHEPIB I СПОРТИВНИХ ВИКЛАДАЧIВ

ХYII. OXOPO}IA ЗДОРОВЯ, OCBITA ТА СОLЦАЛЬНА ДОПОМОГА

xxil. зАгАльнl проФвсtТ зд BCIMA гАлузями госпомрствА

Виробнртцтва, роботи, чехи. професiТ та посади

Максlтпцал ь на тривалiсть
шорi.IноТ:одатковоТ

вiапустки за роботу iз
rшкiдливlтп,rи i важкими

умовами працi. календарних
днiв

Тренер-викладач дитячо-юнацькоi спортивноТ (спортивно-технiчноi)
школи, спецiалiзованоi дитячо-юнацькоi школи олiмпiйського резерву,
слецiалiзованоТ дитячо-юнацькоТ (спортивно-тсхнiчноТ) школи та училища

IHШI ВИДИ ВИРОБНИЦТВ
прrrбираль ник службових примiщен ь, зайняти й прибиран ням заг;|л ьншх

Персона-,l медичний молодший та обслуговуючий персонал (сестра
медична моJ-lодша з догляду за хвор}lми, caHiTapKa, буфетlлик. робiтник з
обслуr,овування лазнi, цянька, помiчник в[lхователяо лрибираtьник

Оператор електронно-обчислювальних машин, працiвник. робота якого
пов'язана з використанIтIм

2з
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Щодаток 5

до колективного договору мiж
адмiнiстрац ielo Павшинсъкого
закладу дошкiльноi освiти
та виборним органом первинноi
профспiлковоi органiзацiТ
на 2021-2025 роки

поло}кЕння
про премiювання працiвникiв

1.Загальнi полtrження
1,1,fiaHe Поло>ttення 11ро премiювання прачiвникiв (далi - Положення)
встановлюС порядок i розмiри премiювання роботодавця, ik заступникiв,
ПеДаГОГiЧНИХ Та iНШИХ ПРаЦiВНИКiВ Закладiв ocBiT и та yc:Tarrou, пiд.rор"д*о"u""r.
управлiнню освiти,кулътури, молодi та спорту виконавчого KoMiTeTy
МукачiвськоТ MicbKoT ради.
|,2,щля визначення претендентiв на премiювання та розмiру премiй наказом
начаJIьника управлiння освiти, культури, молодi та спорту .r"орr.rься комiсiяз числа працiвникiв управлiння освiти,кулътури. молодi та спорту; мiсъкогоKoMiTeTy профспiлки працiвникiв освiти i науки; методичного кабiнету та
централiзованоi бухгалтерii угrравлiння освiти, молодi та спорту.
1,3,РОбОТОДаВЦi ЗаКЛаДiВ ОСВiТИ МоЖуть клопотати про .rр.йiоuuння пiдлеглих
працiвникiв.
1.4.В дане рiшення можуть вноситись змiни та доповнення на пiдставi рiшенняKoMiciT.

2.IIорядок визначення фо"ду премiювання
2.1.Фонд матерiалъного заохочення (премiа-цьний фонл) створю€т ъся зарахунок
eKoHoMiT фондУ заробiтноТ плати В N,IежаХ загальних коштiв, передбачених
кошторисом на оплату працi.
2,2,премiювання працiвникiв здiйснюетъся у разi вiдсутностi заборгованостi позаробiтнiй платi.

3.rrоказники премiювання i розмiр премiй
3. 1.Премiювання проводиться за такими пок€}зниками:
-сумлlнне виконанIUI службових обов'язкiв;
_творче ставленIuI до працi;
_дотриманшI правил внутрiшнъого
колективного договору;

трудового розпорядку, положень

-особисТий внесОк працiвника у роботу колективу;
-змiцненшI матерiально-технiчноi бази закJIаду;

i
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-пiдготоВка переМожцiВ ,u rrp".upiB олiмпiад та з\,{агань рiзного рiвня;
-органiзацiя оздоровлення дiтей;
-пiдготовка закладу до новOго навчацъного року;
-багаторiчна добросовiсна праця;
-активЕа у{астъ у громадському хtиттi;
-збiльшення обсяry робiт та обов'язкiв.
3.2.РозмiР премii заJIежитЬ вiД виконаннЯ показникiв, зазначених у гr.З.1,

особистого вкладУ в загаJIьнi результати роботи та наявних коштiв.

3.3.премiювання працiвникiв проводиться за фактично вiдпрацьOваний час без

урu*у"u"ня днiв, пропущених через хворобу, перебуваннlI у вiдпустцi (у тому

числi й без збереження заробiтноi плати).

3.4. Працiвникам, якi звiльнились з роботи в мiсяцi, за якi провадиться

премiюваннr{, премiт не виплачуються, за винятком працiвникiв, якi вийшли на

пЬнсiю, звiльнилися за станом здоров'я або згiдно з п. I ст.40 КЗпII УкраiЪи чи

переведенi на iншу роботу.
3.5. Працiвники можуть бути позбавленi премii повнiстю або частково за

неякiсне виконання службових обов'язкiв, порушення трудовоi чlr виконавськот

дисциплiни тошцо.

4.IIремiювання за виконання особливо важливоТ роботи
4.1.премiювання за виконання особливо важливоi роботи або на честь

святкових дат з урахуванням особистого вкладу праuiвника здiйснюеться в

кожномУ конкретНому виПадкУ згiднО наказу начаJIьника управлiнirя освiти,

кулътури,молодi та спорту згiдно подання роботодавця структурного пiдроздiлу

та за погодженням iз вiдповiдним органом первинноТ профспiлковоТ органiзацiТ.

4.2.Витрати на премiювання за виконання особливо важливоТ роботи
здiйснюеться за рахунок фонду премiювання, yтвореного вiдповiдно до п.2.1

цього Положення.

5.Порядок i термiни премiювання
5.1.Пропозицii щодо позбавлеЕII;I премii або зменшення ii розмiру конкретному

працiЪнику зазначаютъся в наказi про гlремiювання на пiдставi доповiдноТ

,urr".n" керiвника структурного пiдроздiлу та погоджуютъся з виборним

органом первинноТ профспiлковоi органiзацii.
5.2.премiя виплачуетъся не пiзнiше строку виплати заробiтноi плати за першу

гIоловину мiсяця, наступного за звiтнiм.
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frодаток б

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiсю Павшинського
закладу дошкiльноТ освiти
та виборним оргаЕом первинноТ
профсгliлковоi органiзацiТ
на202|-2025 роки

ШОЛОЖЕННЯ
про надання щорiчноТ винагороди

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

l.Щане Положення поширю€ться на керiвних, педагогiчних працiвникiв
загаJIьноосвiтнiх шкiл, дошlкiльних навчыIьних закладiв, позашкiльних установ
та метоДичного кабiнету, пiдпорядкованих управлiнню освiти, кулътури, молодi

та спорту виконавчого KoMiTeTy МукачiвськоТ MicbKoT ради, KpiM тих, якi

працюють в навчfu,Iьно-виховних закJIадах за сумiсництвом.
2.Щорiчна грошова винагорода нада€ться роботодавцям, педагогiчним
праuiвникам закладiв освiти та методистам методичного кабiнету за сумлiнну
працю, зразкове виконання с.rrужбових обов'язкiв за умови досягнення ними

успiхiв у вихованнi дiтей. навчаннi, вихованнi, професiйнiй ПiДГОТОВЦi

учнiвськоi молодi, методично\{\, забезпеченнi; вiлсl,тнiсть порушень виконавчоТ

i трудовоТ дисциплiни та здit"лснюсться за рах},нок eKoHoMiT фо"дУ ЗаРОбiТНОТ

плати в межах загаJIьних коштiв, передбачених кошторисом на оплату працi.

3.розмiр rцорiчноi грошовот винагороди за с,чrчrлiнну працю, зр€lзкове виконання

с.lryжбових обов'язкiв визнача€ться комiсiсю, затвердженою наказом

управлiНня освiтИ, культуРи, молодi та спорту з числа працiвникiв

управлiння освiти, культури, молодi та спорту; мiського KoMiTeTy профспiлки
працiвникiв освiти та науки; методичнOгсr кабiнету; централiзованоТ бlо<галтерiТ

управлiнлля освiти, культури, молодi та спорту; керiвникiв навчаJIъно-виховних

закладiв, виходячи з наявних коштiв.
4.Щорiчна rрошова винагорода керiвникам навчzlJiьних закJIадiв та працiвникам
методичного кабiнету видаеться на пiдставi наказу начаJIьника управлiння
освiти, ку*пьтури, молодi та спOрту"

5.Шорiчна грошова винагорода педагогiчним працiвникам надаеться вiдповiдно

до По:tо;кення. яке затвердх(уеться керiвником навч€lJIьного закладу за

погодження\1 з BtrбopHlttvt органоN{ первиннот профспiлковот органiзацii i може

включатI1 в себе 1o.]aTKoBi критерiТ, крiпл визначених у гтунктi 2 цього
Поло,ъ.ення. з \ па\\ вення\{ спец}lфiки навчального закладу.

6.Розrriр., l 'Llilql.i' грошовоТ вIrнагороди не може перевищувати одного

посадово|t] Ji.-.]]\ {jTeBKIl заробiтноТ п:rат1,1) з урахуванням пiдвищень.

начаJIьника
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Щодаток 7

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею Павшинського
закладу дошкiльноТ освiти
та виборшL\r оргzlном первинноТ
профсшiтковоТ органiзацiТ
ъла202|-20З5 porot

спiльше rsoritir
адмiнiстрацii IIавшинського заЕ.lrлг лоrхirьноi ocBiTH та виборним

органом первияноi шрофспiлковоi орmrfuilfr.зIл в€.1еЕЕя переговорiв i
здiйснення контролю за .rоговору

D'
lJ_- t

чпен первинноi
оргдriзацii Павшинськогошелевей Ната_цiя

lvlиколатвна

1_еН ПеРВИННО1

_ :. знiзацiТ Павшинського
* :;:е1ЬНОГО ЗаКЛаДУ

Б', . - -, ii -,_. -,

-. --н первинноi профспiлковоТ
_ _. з llt ltнського дошкiльного

l профспiлковоi орr,анiзацiТ
:ошкiльнот освiти

- tlСПоД&РсТВоМ, ГолоВа ПерВинНо,
,Т органiзацiТ Павшинського

ЗаСТУtIНИК ГОЛОВИ ПеРВИНН r-tr -

Т органiзацiТ Павшинськr_1. _

навчапьного закл
ВLiХОВаТеЛЯ, ЧЛеН П€РВi{Н Н t' -

Т органiзацii Павшинського


