
yKPAiHA
ЗАКАРПАТСЪКА ОБЛАСТЪ

ВМiл економiки
Мукачiвськоi MicbKoi ради

Уl,оg r{2,/_ N, зф/

UKRAINE
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На NЬ вiд

павшинський дошкiльноi освiти

областi
с.Павшино,вул.Л.Украiнки, 1 5 3

повiдомляемо про повiдомну реестрацiю колективного договору

укладеного мiж адмiнiсiрацiею та профспiлковим koMiTeToM Павшинського

.uппuдУ дошкiльНоТ освiти Мукачiвськоi мiсъкоI ради Закарпатськоi областi у
p...rpi г€lJIузевих (мiжгалузевих), територiЕшьних угод, колективних

договорiв, змiн i доповненъ за ЛЪб вiд 1б.03.2021 року.
Керуючисъ Постановою КМУ Ns115 вiд |3.О2.2О|З року в редакцii

Постанови кмУ вiд 21.08.2019р. }lb 768 <<Порядок повiдомноi реестрадii

гаJIузевиХ (мiжгалУзевих) i територiалъних УГоД, колективних договорlв)>

р..Ъrруrчий орган нада. р.*о*ендацiI щодо проведення вищевказаноi

угоди у вiдповiднiсть з вимогами законодавства,
Ёiдповiдно до Законiв Украiни <Про колективнi договори та угоди>),

частини 11cTaTTi 9 в редакцii Закону Nэ5458-VI вiд 16.10.2012 <Про BHeceEH,I

змiн до деяких законiв УкраТни щоЁо визначення cTopiH колективних

переговорiв>> рекомендуемо tIривести у вiдповiднiсть коJIективний договiр:

iамiнити сторони <керiвнию) на <<роботодавецъ)) ;

- замiнити сторону (профспiлковий KoMiTeT первинноi профспiлковоi

органiзацiТ Йукачiвсiкого закладу дошкiльноi освiти) на виборний

орган первинноi профспiлковоi органiзаuii>> ;

- приве.rй до вiдповiдностi розбiжнiстъ нrвви CTopiH на титупьному

аркушi з BMicToM колективного договору,

Павшинський заклад дошкrльнtrl uýБrrrr

1VIукачiвськоi MicbKoi ради Закарпатськоi

М. ДЕРЕВОЯНИК

гш. О.Щухновwlа,2, м. Мукачево,
Закарпатська обл., Украiна, 89600

тел.: 2-10-78, 2-10-47 http://mukachevo-rada,gov,ua
код еДРГIОУ З8625l80

sq. O.Dukhnovych, 2, city Mukachevo,
Transcarpathian reg., Ukraine, 89600

tel, : 2- 1 0-78, 2,|о-4,7 http://mйachevo,rada,gov,ua
Registration code 38625180
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IIАвшинський здклдд
мукАчIвськоi MrcbKoi рдди

лошкIльноi' освIти
ЗАКАРIIАТСЬКОi ОВЛДСТr

вул. Лесi УкраТнки, i 5З. селО Павшино. 89621. E-mail: zdopavslrino@gmail.corц

код С!РПОУ З1855i22

t 1.03. 2021 Jф 01-10/12

просимо провести повiдомну реестрацiю колек1ивного договору,

Не мiстить конфiденцiйну iнформачiю.

Нача-ltьнику Bi ддiлу екоtlомiки

Щерев'яник М.Ф.

11.03.2021р.
/-;

Щиректор ЗДО /ftl / t{. Шелевей
// /
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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР
мiж адмiнiстрацiсю та профспiлковим

KoMiTeToM fIавш инського

закладу дошкiльноi освiти

Мукачiвськоi мiськоi ради

Закарпатськоi областi

на 2021-2025 роки

Схва-пений на зборах трудового
колективу 09 березня 2a2Lp.
Протокол ЛЬ01



Вrtзнаючи колективний договiр локальним нормативним актом, яким

регулюються соцiаJlьно-еконопriчнi, виробничi, трудовi вiдносини i на гtiдставi

якого узгоджуютъся iнтереси трудового колективу та власника Павшинського
зак-цадУ освiти (д-i - закладу, установи), сторони домовилися про наступне:

1. Загальнi положення"

1.1. Колективний договiр укладено 2021-2025 роки.
1.2. Колективний договiр ухвапено зборами трудового колективу

(протокол Nsl вiд < 09}i березня 2021 року). BiH набувае чинностi з

1ня його затвердження (09D березня 202Iр. i дiс до ухвалення нового

коJективного договору.
1.З. Сторонами кOлективного договору €:

- керiвник в особi завiдуючот Павшинського закладу дошкlлъно1 освlти.
(:a;ri керiвник), який представля€ iнтереси власника i мае вiдповiднi
повноваження;

- профсгliлковий KoMiTeT первинноi профспiлковоi органiзацiI

Павшинського закладу освiти (далi * профспiлксlвий KoMiTeT), який згiдrrо iз

ст.247 КЗпП УкраТни, ст.ст.37, 38 Закону Украiни <Про професiйнi спiлки, iх
права та гаранТiТ дiяльнОстi> преДставляС iнтересИ працiвникiв устанOви в сферi

праui, побуту, культури i захищае ik трудовi, соцiаJlьно-економiчнi права та

iнтереси, отримавши на це вiдповiднi повноваження вiд трулового колективу.

1.4. Керiвник визнае профспiлковий KoMiTeT единим повноважним

fре_]ставником Bcix працiвникiв в колективних переговорах.

1,5. Сторони зобов'язуються дотримуватись1 соцiального партнерства:

_эрllтетностi представництва, piBHoпpaBнocTi cTopiH, взаемноТ вiдповiдальностi,
..tlНСТРУктивностi i аргументованостi як пiд час переговорiв (консультацiй) для
1, tlе1ення колективного договору, BHeceHHi в нъого змiн i доповнень, так i при

з;:пiшеннi Bcix питанЬ соцiалъно-економiчних i трудових вiдносиН, Що виникли

з чо:i його виконання.
1.6. Положення колективного договору поширюються на Bcix працiвникiв

. , анови. Пiд час прийому на роботу працiвники повиннi бути ознайомленi з

:'' "] е КТИВНИМ ДОГОВОРОN{.

].7. Колективний договiр укпадено вiдповiдно до Законiв УКРаТНИ uПРО
. ._eKTrtBHi договори та угоди>, <Про соцiальний дiалог в Украiнi>,

-..еРаТЬноТ, ГалузевоТ угод, Угоди мiж управлiнням освiти, культурИ' молодi
-.: J1ОРТy МукачiвсъкоТ MicbKoT ради та Мукачiвською мiською органiзацiею
--:: lспirки працiВникiВ освiтИ i наукИ УкраТни' кЗаконУ про ocBiTY>>, <Закон1,

,- ] ,-rшкiльну ocBiTy>>, iнших законодавчих aKTiB УкраiЪи.
_.Е. Змiни i доповнення в колективний договiр вносяться з iнiцiативи буль-

' . .з cTopiH пiсля ПроВеДення ПереГоворiв (консУльтацiй) i досягнення ЗГоДИ

- 
- з]ЮТЬ Чинностi пiсля сХВаЛення ЗаГаJIЬними збораМи Працiвникiв.

q. Пропозицiт кожноi iз cTopiH про внесення змiн i доповнень у
:: .-_ ilВНИй договiр розглядаються спiльно, вiдповiднi рiшення приймаються

] - з-.нlтЙ TepMiH пiсля ik отримання iншою стороною.

:_-:



] . 10. Itодна iз cTopiH не ма€ права протягом TepMiHy дiТ колективного
- _,.,р}, одноосiбно }хвалювати рiшення, що змiнюютъ Його норми i] з язання або припиняють iх виконання.

-.1l, Переговори щодо укладення нового колективного договору на
- - _HI1}"1 TepMiH починаЮТЬся не пiзнiше як За 3 мiсяцi до закiнчеНня сТрокУ

- . . ..ектllвного договору.
_ ]. Профком закладу в п'ятиденний TepMiH з дня пiдписання" --:..]ВНоГо ДOГоВорУ (змiн) ПоДае його на повiдомн5, реестрацiю .Га 

У" -,''.'эеВllй TepMiH з днЯ ресстраuiТ забезпечуС доведення змiсту до
. - __ ...:KiB закладу дошкiлъноi освiти.

_r, Сторони домовились, що при зlчriнi власника закладу дошкiльноi
" : - , .,lчнiсть Колективного договору зберiгаеться до укладення нового.

]. Tpl:oBi вiдносини.

!-l. KepiвHпrt зобов'язу€ться:
:_1-1.ЗабезпеЧити ефеКтивнУ дiяльнiсть установи, виходячи з фактичних

йýЕiв фiнансування i рацiона-шьного використаннrI основного та спецiального
ЩВ П rТЯ ПiДВИЩеНня реЗУльтативностi роботи установи, полiгrшеннrl умOв
щй i шоб_rт_ч працiвникiв.

: i ,- Ъбезпечити розвиток i змiцнення матерiально-технiчноi бази
rrппшЕtвп раrriональне використання наявного устаткування, технiчних засобiв
fm,пr_ cTBOpeHHrI оптимаlrъних умов для органiзацii навчально-виховного

_:-.trCOBvBaTи заходи мор€шьного i матерiального стимулюваннr{
кiсноi роботи.
абезпе.грlцл розробку rrо_садових

\-станови. Затвердити Тх за
iнструкцiй ддя Bcix категорiй

погодженням з профспiлковим
Lll

lшii;] ,

: -:.*..3оВ\ вати систематичну роботу для забезпечення пiдвиrцення
- _ _:зепiJготовки педагогiчних працiвникiв.
__ зi:но До ЗаяВок забезпечити ПрацеВЛашТУВанНя В УсТаЕоВУ
: __ з За отриманим ними фахопл, уклавши з ними безстроковий
. . : , встановивши педагогiчне навантаження в обсязi не менше
']" Ззбезпечити наставництво над молодими фахiвцями, сприяти. -.i,. ttBi чстанови та професiйному зростанню.
-:__:_.1 cTpoKoBi трудовi договори лише у випадках, коли трудовi

.-, . ь бr'ти встановленi на невизначений TepMiH
, -, 1 , (--]аfання строкових трудових договорiв з працiвниками з
: ,-"::iНя, Не допускаТи з iнiцiативи керiвника переукладаннrI

-] _t]tsого договору на строковий з причин досягнення
.__ l:.,\:oBiKy.
: : -.: ч працiвникiв за iнiцiативою керiвника здiйснювати за

1-г-
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ва те. шо працiвник мас право у визначений ним TepMiH розiрвати трудовий

"шговiр за власним бажанням, якщо адмiнiстрацiя не дотриму€Тъся
t пOподавства про працю, умов цього колективного договору, умов
iп,цrпiл_чаrьного трудового договору.

_ ,:L]. Протягом двох днiв пiсля отриN4ання iнформачiТ доводити До вiДоМа
- r_'.O КОЛеКТИВУ змiст HoBLD(. нормативних дскументiв, що стосуються
- _ r,1\: В1-]Носин, орГанlЗац11 ПраЦ1.

_ . 1. Попереджати виникнення iндивiдуальних i колективних ТрУДОВИХ

: : .,онф:тiктiв), а у випадках iх виникнення забезпечувати ВиРiШеННЯ
, ; :.. :о Закону УкраiЪи кПро порядок вирiшення колективних ТрУДОВИХ

- ,] "_-.-o-1iKTiB)>.

щодо
працi
працi

_ _ Cr rrirцення професiй (посад), розширення зони обслуговування
_ ] ];lll за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM.
_ ] Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства

працiвникiв про запровадженнrI Еових i змiну чинних умов
.i,a за 2 мiсяцi до i,ч введення, Змiну, перегляд умов
]j погодженням з профспi;rковим KoMiTeToM.

-,_1к\ \leHTiB з питань трулових вiдносин, органiзацiТ працi.
_ _ _ -:.:ятI1 змiцненню трудовоТ дисциплiни, дотриманню правиJt

:\ -]ового розпOрядку установи.
_ : " --:,.ятtl шопереджеЕню виникнення як iндивiдуальних, так i

-l , -loBl{x конфлiктiв, брати участь в ix вирiшеннi вiдповiдно д0
_::.,,]HOJ&BCTBa.

: _ TpvfoBi книжки стосовно Bcix працiвникiв установи.

' :, ij 1l ]о\lоВиЛисЬ:

Сщршювувати свою дiялънiсть на створення умов д.tlя стабiльноТ та
,;K.laJy дошкiлъноТ освiти.

Сryrш ЕЕшежному фiнансовому забезпеченню закJIаду дошкiльноi

пrппггЕ заходiв щодо недогryщенIuI прийняття законодавчих aKTiB,

: " т зiня\I прав i свобод громадян в галузi освiти.

la I"l нятостi шрацiвникiв.

- ,бсlв'язy€ться;
:: ,,. чL{сельнiсть працiвникiв на piBHi, встановленому

_]tlцесу iз забезпечення обов'язкового державного
: -:]IlсчVвaти стабiльну роботу колективу, здiЙснювати

li,-tьки у випадку нагальноТ необхiдностi, зумовленоТ

I1Lll],



з_ii\ll1 змiнами в органiзацiТ працi, у топлу числi у зв'язку з лiквiдацiею,
: l ljцiсю, перепрофiлюванням закладу, скорочен}им чиселъностi або-:rцiвникiв,, неухильно дотримуючись при цьому вимог законодавства
:: 1]. про ocBiTy, умов цъого договору, Не допускати економiчно

t,iвзного скорочення |руп, робочих мiсць.
ПttсьмовО ловiдомлятИ профспiлковий KoMiTeT про ймовiрну

,]. реорганiзацiю, перепрофiлювання та iншi змiни в органiзацii працi
- :. Hi,lK за З (три) мiсяцi до запровадження цих змiн. Тримiсячний
. ,l: ,]ГIIстовувати для проведення роботи, спрямованоi на зниження рiвня

- : -: l чIiселъностi (штату) працiвникiв.
_ 1, вItпадках виникнення необхiдностi звiльнення працiвникiв на
,, - .-т.-10 КЗпП УкраiЪи:
- j:,irснювати вивiльнення лишIе пiсля використання Bcix можливостей
_ - '_.1 tlсiб. що звiльНюютъся' роботоЮ на iншоПrу робочОПllr мiсцi, У Том}i
- .:'',\, Нок припинення трудових вiдносин iз сумiсниками, лiквiдацii

;-,:.],li_IO.
- - З :ершv ЧерГУ ПроПонУВаТи IIраЦiвниковi, щсl вивiлЬнясТъся, робоТУ

. t'l\I\ числi на умовах строкового характеру або з меншим, нiж на
-: , '_ . ноТ п-тати, навантаженням;

- ] _овi:омляти про тих гrрацiвникiв, що вивiльняються, службу
, -_,^:ановленi законодавством термiни;

- - -:,: звi"-rьненнi педагогiчних Працiвникiв вивiльнене наВанТаження
; - : f ершу черry мiж працiвниками, Що маютъ неповне навчЕL,Iъне

" - :'-. l,

- ] j.].,:ечl,вати працевлаштування педагогiчних працiвникiв з числа- :,* ,.,," в с.-тужбi зайнятостi на вiльнi i HoBocTBopeHi робочi мiсця

= : - агогiчних навчалъних закладiв.
,*- --:.il Jo педагогiчноi роботи ДирекТора Та МеТоДисТа ЗаклаДУ

рrr домовилися:
Ь прп звЬненнi з роботи за п.1 ст.40 КЗпП УкраiЪи переважне



,

"- -' -;iJlення на робоТi П-ри рiВнИх реЗУльтаТаХ працi i квалiфiкацiТ, oKpiM
-,:е:бачених КЗпП Украiни, надавати також;

tд-1-1- - особам передпенсiйного BiKy (1,5 роки до пенсiТ за BiKoM та за
FEpoKb);" - * працiвникаМ' в сiм'ях яких € неПоВнолiтнi дiти та особи, що_ , iезробiтних.

| ,- 1, 1.1 _]няLtrr - в суботу i недiлю.
:, :.l\J роботи та облiк робочого часу працiвникiв закладу
-: .;i встановлювати згiдно з Правилами внутрiшнъого трудового

: : :t-lр\{И, пов'язанi з режимом роботи, погOджувати до початку ik, : офспiлковим KoMiTeToM.
-- -.^'ЧаТкY i закiнчення робоТи' режим змiнноТ роботи, розподiл

:l:]:,l i т.д., встановлювати Правилами внутрiшнього трудового
-..-1 -пацiвникiв закладу та I]огоджувати з профспiлковим

|'Гfr запровадження.
Шоd час педагоriчних працiвникiв визначати режимом роботи

i| ЦДОвпш обов'язками, покJIаденими на них згiдно iз Стаryтом ir Цrryiшшьою трудового розпорядку установи.
" - .чНе наВанТаЖення педпрацiВника дошкiльноГо наВчаЛъноГо- 

_ ,, _ \1енше тарифнот ставки встановлюеться лише за його
уешо, у порядку передбаченому законодавствOм Украiъи.
пmпасове переведення на i"-y робоry, не обумо"rrъ*у трудовим& ва час простою здiйсIIювати тiлъки за згодо. 

"рuцi"ника 
зh dmoBi,lplo до чинЕого законодавства.

. .:) _]ових прав працiвника, що працюс на умовах неповЕого
: - !,ЗпП УкраiЪrл).

шй KoMiTeT зобов'язусться:
гIрацlвникам змiст нормативних aKTiB гlро робочий час

за своечасним 1 правильним
rrрацю, пр0 ocBiTy, rrоложеньýЕр{вшиком законодавства про

,: ,;J,I1H1, що стосу€ться режиму робочого часу, графiкiв
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trроJiлу навч€lльного навантаження та irlше.
ьт, Спрпяти своечасному вирiшенню конфлiктних сиryацiй, пов'язаних

:jвчаlьного навантаження, режимом робочого часу та з iнших

'' J] |] ._ 11 (_} Ч }l tI КY.

Щirrппк зобов'язу€ться:
- :l-:---]Tl1 тривалiстъ вiдпусток i порядок надання ik працiвникам
-], -_' _;lсь ЗакОном УкРаiЪи <ПРо вiдпусТки>), посТановою Кабiнет)r]: :,: Bi: i4 квiтня 1997 року J\ьз4б пПро затвердження Порядкуl't-r--rл.', - . *_ ]'1' основноТ вiдпустки тривалiстю до 56 п*."дuр""" днiв-;-:-t-iгiчним, науково-педагогiчним працiвникам освiти i

пdшам вихо_вателiв щорiчну основну вiдгrустку тривалiстю 28: пi{Ч.4 ст.З0 ЗаконУ УкраiЪи <Про дошкiльну o."iryn;.
: __:ня розробити, погодити з гlрофкомом, затвердити i довести_ -- --;:KiB графiк вiдпУсток на поточний piK, дотримання якоГо €i , _..F. керiвника, так i для працiвникiв.

* бulанUвJ'еного граФlком вlдпусток TepMiHy. Якщо терплiн,
-- 1 _lовi.lомленнr[ працiвника,, бУд" порушено, то на вимогуrпрrЕосrrи щорiчну вiдпустку на iнший о*рiод.Ппцесеrтця щЪрiчноТ 

"iд.ryЬrо" на iншиt перiод з iнiцiативи

ш тiше перенесення вiдпусток з профспiлковим koMiTeToM заiПT .ю8Oт згоди працiвника. Забезrr"r"r, законодавчо встаIIовлену

р, вiдгrусток, не доIIускаючи ненаданнlI щорiчних вiдпусток
Ц.,ri прOтягом двох poKiB пiдряд.

Ч* що пращоють в ycTaHoBi i мають двох i бiлъш дiтей BiKoM

_' *о ВихоВУе ДиТинУ без MaTepi (в ТоМУ числi i У випадкlz
" :: , jя \{атер1 в лlкув€Lльному закладi), а також особi, що взялаj : -авати щорiчно додаткову соцiальну оплачувану вiдпустку

;_:еРНИх днiв, в тому числi й тодi, коли загаJIьна тривалiсть_ :_чноТ основноТ вiдпустки та iнших додаткових вiiпусток в; - каlендарних днiв. За наявностi декiлькох пiдстав для
з:]п\,стки iT загальна тривалiсть не повинна перевищувати- з. При iT наданнi святковi i неробочi днi (Ьт.7З i<з.rп: _ r' ЗеТи (cT.cT.l9, 20 Закону УкраiЪи оПро вiдпустки> з- . - 19.05-2009 року). Надавати таку вiдпустку самотнiй

ГЦ" Jпrп{''Y без батъка (п.5 ч.12 ст.10 ЗаконУ УкраiЪи <<Про
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-ý llrшаватш црашiвнlпсам, якi працюють на умовах неповного робочогошу шслi тЕм, хто перебувають у вiдпустцi по догляду за дитиною до:r цо трнрiчною BiKy, щорiчну вiдпустку повноi тривалостi.5 ýсаперсшошо надавати за бажанням працiвникiв вiдгryстки безпqОбirпоi платИ у випадках, встановленi,ж ет.25,26 Закону Украiяи
:.щ.
л- Пýшltтlш бе зберженнrI заробiтноi плати Еадавати працiвникам

L Ih вi.щ,стШ без збереження заробiтноi плати (ст.ст. 25,26 Закону
що riщ;гстlпrп ) вкгпочати в стаж, що дае право на щорiчну основну
t{r,,d сr-9 Закошу УкраiЪи "Про вiдпустки'' ii змiнами вiд2 п".rоrruдu

,- lt iIшшJrcKrTE робоry у святковi i вихiднi днi. Загryчення окремихЁ ,m робш у вlоliднi днi здiйснювати у tsиняткових випадках,
заýоно.Iавством, з дозволУ профспiлкового KoMiTery згiдно з

]'.i _-iiлого Jня вiдпочинку i оплатою роботи у вихiдний деньmi.! розчlрl зit згодою з працiвником з обов'язковим вiдображенням
Ф ýоц{пе,.;зi_iiкl в наказi Ппо ?яп\/IrёIIIJ<I rrrr пп6л_rт *, _,,.,i--.-,+.- -л,--_.]цlю в наказl гIро заJIYчення цо роботи 1. вихiлний день.

1чтэостi в наказi посилання на вiдповiдф ооrпенсацiю за робоry уl деЕЬ сторонИ цього колективного договору домовились вважати, що вЕпятý,керiвtплк заLlг}пrив працiвника до роботи у вихiлний день на Bcix
шi той BIrcyEe надалi.
l0, ГIрацЬЕик€lм з Еенормовани},{ робочим дне},{ за особлrавlай характер
Е ВаЛПНgСТi КОШТОРИСНИХ ПРиЗначенъ надавати (при наданнi о"rrЪ""оi,;
доддтхOву вilшгустщу згiдно ЩодаткуJ\Ь 1

L Профсшiлrсовпй KoMiTeT зобов'язу€ться :

E-l- Кокrро-тповати дотриманшt кЬрiвником законодавства про часEl" прашiвшсiв i вiдповiдних пунктiв цъого договору, а також
[ltIE rrcшлrшi конфлiктнi сиryацii.

j 
",_r { Т _,fll rtl[l f o\toBIl.-1llc1':

' ] :: -j. 'iЗHitKort. ЯКИЙ ЗНаходиться у будъ-якiй вiдпустцi, зберiга€ться
. _: ] _ . , . .: r ч. 3 ст. 2 Закону УкраiЪи кПро вiдпустки>).

- l lr. iзTa ПPal-ii.

r.,Ь Пс1*чппк зобов'язуеть ся :

6'.1-1- Вrcатп заrодiв щодо дотриманшI в закrrадi дошкiлъноi освiтишва про оплату працi.
fi-lд 3атверрlсувати штатний розкJIад, а також змiни до Еъого за

feпEftr з rтрофспiлковим KoMiTeToM.
,l j- Гфи прlйомi на роботу ознайоъцлювати працiвника пiд рOзписку з
пIЕ _rаtовil.!ш оIшати працi, наявними пiлъгами i перевагами, колективним



tTBopoM, правилами вЕутрiшнього розпорядку та iншим чинним
FоЕодавством. При iх змiнi повiдомляти працiвника про це пiд розписку.
i 6.1.4. Робоry працiвникiв оплачувати за тарифними ставками, посадовими

Fатаlш вi,щrовiдно до виконуваноi роботи, за lrосадою, заJIежно вiд професii

} ва-Пфiкацii, складноGтi i умов викOЕу-ваноi iм роботи. KoHKpeTHi розмiри
}BroBloK окладiв (ставок заробiтноi плати) працiвникiв визначати на ocHoBi

}шоТ тарифноi сiтки розрялiв i коефiцiентiв з оплати працi установ, закладiв i
1вЫзшr" оIФемих гаryзей бюджетноi сфери та вiдповiдних нормативних
fub }fiBicTepcTBa освiти i науки УкраrЪи (в окремих виJIадках - MiHicTepcTBa

}ry* з-rоров'я). KoHKpeTHi посадовi окJIади (ставки заробiтноТ плати)

}тшовтоються на пiдставi нак€}зу з урахуванням дiючих квалiфiкацiйних

|ш tз подаJьшою атестацiсю або тарифiкацiею вiдповiдно до чIIнного
Ьтолапства).

I 3lgдатrr, що вiдповiдальнiсть за своечасне i правильне встановлення
Епrr"ч ставок заробiтноТ плати (посадових окладiв), обчислення

hйr""Т ILfати покJIадаетъся Еа керiвника i головного бухгалтера (rr.6

Iщ!шfr про порядок обчислеЕIiя заробiтноТ плати працiвникiв освiти).

J Ct-*- Пого:пryвати з профспiлковим KoMiTeToM форми i системи оплати
: ,l _:эцi. \,мови встановлення та розмiри налбавок, доплат, премiЙ,

. :,--.1\ заохочуваJIьних, компенсацiйних та гарантiйних виплат
iш до ст.15 Закону УкраiЪи <Про оплату прац}>.
b1_6- Вшдlаryвати працiвникам заробiтну плату за мiсцем роботи двiчi на

.= ,-зятковиl1 (неробочим) днем, заробiтну плату (аванс)
:"Jпх валередоднi.

лп,t, заробiтноТ шIати чеl]ез уетаЕови банкiв здiйсr*tэвати лише на
вобшстшr rrисьмовpD( з€uIв працiвникiв.
Зryобiтцч плату за весъ перiод вiдпустки (а також матерiаrrьну

в. щдOровJIеIшя) виплачувати гIрацiвникам не пiзнiше нiж за 3 днi до
iщtтlrп (ст.115 КЗцП Украiни)
ГРв порушешIi TepMiHiB виплати заробiтноi плати з обсктивних

ЕIrпаý-вати fr негайно пiсля надходження коштiв на рахунок

звLrьнеlmл iз навчаJIьного закJIаду (вiдшкодування

розрахуЕок, вихiдна допомога, гарантiйнi та комrrенсацiйнi

натер{ч, що виховують дитиIIу у вiцi до 15 poKiB або дитину-

-I

-|

I

_ r : ,1 ..].] i остаточниЙ розрахунок 3 1 .тlлсла з дотриý{ання}"{ проlлiжку
_ 1 :i:_.lета\lи, шо не перевишrус 16 календарних днiв.
: -:-r.]\. Ko_]I.i день виплати заробiтноТ плати або авансу спiвпадае з

пшЕсЕrц сrм'ям;
iпlrпяш у разi 'rхнъоТ хвороби або хвороби близьких РОдиЧiВ,
d йшовiднrrrl медr.Iним висновком;
rrш ci.€pri бlшзьlсоr родичiв працiвника.

a
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cI-I l_ Надавати кожному гrращiвниковi робоry, що тарифiкуеться за
ryцч9 (роврялом) установленою за наслiдками атестацiт.
6,1-Iэ- ЪбезпеШrги перiОдичне (не рiдше одного разу на п'ять poKiB)

tr ryфlЧ:.::r1::i'rУ1" ,rрuцi**"кiв, гарантуIочи iM при цьсi\{у

l -rg.п,цrтlrrлсLбчLБа. Jаоезпечити оIIлату працi працiвникiв, якiT:,,l:''r- б1,:ь-яких категорiй тимчасово вiдсутнiх працiвникiв.
_' ]: _,ЗЗПеЧ\ ВаТИ ВИпJIату доплат за:

посад - до 50%;
обслуговувацня або збiльшення об'ему

також за
при цьому
30 серпня

_ * з'l(орIlсТання В роботi дезинфiкУЮчих засобiв, а" : _ 1 :., aleTiB - 1о% посадового окладу (без ,rро".д."""" . :' : ]t-lЧil\ rtiсЦь - ПосТанова КабiнетУ-Мiнi.rрi" Украiни- - , ,_ ',_.i9s;. - 
i

ý-[-I4, Ъ час простою, зумовленого виЕикFIенням не з вини працiвника

НУrl 1*:тчноi дJuI життя або здоровk працiвника та людей,;ъ;;#;;;;;й;;ж;
Ж_*ч11!_тryбiток (ст.б Закону УкраiЪи кПро охорOЕу працЬ),

оJ

вiд

'Т{Ei..nr IшIaTE (cT,дqy роботи, o."ir", квалiфiкацiйноТ категорiТ, почесЕих
ryЗirпpесТюш{iстьтaiн.(п.6Iнстpyкцii.пpопopяДoкoб.+исленн.я

l0

a
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lвrеш" заробiтноi плати працiвникiв освiти. Оцiнку умов прац1 на кожному

ъоц rriсцi здiйснювати на пiдставi атестацii робочих мiсць.

k-r.r7. Здiйснrовати премiювання працiвникiв вiдповiдно до Положення

lm.i16**, (.щодаток Ns5 _ положення 1'ро премiювання).

lcr_lB. ВшшачУвати педагогiчним працiвникам вiдповiдно до п,1 ст,57

Ь- Y*puM <<ГIро ocBiTy->;
*_. i_-*зкtт за вислугу poKiB щомiсячно 1, вiдсотках до посадового

: j;K;l заробiтноi плати) заJIежно вiд стажу педагогiчноТ роботи:
_._ _i f t-lк}1 _ |0од; понад 10 poKiB _ 20%; понад 20 poKiB - 30%;

_ -,.],i[rГ\ на оздоровлення у розмiрi мiсячного посадOвого окладу

,: _ -1.THoi п-rати) при наданнi rцорiчних вiдпусток;

l - шорi.пrу грошову виIiагороду за сумлiнну- працю, зразкове виконання

Ь-Я."*. обовЙзкiв у розмiрi до одного шосадового окладу (ставки

...:T;i i вi:повiцно до Положення, розOобленого за погодженням з

" . ,, '.l KtlltirriTeToM (/Jolдатск J\Ъб - Положення )
tЩНОСТОРОННЬОМ рiшень, що змiнюють

встаgовJшовати ЕрацiвIrикаьf надбавки до заробiтнот Елати за

штЬ:
mшi :осгненЕrI в роботi:
IпOваЕня особливо важливоi роботи (на час Ti виконання);

пашiс-rь, напруженiсть у роботi.
L що гршший розмiр зазiiачениN надбавок для одного працiвника

ltеревЕШув:lтИ 50ой поСадового окладу (ставки заробiтноi плати),

pr*.ip надбавок встановJIювати за погодженням з профспiлковим

вшrаryвати надбавку педагогiчним працiвникам за престижнiстъ
, щацi в мzlксим€lJIьному розмiрi 30% посадового окладу

р IхЕIzlЕови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 1 1 сiчня 201 8р. Jф 2з,

ЦlrtсЛшовпй KoMiTeT зобов' язуеться :

t- ffiсшоваrги контроль за дотриманням у закJIадi законодавства прс
j_

1тЕ ЕадаЕню працiвникам необхiдноi консулътативноi допомоги
прilti.
9EITH IIитання про з€шуt{енЕrl до дисциплiнарноТ,

щL rraTepiabHoT вiдповiда-ltьностi вiдповiдно до чинного

Fш шб" виннш( у невиконаннi вимог законодавства про оплату

Ш;arý х(мектиВногО договору, якi стосуються оплати працi.

L* Шцшrо*rr." irrтереси працiвника при розглядi його трудового

tшI щsдi в KoMicii по трудових сlrорах (ст.226 КЗпП Украiни).

дý rhапгrавъrrи на проханЕlI працiвника iлого iнтереси з IIитаЕъ опяати

ЕprтilтЕся .fo opIaHiB прокуршУРи, державноi iнспекцii працi щодо

l1

lvJrvrI\vlrrr/r/,.

,у шорядку

,tr'
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]оl_]\,шенъ законодавства про оплату лрацi та iншою iнформацiею (ст,
\ краТни оПро uрокуратУрУ)>, ст. 259 КЗпПУ Украiни)

,_._] KepiBHlrK i профспiлковий KoMiTeT спiльно зобов'язуються:' ] ,- зосчасно iнформувати трудовий колектив про нормативнi aKTI4 з
, : ::tlбiтноТ плати, соцiально-економiчних пiлъг, пенсiйного

,] також забезпечити гласнiсть умов оплати працi, порядку

вllп-lат.

т_ сhdrльЕо-трудовi пiл ь ги, га ра HTii'o ком пенеа цii'.

n L ШтЬппк зобов'язуеться:
пJ-l- Сryпrги забезпеченню Bcix працiвникiв закладу вiдповiдними

педагогами-жiнками, що маютьft: до t4 poKiB, KypciB пiдвищення квалiфiкацiТ i перепiдгOтовки за
rпшвашя без направленнrt Тх у вiдрядженшI.

Сщпrгп прафвникам в призначеннi iM пенсii за вислуry poKiB i за

: ,1 _:f к\ захворювання педагогiчних працiвникiв, яке

рýщ. зберiгатИ за ЕимИ попереднiй середнiй заробiток. У разiJo втirггм попереднiй еереднiй заробiток виплачувати до
тrlв,qятЕостi або встановленнlI iнвалiдностi (ст.57 Закону
сjцrr}).

Епщrе у закладi KiMHaTy психологiчного розвантаженнrI.
ШсшсЧrгп праВове навчання працiвникiв iз залуrення фахiвцiв

i ;rrтпг,( органiв в гаryзi права.
ЩпrЬОЕгватll дJIя педагогiчних працiвникiв закJIаду семiнари,

fТ,"п шrFйшетптrо IIитанъ про надання реабiлiтацiйних путiвок на
;frзяrс, пd 1х потребуютъ, дирекцiсю Фонду соцiа-гrъного
l тшцrcOюТ втрати працездатностi.

- ; - : _ ,:_*_ ЗаЦli лiтнього оздоровленнri дiтей працiвникiв

0F:шI оргаяiзацiТ санаторно-курортного лiкування, оздоровленнrI
ryш* щофпiJпш та ix сiмей.

эзчорI,1 вiдпочlтнку, присвяченi
Cxal та iп. iз запрошенIuIм BeTepaHiB прачi.

i2

професiйним,
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()1.opoHa працi i здоров'я.

Ке р i BHltK зобов'язуеться:
._. початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором

. :,i\t необхiдний iнстру-ктаж, роз'яснити пiд розписку його права,
j _ ог\1\-вати про умови працi, право на пiльги i компенсацiТ за

-.1..:lBttx. шкiдливих умовах вiдtrовiлно ло чинного законодавства

" -:.цi 1 цього колективного догOвору.
:.,]езпечlлти належний стан будiвель, споруд, примiщень,

,: (онтроль за iх технiчним станом.
, , _ . _:1rBaTI{ в закrrадi в цiломlz i на кожному робочому мiсцi здоровi i

llrФвIr прашi вiдцовiдно до встановлених норм,
fц_{ Гфg"зна.rитлл посадових осiб для забезпечення вирiшення конкретних

,-:зшi. розробити i затвердити iнструкцiТ про ix обов'язки, права

зе виконання покладених на них функцiй, забезпечити
t шреflавчання) з питань охорони працi.

, ,., j, зJтii свосчасне i якiсне розслiдування нещасЕих випадкiВ Iia

t проФесiЙнID( захворювань вiдповiдно до вимог чинного
: . \.огон\, праrri. Не лоп_чскати проведення таких розслiлчвань

-. - -_.:.::iiB профкому.
' " ] : .:] ..a\ Нення ПричиН' IЦо ВикЛикаюТЬ неЩаснi ВиПаДки'

щпшх атестацiю робочих мiсць за ).мовами працi. ознайомити
ьrlщгшrгmаrш атестацiт Тх робочих мiсць пiд розписку. СвоечасЕо

шу за Еесприятливi умови працi за наслiдками атестацii

(Щодаток }rГч

-говеJення попереднього (rrр" прийомi на роботу) i
!цтлштт;( оглядiв працiвникiв, а також щорiчного обов'язкового

осiб BiKoM до 21 року.
-:_-.J\r\1 прItтягнення до дисциплiнарноТ вiдловiдальностi у

ttпOgом порядкУ працiвникiв, що ухиляються вiд проходженнrI

Едfтног0 огдядr, а також забезпечЕти вiдстороненI,ля ix вiд

*т.тят цри цъому заробiтноТ гIлати до проходженнrI медогJIяду.
жсзшешги вiдповiдно до санiтарно*гiгiенiчних норм

Ё. шfтршt, свiтловий та водний режими в устаIIов1.
дrrrгlзувати стан захворюваностi в ycтaнoвi. Забезпечити

iaFýbшti рекомендацiй для його зниiltення.

щшшш Е:lвчаннrr та перевiрку знанъ з питань охорони прац1

т-Еfпц па роботах з пiдвиrrlеною небезгrекою. Не допускати до

э пе шройшпл iнструктаж з охорони працi i технiки безпеки, а в

чJ ),

lз



, -,.,l\, вllпадках - навчання та перевiрку знанъ,

' - -]о 01 жовтня забезпечиТи ВикоНання Bcix необхiДних захоДiв Для

- : , ]l ]fк-lаду до роботи в зимових умовах,

! j Нэ:авати представникам профкому (профспiлковоl органiзацiТ) з

, ],*. необхiд"у Т* iнформачiю з питаНЬ УП,lОВ, охороЕи працi, технiки

. " _ : *. . зрно-побутового i ,"д".п"о.о забезпечення, витрати коштiв,

.* - - '- ,: '. .].]я здiйснення ЗаХоДiВ З охорони Працi' Своечасно ВжиВаТи

,,.. : _ . ::_._\\ вання подань та висновкiв, надавати apryMeнToBaнi вiдповiдi в

:|" -:l, i.,-, пiс-lя Тх отримаЕня,
: _.a,"лнювати контроль за дOтриманням працiвниками норм i правил

г - ..* : технiки безпеки гriд час навчапьно-виховного процесу та

fl, - -" : ]] вIlF-ористання}д засобiв захисту,

' :, i".,з,]ТI1 термiнових та необхiдних заходiв для надання допомоги

]ll:,], |,, зtiHliKHeHHi нещасних випаДКiВ В YcTaHoBi, ЗаJIУЧаЮЧИ У РаЗi

р*, " - : -l :] -:ят\ва-rlьнi формування,, : _ :::t]чII. шо ulд-*одування збиткiв, заподiяних працiвниковi

лщц, ._ : -_i,ёння його здоров'я або у виilацку cМepTi Пр""1"_::11

Ш,j ,,, ; ] . -* -,tl\f соцiального страхування вiд неtцасних виIIадкlв

,llш: .' .::.'.:r }.краТни кПро ЗаГаJIънообов'язкоВе ДержаВне соЦi€шЬне

шп1" ; : __ _.Liiесного випадку на виробництвi i професiйного

ш,1] - --:;tчIlнили втрату працездатностi)):

,_, r :] ВIlробницТВi Та професiйних ЗахВорЮВанЬ' До

- rf],lштr,

- ' ,;;j;rиками, що втратили працездатнiсть у звlязку з

lШл]il]]|l.,,.,,,,.,L,, | -_, 'l .._, Ъrlробництвi або профзахворюванням, N{iсце роботlr

,i]i,,,tmti, ,,, _ _ , _ _ _ _. ,..рЬбirпу плату на весь перiод до вiдновлення

||ll]шllfili']Lil,,, _ .;1знання Тх в установленому порядку jнвалiдами, У РаЗi

1ii]lfffflli]]|]||};l'i {l , :, , _::.iF, потерпiлим попередньоТ рсlботи ЗабеЗПеЧИТИ

]tllllr,'..] : _,lч1I{\ рекомендацiй його переПiдГоТОВКУ Та

,iiil]I]]nli]]]ii]r _ ; : - - _::.]]llTli пiлъговi 1zмови та реЖИМ РОбОТИ,

шrf, rýoMiTeT зобов' язу€ться :

пп шпшЕу уiIасть представникiв профспiлковоi органiзацii

) СlЭОРеЕЕя здороВI/ж Та безпечних умов працi, попередження

шц- i з:Dворювань, оздоровленн,I та працевлашчrвання у

пг 1д!ФовЪ прафвникiв.
Е (шокваgтшlьно) заслуховувати на засiданнi профкому

Е llocilдloBlD( ociб про стан умов i охорони шрацi,

ш ЕFвs шршriвшлкiв на здоровi i безгlечнi умови праф. При

Е дпл Iс{ття i здоров'я працiвникiв, а також тих, що

iпппеЕн{ вi.щrовiдних робiт.
; ryiBpпrcoBi, профспiлковим i державним орпанам у
лш зlбезпечеЕIIя виконаЕня в ycTaнoBi виL{ог законодавства

ц Fцi i здоров'я.

лп

lrLl

il
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,: ,- керiвнику про заохочення посадових осiб i
:--)з,]Тtl Тх за активну участь у здiйсненнi заходiв для
_f.]цl з врахуванням можливостей профспiлковоi

вцiвшсiв здiйснюваtи з урахуванЕям виконання ними
Е trрщi i технiки безпеки при виконаннi трудових

рпmшrii дпя попередженнrI виникнення можливих
бшrчого травматизму i профзахворюванъ.
робffу дJIяI Еадання допомоги травмованим i хворим
дlя вирiшення побутових питанъ, придбання

l сво€чzrсноТ медrтчноi допомоги.
IRпIтr,аu у виконаннi ними зобов'язань з охорони працi
гlrй контроль.
вЕкоЕаIIня керiвником i посадовими особами

шiB профорганiзацiТ з питань охорони працi,
il.

разу на piK виносити на обговорення трудового
спLъноТ роботи щодо забезпеченюI контролю за

dовПrзуються:
про особисту безпеку та здоров'я, а також про безпеку
( осiб в процесi роботи або пiд час знахOдження на

шоЕ}ъаТи вимоги нормативно-правовrж aKTiB з охорони
эЕпя з устаткуванням i технiчними засобами Еавчання,
Е коJективного та iндивiду€tJlъного захисту.
г встаноВЛеНОIчГу чинним законодавством i керiвником
epio,шшri медичнi огляди.
iдомл"'и про небезпеку або HerT_{acHi випадки керiвника
б1: вхсивати заходiв для ix попередженнrI та лiквiдацiТ;
}t}, потерцirрrм.
сц, вi,rшrовiдалънiстъ за порушення вимог, зitзначених у
ВЕОГО ДОГОВОРУ.

]$ilil)li:;ц,li] 
,,, : n,] ь н -lcTi профспiлковоi органiзацii

1it :,"'|]'l ili ]i я ir _ ,,r:,,,в'я]\сться:
,-, 

:.- - - ! зt_] бl:ь-яких дiй, що можутъ ввакатися втручанняп,I в
- : -: " ,;пi_-iкii прапiвникiв освiти i науки Украiни.

_ -. .\ \{оВи Для нормальноТ дiяльностi профспiлковоТ
Iовог0 KoMiTeTy:
ШРlпriгцgшrя для

l5

tlроведеннrt профспiлкових зборiв i

шlllllшllll|llllli"

ШШllilillllilrlшrIi,,

ШШпшш

lff llillllll]jlil;шill]ll]lll]lll]]llill

JiШlШlll]lllll ll i] rill,
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lЕЕю i розмrrоженню вiдповiдноi iнформацii;
тiйсвеrшя контроJIю книги наказiв, трудовi книжки
)ю об".riкт робочого часу, вiдгryсток, заяви та скарги
i petcTparrii, документи з тарифiкацiТ, атестацii
тmi :оtпненти з питань заробiтноТ плати i T.i.

профком.r, надавати вiльний вiд роботи час впродовж
5ер,лiешrmr середнього заробiтку для виконання
fopEcTb трудового кOлективу, yracTi в консультацiях
krym( профспiлкових органiв, у тому числi вищих за

:дставrшпсiв трудOвого колективу вiд роботи на

rгi 1- пiкетуванн.ж, tvtiTlaнгax, демонстрацiях та iнших
чrrс;ri з виiЪдом за межi установи (вiдповiдногo

?аsтттх iз захистом трудових, соцiально-економiчних
шшfu освiти - членiв профспiлки iз збереженням

:пLтtовому KoMiTery необхiдrгу: iнформацiю з питань,
ого колективного договору, сприrIти реа-шiзацii права

l}-JoBю( i соцiальнO-економiчних прав та iHTepeciB

_ ' ,, з.:вi:l'ванню та оГЛяДУ виробничих, побУтоВих Та

-.,1.,, rIiсць профспiлковим KoMiTeToM, перевiркам
-,, \ ^p,eTHrT 

про прац}о:, охорону працi, оплату працi,
- :,. -lJэнн.q. облiк i використанн.q вiдпусток тощо,
-:_--,-пi-lкового KoMiTeTy в примiщеннях i на територiТ

-эзшiвнIлкiв мiсцях, своечасно (в тижневий TepMiH)

: r.tr\{) про УсУнення ВИяВлениХ ниМи порУшенЬ, В

_ : ко\1} письмову вiдповiдь щодо вжитих заходiв.
,l \ \IOB ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ, Н€ ПРИТЯГаТИ ДО

.bнocTi членiв профкому, а також членiв KoMicii з

j-."1 це профкому.

f,r IL-IеEiB профкому, його голови (профорганiзатора), KpiM

rrlо поря.i[Iry, шроводити за попередньою згодою профкому i

ý},Еrшf\d профспiлкового органу.

!сf,аrg trротягом року пiсля закiнчення TepMiHy обрання

Ёх .rTeпiB та голови гlрофком5, з iнiцiативи власника або

ш оргаЕу, црiМ випадкiВ, передбачених ч.4 ст. 31 Закону

rкifui спiлки, ix права та гарантii дiяльностi)). (Зазначена

шДr!.ВIilIаДкУДосТрокоВогоприПиненЕ'IпоВноВаЖенъу
ш вЕIiOнанням своIх обов'язкiв як членiв профкому, або за

. ]plu вшtаlкiв, коли це зумовлено станом здоровlя).

]iшo до писъмових заяв працiвникiв, що с членами

Еrшо i безоплатно утримувати iз заробiтноi плати i
п рацlЕок членсъкi профспiлковi внески не пiзнiше
l шfiгIати заробiтноi плати дня.
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Щодаток 1

до колективног0 договору мiж
адмiнiстрацiею Павшинського
закладу дошкiльноТ освiти
та первинною профспiлковою
органiзацiею на 2a21-2025 роки

ОРI€НТОВНИЙ ПЕРВЛIК
! , нЁнориованим робочим днем системи MiHicTepcTBa

], ;pal'Hlt. яким може надаватися долаткова вiдпустка

- : j ,.ilit't. Тх заступники.

-;]. практ}iчнiпслlхологrt, соцiологлi, бухгалтери,

u- е КР eT?pi учбових (учбово-методичних) вiддiл iB

,,:е:ttчний персон€Lл установ i закладiв освiти.



Щодаток 2

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiсю Павшинського
закJiаду дошкiльноi освiти
та первинною профспiлковою
органiзацiею на 202I-2025 роки

пЕрЕлIк
i шкИливими умовами працi, при виконаннi яких

здiйснюgгься пИвищена оплата

- ,ilкiдливИrr{И }IviOBafoiи iiрацi, на яких встановлюються

, -.'t-lTKiB]

-:,Jових бойлерних установок в цехах (дiльничях):

L газорiзаrrьнi i електрозварюваJIънi роботи, здiйснюванi

веЕтIL{r[цiйних систем.

i з {пi-rп.енням вигрiбних Ям, смiттсвих яшщкiв i
IIрведешuIм iх дезiнфекцii.

- "- -:-1-НЯ СПеЦОДЯГУ,

trLTrrT, елеIflрожарових шаф, кондитsрських i паро-

ryIiB дJIя смФкенЕя i випiкання,

'_ 1'"| _tlc)]}. тари i технологiчного обла'lнення

fш,jгот.,цц, та iнlшос хiмiчних речовин,

цпь з вЕпOтOвленIrrtм дезiнфiкуючшr роз,lшiц з

lвrrTb у критID( IIлавtшънID( басеforшl

шiilli]ii

llllllllш11ll llll] ll], ,,



_:-.l Зз несприятливi умови працi встановлюються за результатами
. --;1\ lriсцi або оЦiнкИ УМоВ ПраЦi особаМ, безпосереДньо ЗайняТиМ

.ере.]бачених Перелiком, i нараховуються за час фактичноi

ffii 
"р*цЬr"".iв 

на таких робочих мiсцях або в таких умовах прац1, яка

:Ешl вi,шовiдно до дiючого законодавства про охороЕу працi,

Щ. вост}ш{й 
'рuцiо"-iзацii 

робочих мiсць i полiпшеннi умов працi

' 
gýffi мiсцъ або оцiнка }гý{ов IIрацi в установах 1 орга}{lзацlл,t

ь ,*"iьою комiсiею, яка створюеться наказом керiвника за

t фпi.гrковим KoMiTeToM з числа найбiлъш кв€t[iфiкованих

ЦFd.*"lшсiв профспifiкового KoMiTeTy, служби охорони працi

*l11 rоrлiсiЮ очолюе керiвник або його заступник, Дiя роботи
_r.-jiiroT KoMiciT можутъ заJгу{атися спецiалiсти iнших слryжб i

: -__]зКiв атестацiйноI KoMiciT керiвник установи, органiзацii

r з профпiлковrдм koMiTeToM затвердх(ус перелiк конкретних

Ет!шоепо€тъся доIIлата за несIIриятливi умови гlрацi i розмiри

та тривалiсть ix виплатрI встаЕсвлюються

_ -..чiзацiТ,

]0

ffii,

l]liiillli

ш lllil

шtlllliiiil,

lшl1lllll]li] ll] il] lll



Щодаток 3

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею Павшинського
закJIаду дошкiльноТ освiти
та первинною профспiлковою
органiзацiею на 202t-2025 роки

сшисок
цехiв, професiй i посад iз шкiдливими i важкими умовами

працiвпикiв на роботах в яких дае право на щорlчну
додаткову вiдпустку

.._lповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiц 13 травня 2003 рокl,N9 679)

максимальна
трiлвалiсть

, ,.л*i,,-пТ
цvна l l lva

додатковоТ
вiдгryстки за

роботу iз
шкiдллrвимlr i

важкими умовами
прачi,

Зlllоr-lництва, роботtл, uехи, професii та посади

,,lj:rjliIJ. заЙцятиЙ на iнших роботах

i ]ення\{ пеT ей дров'яним tталивом

21
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*, Щодаток 4

до колективвого договору мiж

]дмiнiстр ацiсю Павrпинсъкого

зашIаду дошкiпьноi освrти

та первинною профспiпковою

"Ъr"riir"оiею 
на 2021-2025 роки

сшисок

,, ,1,_,ц-,tн}lцтвt робiт, професiй i посад праuiвникiв, робота як}lх

: tltнa з пiдвиrrlеним ",р;;;;-емоцiйним 
та iнтелектуалънIrм

,1.]ВiНТа,денням або викi*,у"о*" " 
о::_бливих природних

".' д I lЧНItr i геологiчних y*o*u" та умовах пивищеног() ризику для

n ], : i,. шIо ]а€ право на *;1ЦЯ".*;:i,у *iп"у"ку за особливиИ

характер прац1

iвi:повiдно до fiостанови Кабiне гу },'iiHicTpiB YKiiaiHir

Bia l 3 травня 200j року Ng 67q) МЙЙы-r",р"валiсr,ь
шrорiч Hoi дода}к:j:].,
*i:nycTK" за робог1 tз

r-,rкiдливrтм и i BaxtKttM lt

y",o"u"r, працi, кале ндарнtlх
впрбrштгва, роботи, цехи, професiт та шосади

] !Yр" -_

l i я --rb н i с ть тр вн вйв iББт ивн их виi,ла дд,,iiв

ffi, 
""д" 

вироБництв

-,
г-Ё з 1ччу.: f"Jiчl;;;, r"ro r"r*ro прибиральник

6-,d'_вшка' ,,---:=;

22
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Додаток 5

до колективного договору Mixt
адмi Hi стр ацi ею Пzвш и н с ъкого
ЗаКладу дапкiлъпаi' ocBiTpi
ф6_

та первинною проф спiлковою
ор,гаrliзаzliсю на 2O2I-2025 роки

IIОЛО}КЕННЯ
Про пр€мiювання працiвникiв

l.Загальнi положення
1, 1,{ане Поло;кення про премiювачня працiвникiв (далi - Положення)ВСТаНОВЛЮС ПОРЯДОК i РОЗМiРИ ПРеМiювання керi"никiв, ik 

-.йу.r""пiu,
ПеДаГОГiЧЕИХ Та iНШИХ ПРаЦiвникiв закладi" oau;r" ,u 1.aru"o", .riд.rорядков:

1'2'/J'ЛЯ ВИЗНаЧеННЯ ,,РеТеНДеНТiВ На ПРеМiювання та розмiру премiй наказо\1НаЧ€}JIЪНИКа Управлiння освiти_ Kv пьт.;., - "л-*З чи сЛ а пр ацi вни к i в у гrр ав" t 

" 
;;Y*";IЁ#,# }ffifi: ;ът,,;1 : : ;т,KoMiTeTy профспiЛки працiВникiВ o."ir" i"7y:-"' методичНого кабiНет\ тацентралiзованоi бухгалтерiт управлiння освiй

iJ;fiЖ,?-Изакладiвосвiти;"*';;;,;;;;;;}ШПЬ-*,Т,i#;япi:tег_l;,-,

i"H#*e РiШеННЯ МОЖУТЬ ВНоситисъ змiни та доповнення на пiдставi pi -,е.

2.IIОРЯДОК ВИЗНаченця фонду премirованЕя
2,1,Фонд матерiалъного заохочення (премiалъний фонд) створю€ТЬсЯ З.] :: , :eKoltoMii фондУ заробiтнОi платИ в межах загаJтъних коштiв, пере:ба".п.,..кошторисом на оплату працi.

3uf,"Т'#Гjffi: 
ПРuЦ;"П'"КiВ ЗДiйснюеться у разi вiдс5,тностi заборгоtsа.:.,. ,

3.Показники п
2 1 т_т_л,, . __ __ремlюванця i розмiр премiйJ,l,r rреМlювання проводиТься за такими локазниками:-сумлiнне виконання службових обов'язкi"; 

--_^,

-творче став,lення до працi;
-дотримання праВил внутрiшнъого трудовоГо розпоряДКУ, По-]о/\е НЬкодектIlвнсгс дсгсвср)/;
-особистий внесок прачiвник а у робот,у колективу;-rYiЦ" arrНя _\f а Тер i aTi но -."xlri о i о r б азът заr<Jrа-ду ;

-оргаritзаФrDъ}ý}ýъ\ýT\ýаъ,ýýъ,)



,

" __]готовка закладу до новог0 навчального року;
- 

-,- гаторiчна добросовiсна праця;

-::,тивна yracTb у громадському життi;
]i;tьшення обсягу робiт та обов'язкiв.
i.Розмiр премiТ й.*"ru вiд виконанЕя показникiв, зазначених у п.З.1,

:t]бистого вкладу в загальнi результати роботи та наявних коштiв,

З.Премiю"u""" ,rрацiвникiв-проводиться за фактично вiлпраrrьований час без

]u*у"u"rя днiв, пропуtцених через хворобу, гtеребування у вiдпустцi (у тOму

-.тслi й без збереження заробiтноТ ллати),
: -l, llрачiвникам, якi звiльнились з роботи в мiсяцi, за якi провадиться

.эемiювання, премiт не виплачуються, за винятком працiвникiв, якi вийшли на

.енсiю, звiльI{lаЛисязастаноN{ здоРов'я абО згiдно з п. l ст.40 КЗпIl YKpaTHll чи

.ереведенi на iншу роботу.
_- s. Працiвники можуть бути позбавленi премii повнiстю або частково за

.-iеякiсне виконанн" .пу*бових обов'язкiв, порушення трудовоТ чи виконавськоТ

-ltсциплillи тошо.

.l.ПремiЮваIIнЯ за викоНання особливо важливоТ роботи
1.1.ilремiювання за виконання особливо важливот роботи або на честь

".вяткових дат з урахуванням особистого вкладу працiвника здiйсню€ться в

кожному конкретному випадку згiдно наказу начальника управлiллня освiти,

К"YЛЬТJ-Ри,tчiОЛОДi ,u .nopry згiдно iiодаiiня керiвника структурного пiдроздiлу та

за погодЖенням iз вiдгrовiдним органом профспiлки.
-1.2.Витрати на премiювання за виконання особливо важливоТ роботи
здiйснюетъся за pu*y"on фо"ду премiювання, утвореного вiдповiдно до п,2,1

цъото\\оT\ожýъвя.

5.Порядок i термiни премiювання
5.1.Пропозицii щодо позбавлення премiТ або зменшення ii розмiру KoHKpeTHoN{y

працiвнИку з€внаЧаютьсЯ в наказi про преМiюваннЯ на пiдставi доповiдноi
записки керiвника структурного пiдроздiлу та погоджуються з профспiлковим
комiтетоlи.
5.2.премiя вишлачустъся не пiзнiше строку виплати заробiтнот плати за першу

половину пtiсяця, наступного за звiтнilпл.
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Щодаток 7

до копективного договору мiж
адмiнiстрацiею Павшинського

-,, _л,,,,,: -, ,,лт ллл:-,,5сrI\Jtалч лLrLLrI\lJlDп(rl (rLбl l иl

та первинною профспiлковою
органiзацiею на 2021-2025 роки

Спi.-lьна комiсiя
a:rtiHicTpauii та профспi.-tкового KoMiTery Павшинського закладу

:ошкi.tьноТ ocBiTll f .lя веJення переговорiв i здiйснення контролю за
BIl конан ня }1 ко.lектIIвного договору

Вiд сторош адrrriнiстрацii

ПаыIrшrськопо закJIад/ доIшсiлъноТ освiти

l
шелевей Наталiя
миколаiъна

.Щиреюор, Iшен первинноi профспiлковоТ
oрганiзашii' ПавшиЕ9ького дoшк_iльцOго
навча]ьною закJIаду

а Бундаш Надiя
\4иколаТвна

медшттrа сестра rшен первиннот
профпLтковоТ органiзаlriТ Павшинського
дошкLlьного навч€}Jьного закJIаду

1
_-,t .

лендсл Вiкторiя
Володип.tирiвна

Впrоватеш, !шен первинноТ профспiлковоТ
оргапiзацfr fIашшшською дошкiльного
ЕавIIаrьЕою закJIаю/

Вiд cToporrи профпLткового KoMiTeTy
ПавIшrнською зilL-IаJч дошкiльно? освiти

1
f r фе.-lяк Сз.:..:._.
N,lltко.lзiвн:

3авiлюча господарством, голова первинноi
шрофпiJIковоi органiзацii Павшинсъкого
дошсЬного навчапьного закJIадy

2.
Вrпrователь, чJIен первинноi профспiлковоi
органiзачii Павшинського дошкiльного
навчzlJьного закJIаду

3.
ттл-.-----л----л Dллi iокидченко бaci1.1ITHa

михайлiвна

Поrr iчнltк вtIхователя, член первинноТ
п р Lr о с п i-l ко воТ органiзацii Павшинського
:ошкi,-t ьного навчального закладу
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