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2Вlвнаюwr ооо*оr*йП договiР лок€'ьниМ нормативним актом, яким
рег1,Iюютъся соцiа,гьно-економiчнi, виробни.ri, трудовi вiдносшrи i напi:сгавi якого УЗгодж}rютъся irттереси трудового колективу та роботодавцяПавш,пrсъкоi ЗоШ I ступен,я (далi - закладу освiти), сторони дOмовидися цроIйсTITIHe:

] ] \t \.1ънl подохtЕння

{о,]ЁктI{внl.tй договiр уклаленt 202 1 -za25poкlr.

- \'r_.,.r'Ктl,rвнltй лоr-овiр y,чBrl,le'o зборами тр}цовOго колективу (протокол] Bi_l ,<]2>> квiтня 2021 року). Birr набувас .tинностi З дня !-{ого
' ' 

jI]-I'fiСнFlя ( [2р квiтня 2a2t рокУ i дiс до у,хваjrення HoB'I.o колективL{оI.n,
,' t)P\ .

: i_ l trpoнa\,.I}I ко,шективнOго логовору с.

L,tlботодавець, в особi директора Павшitrrськоi зош [ стyilеня, f)poc
l{ата,-riЯ Василiвна {далi * роботолавець), який представ;tяс iHTepec.lT
B.-Iac Htlкa i мас: вiдповiдrлi повtловажеFlня 

;

вlrборнllй 0рган гrервинноi профсlliлковоi органiзаriт [Iавшрtt+ськ*i
Зt-lЦ I СТvПеНЯ (Да,Цi - ШеРtsИнна лрофспiлкова органi:зацiя), якийr згi,цноi; сг247 КЗrтГI Украrни" с,т. з7, з8 Закону Украiни Kllpo професiйнi
! il1.1Kil. Ix права ]:а гарантii дiя.пъностi> представляс iн,гереси
-;1.1tцiBHl.tKiB устанOви у сф*рi праlдi, tTtrб5lTv. кчj]ът\rри i захищас ik
:r_loBi- с,сiцiацьнО-ековомiчнi права та iltTepecr'. *триýtавIп}r на це

- - lпclBl.ttli rтовноваженшя вjд тр}тового ко.iIективу.
] гL]-]авецъ ýизнас первинну профспr:Iкову органiзаlдiю сд}{нit*.{

,:,T,,HIi\l ПР€ДставникOп,f Bcix тлрацiвн1.ткiв в колектрtвлtих переговорах.
,'lr['11 ЗОбОВ'Я:.tУtt}ТЬСЯ ДОтримуватись соцiалъног,о trapT}{ep(:Tl}a:

. '',.lCTi ПРедст,авнtrлцтва. рiвноправностi cTopitl, взасмноt
_,ьгlостi, констрYктивност,i i аргументованостi як пiд час переговорiв



(конс1,,ъташй) атя 1тсtаrенIrя колектиВного договору, BHeceHHi в нъого змiн
доповнень, тaж i ор" вирiшеннi Bcix IIитанъ соцiалъно-еконсмiчшrх
трудовIФi вlд}IосIщ що виникли в ходi його виконанюI"

Lб, ПолОженнЯ колектиВногО дсговорУ поширюЮтьсЯ на Bcix прачiвтпткiв
\ сTaHOBII lliд час прлrй0},rу на рtэбо.гч працjвrпткL{ пo}tиHlli б,чт1.1 ознаltомленj з
КО"Ц eKT'i,iB I,1i{M ;'lОГОВСРОе'r.

1.7, Ко:rективниii договiр УКjl-аДе}rо вiдповiдлrо до Законiв Украirrи кIIрtэ
;toл*KTlTBHi i{огоBopr{ ,i.ix УГСди}. <<ГlрО Сt}цiд_116gr,тД дizurоr. в YKpaiiTi:l"
i-еrтехэжьноТ, r'апузевоТ .Yгоj{, облаgнtli Vl,o-i{I{, Уi,t_r;{и л,ti;к уllравлiнням ocBiT"l.t,

кчльтур!{, молодi т,а слорту l\4yкачiвськоТ MicbKoi pajtl,r r,а Мукачiвсt коrо
чl*ько}о органi:зацiскl 1-1роrРстriлки пlrашiвниltilз ocBiTl,,t i наyки YKpaTНl.r.
<<ЗаконУ про ocBiTy>, iHшrlr.X закснОдавч}Iх aKTiB Украiiли,
j,8, Зьяi1-1l,т i доповlте[{ня в tiоле]tт{,{внL{}-,I логовiр tsносяться з iнirtriативи буль-
яrсот iз cTopiH пjсля проведення перегOворiв (консчльтацiй) i досягrтення згодFi
:tабув;lютЪ чиrлтостi пtслЯ схв;L,lеFiItЯ загалъFIр{ми зборап,u.l тFудOвогс;
Ko,1eKTиttY,

i,9, ПроrтозtтцiТ кtiхсноТ iз cTopiH ripo в}lесення зп,{jн i доповнень _\,

Ktl_TeKTt,iBrtpTii доr,овiр рOзглядаються сгtiльно. вiдilовiднi рiшення
ilрlilirtаютьс,l в l0-деннiай TepMiH гtiсля Тх отримаriня iнrшою стOроЕ{ок}.

i 1i-l ЦgД*'u iЗ c'oPiH Не ýlа€ rlpatsa протя1,0]\,r r,ермiну дii к3':I*lктив}лi}..,

ittГОВоР}' однооsiбirо YхваJт}оl]ати рirшенrlя, lцtl зп,litдоють його норlи}.r i
,,,,.j t] В'ЯЗ аtrня або шрипиt.tяють Тх gиконfflня.

.I1ереговори LцOдо у{tлЕJtf;нЁ{я }ro*ol,o кOjlек,гItl}нсi-t} jlt}го]iору Ja

- ,, пнI]]"1 Tepr,rirT пФчинаються не пiзнjше як 'а З мiсяцi до закirrчення
, .i\ rii rco_reKT,pllзFlol.0 догOворY.

aJ

i

i

l Первrrrтна профспiлкова *рганiзацiя закладу в п'ятиденний TepMiH з дня
ilcttнHrl Колектrдвного договсру (змiн) шсдас

:аi.лiЮ та у двОтIлкневrай TepMiH з дЕя реестрацii
-, дф гтрашiвrшшсiв закладу освiти.

й*г* на повiдомтлу

забезгrечу€ довýденш{



, l- IiipOHI-I до},IсврIjт}Jсь, rцо пр}r змiнi l}.lТilСНИКii закладY

- ., .lе}.,TIIEHOI,0 i]tiг{iвору зберiгасться д0 }.кла/{е}хня EIOBOI.O,

4

ocBiTIi чLlнr{iсть

i l-l. f;анlIй /lоговiр ук:lадено }{а 2a2l * 2а25 рOк[{, яктаЁi набира€ чиtrнос:-i з

\IоI,IеIIтY пiдгtисаrтrrя r]редстal]t]lИК?п*rи Сторirl i .rtic до укладення ttoBor.o абtэ

переГлядV Itьсго.

?. с]т,во р [lH}{ я у |!toB д"ця злБЕз [I Еч}, нItя с тАБI.шьног(}
P{"}:tB ld Т' КУ З:t КЛАДУ

2. l. Робоmоёавець зобов'язу€л?tл}ся:

2.1"1, Забезпечити ефектl,швну дiялънiстъ закладу, розвиток i змirцrеж:я

ьяатерiа"lьно*технiчноi бази. створення огIтим;IJънLLк умоЕ: вихOдяd{и з

фаКТl,ТЧНlЖ *б*яiв фiнан*уванIля та раф*нальне вIIкOристання

rсФзаsюджетýих K*mTiB ддя реаrriзацiТ навчальнв-вихGвних завдаЕь та
Якi ctloгo в иконанl-rя профес iйних обов'язкiв кож ничl пр alliB HI{KоN{.

2.1.2. Застосоtзуват}r засOби матерiального i тr,rорzurьного cTl.rfu{yjlloBaнHя

ЯКiСНОТ пpalli, рацiоrтал},rtого в}r}(оtr]истання наявного об;тадгlання_ 1,cxtli1;g1.1x

эаg*бiв FIавч*Е}L{ тФщФ"

2.1"З. Над*вати п*рв:tт*эiй гrроф*rriлковiрi *ргаяiзаrrii iнф*рма:дit*, ýt*

ст*сYстъ*я тр}rд*Ёих i **Цiацън* - *кФiлФidiчнлж ЕраЕ та заgi}ý:жк iн,rе;э**iв

,lленjв просРсrriлкl,r. За:значена iнформацiя N,la€ бутrr надана }Ie пiзrrirпе

десяl}iдеIIнOгO,гермi гrу.

2,1,4, Не рiдrrте сдr{ого ра:]у на piK рtllзгrlядАтi{ llитанr{я про cTai{ i{t}Tp}lMflilldý

t{ r{H Ftоl,о тр_удов ого ]] itконодав L:тв а в з аliладi,

Э. 2. ýF ер вu н ýt {ý rэр * ф е rc i;cn* it {t о р z u нiз ацiя з о б о в' язч {"t, t} ся :

],:- ]. {Jпрlтят,и зь,tiiдненню виробничtэi та гру,ловоi дл.tсt{л.lтыliни в зак;tаJj.
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L3 фмrnлrвjrась:

2.3.t. Сгrрямовувати свою дiяльнiсть на створеш{rI yjvlos для забезшечеЕн5{

стабiльноI та ефективноi роботи зirnцаду.

2-З-2. Запобiгати виникýенню коýектившх трудовIж спорiв (конфяiктiв), а в

разi iх виникпенIш * вживати заходи, спрямованi на ix вирiшення вiдlовiдно

до Закону Украilти <<Гlpo порядок вирiшеrшя колективн}D( трудових спорiв

(конфлiктiв)>.

3. Ёf,t-yjl*oBAFtня BI P[}Бldl4ч[.Iх тА трудOвr{х вlдIdос!,{н.

Ё}Ежрtп{ прАltrI тА tsrдш$чt{нку

3" l. Роболпоdrtвець зобов Оязуспtься :

;.l.L Забезпе.rlrтрr дотрI,тh.lан}]я встановлеtt!i,ч Lllttiниni законOдавствсl,f HOp,\,r

трrIвалOстi робочого часv i вiдпочил{к,y для працiвtrикiв :*ак"гiаду.

З. i.2" Здiйrснюватrа залtitlу,

лrрофсгтiлков и N.i KoruiiTe,TclM.

З,l.j, Повiдомлятiт праuiвниrсiв про л}ве/fеi{ня нOвих i замiну чр{нних }rop},r

*рацi Fiе пiзт-liлле нiж за два пцiсяцi д0 ix запровал}ке}Iня {спt, 32 К'3пГl

.У'кtrзаi.нч),

З. l,4" Забезгrечити дO,гр}rп,Iанf{rl чиFIного законодаtsстi}а {i_{с}д0 гараr*тiй i

кOмпенсацiЁr rrpaLliBHиKaM закладy ocBiTpt. яtсi tлаправJlя}Oтъся д"lля пiдвлrшенl#t

rсва:liфirсаriji" т,лiiлго,[tlвкрI та ilepeKIзaпit}iKailii (зберехtеi{firI середньоТ :зарtrбi,гнсэi

{]-1а,ги, 0гrj-Iата. BapTocT,i гrроТзду. добов лtх BlTTpaT).

]_1.5. Затуrлати праttiвникiв до роботлr в над.vрочний час як виF{ятск" у

iJIlilадках, tтередбачених закоt{одавствON,I, J,II4IIiе за згO/idOк) гlеtrэвiт1,1лtсli

ггрофспiлк*в*i *рганiзацiТ з ФýлатФю згiдlс* аtl.trЁнЁгФ зак*ЕФдаЕства {L,rrэ-#J,

перег.]]яд Hopful rrpaltl за пOгOдiкеt{ням з

iб КЗп{i Украiллф,
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.- ,: j г]еI]вirнi:tо}о проq]спiлковоIо Oрганiзацi€ю час почаТку i
оботлl. Pe?eI{Nt роботи змiн, подiл робочого часч

-, ,l":.1 -."Ia-iilаЧаТrt ]\Я$EiJT}{BicTb стIrореЕItя уе{{}в:хля прttr--теiання пpaltiBgpEKfrMtr{

--:;i iIL][)Тяго1l робоLiогO час}. нs Ti{X рсб*тах. де с особллтлзос:гi, ш.{о }{*

lri ] ВО.lЯК]ТЬ ВСТаНOВИТИ Ееl]еРВУ.

t] 1 .7. До fiOчатку робOтИ працiвника за укладеним трудовl'ý{ договOр.,]\,I

}}оз'ясн,,шrт rriд розпп,rску його права, обов'я:зки, iнформYвати про у]l{0ви rrрацi"

iipaBa на riiльл-и та ксмпенсацii вiдrlовiлно до чиннсго законодавства та
дан*г{} кслективноr.о jiоговору"

;,],s. Здiйснr*в;tтlt прийняття на роботY rIoBL{X праrriвникiв лршrе у випадках
:забезпечен}Iя повrrоi лродуктивrrот заriнятостi праIцоючих i якrцо не
{lрогr[оз\"сться ik вивi.;lънення на пiдставi п. l ст.40 КЗпП Украiни.
з. ] .9. Забез;rе.lиl,,r-t протягоМ оitного року реалiзацiю працiвншrсаь,tгз

;?ереважi{Oго праlза на \,к.fiflдення трудовоI,о договору __Y рiiзi повторнсг$
*рtтi?ня_ття на роботу rrpailiBHlaKiB aнaцoгi.rHoi квачrфiкацiТ {сm.42- l КЗпГt
3!кsзпiнчs,

з, i.10, ЗалучаГи дО викладil{ькоТ робот,и. роботодавця даног0 заклад_ч ocBiTtt,

пparliBHttKiB iншlltx установ, оргаlriзацil,'i, якi \{аютъ педагогiчну ocBiTy, на

},,&{{)вах поГодитrноi OпjraTt{ ,тtише за умови :забезпечення {ýта,гнi.lх

ттедаГогiчilt{х лрацiвriикiв Н[lВЧliЛIlI-IИм наванта)кеFI}lя}.{ в обсязi не h{еншIе

вiдповiлrтоl кiдькост i годri на ставку.

з.1,11, L-'прияти надаýню можлIlвостi ttепедагогiчним лрацiвнttкапt закладfuл

tэсgi,I]л; i лтаvкrт. якi вiдгкlвiдн,J дtl Lttr{нного законодаi]ства N{аютъ IIрав0 на
Еl4кладацьtсу ро6*,гY, ijitкOнyвryг}{ ТТ в rutежах основного робочого часу.

з,l. t2, обьт*;кiтти YF;IаданIqя cTp(}t(Oвplx логоворiв з лраrdвI.IикаfttIt :l мс,гивацiТ

Hectfixi,ilHocTi lx виrliзобовчван [{я.

-].l.]3" iJe засr"осLtЕyl}а',[t кон'рак'н-ч форь,rу 'рудового дOгOвOр.'

I]рirцIлзL{r.{кlв^ як1 fiрацю}о,гь на уl\{овах безсr.рокового договOру. KpiM

KO.lIl ca\I працiвнl,tк вtlявив баlканrrя ПР?цюваr,I4 за контрактом i

j]JIя тих

вtтгtадкiв-

за умOви



Ha_rIBHocTi фiнансовоi бази, СпрямоВувати коЕтрактну форму трудового

договOрУ на створення умов лля вI.tявлення iHiriiaTиBHocTi працiвника,

врiliовуючи йоt-о iндрrвiдуальнi здiбностi, I1равову i соцiальнy захишевiсть-

ЗабезrтеЧувilт}I додаткOВi rrорiвняно з чинЕtим законодавством пiлъг,и. гарантiТ

та кOмllенсацii для працiвникiв, з як,{ми укладено контракт,

].1.14" Зztтвердж,чвати посадовi iHcTpyKuiT гryацiвникiв закладу :]а

погодкеш{lIм з первинною профспiлковою 0рганlзац€ю,

З,l"t5. Забезпечити глаоллiс,гь Bcix

роз'яснення шрацiвнltкашt прt,{чини

застосуванI{я нов}lх t{opNl.

з" 1. 1 6. Розподiл навчiLтьного навантаdiення з;ii,tсrtювати за погс]джеF!}IяN{ iз

первин}tою профспiлковою оргаrriзачiсю. I1оперелнir",r розподiл навчrшьного

наванга71tення на настчIlний навчальний pik проводI,IтII напрtlкiнцi поточrlого

i-IавLI€tJlьl{ого рOку, про rr{о псlвiдомляти працiвнl,лкi в нев iдкладно,

Не обмежуваrli обсяг НаВЧа_rlъноl,о навант,аження ý,taкcl,{NlfuIbt{l1\,{1,I нор&{а\{и,

дотримуюаIрlсъ llри тому чи}lного законодавства. IIри наланнi навчацьног0

навантаженt{я понад HopM,Y r,Oдия (ставки) враховувати результативнiс,гь

роботr,r гrрачiвника.

з, t.17. Навчалъне [tавантаж0}{1-1я в обсязi менше

вýтановлювtfгLl лип]е,за Iтисьмовою згодою працiвlлика,

тарифноi стilвки

з.1.18, ГIередавати ypoкl{ мI,IстеIIтва: музики та спiвiв. фiзкультури в

ýOчаткOt]их клаýах сгrецiшriстаNд JIишIе за згодою вчрlтеля початкових класiв,

з.1. 19. вклtочати rrредставника первиннOi профспi-тrКОВОi ОРГаНi:ЗаЦii Д{}

склалу тар ифi каrдiйнот та ате стilдiйrнот кошl i ci t,i,

з. 1.20. Забезгtе.tити наставн14цтво над молOдиNtи сrrецiалiстап,lи, спрt,тятt+ Тх

адагrгацiт в коJIективi та професiйному зростанню,

з "l .2l . ЗвiльнеF]ня працiвнлtкiв за iнiцiативою адмiрtiстраlцii ,здiЙснюватrt за

поfiереднiм шогодх{енняN{ з пеtr]вi.{}lною rrрофслiлковоrо органiзацiсю згiдно з

за,чодiв щодо нормування праui"

перегляду норм працi т,а умOв

LIl]пцип,1 законOдаtsствоь{ (ст.43 КЗпП Украiни). Звiлънелrня педагOгlч1{r-tх



a

.,8
nPaIiiBHиKiB 1, зв'я:зк1, iз скOроче}{ням обсягу роботи здiйсrrювати лише пiсля

заltiлтченЕIя навчальног0 року.

3.1.22. Здiйсrrювати звiдьненлля педагоr,iчл"lttх працiвникiв у зв'язку iз

скор оч е шlrlм обсягу р оботи,гiлькрr п i с"ця з акiнч е 1-1ня навчально го рок.ч.

З.t.23. Забезпечи:t,LI матерiальне заохочення педагогiчних шрацiвникiв, yчнi

якr-lх стаци перемOжlими все_чкраТнських та мiжiлароднlлх \,члiiвськлtх i

ст},,дентських ол i м пi ад. конк),р с i в, тур r-lipiB.

з" 1.24. Надават,и прашiвникаrr закладу ruорiчнi оuлачуваллi вiдпyстклi

giдirовiдно? ,гривалос,гi. якi не ý4сж\,,ть ý_ъэl+ ьяен*.ti, ртiж 2;l х{алендfiFнlек дл*i.

зi-iдно з ЕIL{}{}} }irvi зак$Еrодilв{:тв*fur.

З. j,?5. l'рафiк шо;riчнlах Фllj,lач\ jJaнi{ý tii;]ilycэ,r}K затjiерджyватi4 за

l1огOдх{ен}{я]\{ з гrервинrrою профспiлковою органiзачiскl не пiзнiше l5 сiчня

t]отOчно!,о року i доводлтт1,1до вiдопrа гrраuiвнлtкiв.

З,1.2б. Визначати .rерговiсть надання вiдгtусток :згiдно з граt}iкамлr, *{t}

IJpax0ByroTb iriT,epectl Bcix гrpar;iBHrlKiB закпаду. rIисьмово повiдомлятрt

fipar{iBHL{KlB про /1ату почагку вlдпустки не пlзнtше як за два ,гt{жн1 до

встанов"lеного r,рафiкошr TepMiH1,. {ч" J а сm, l{} Зсtкону УкраIнu кПро

Bi1rtyctHKtty),

З.1 .2'7 . Виlтлачувати заробiтну пjraTy прашiвникам :]а час вiлпусl,ки не пiзнiше

Hixc за Tpr-t днi до IТ початку (сm. 2 l Закону YKtrlai-Hu к [Ipo вidпvсtпкtt sl).

З.1.28. tr-lадавати вiлrrусткlr (або ТТ частинч) керiвitим. педагогiчним та iншrим

пilашiвникам зак"цаду ocBlTtt rтротягOil{ наl]чulrlьного рок,y _y зв'язt<у з

,;;t'бхiдiliстто санаторно-курортного лiкyвання (Гlостаl+ова KaбiH*Ty

' ,IicTpiB УкраТни вiд l4 квi,гня 1997 р. j\Гlr З4б).

]; Надаватt-t особам, якi працюють на vN,Iовах непOвнOго робочого час}"] в

l\,i. \то гrеребував у вiдпустrli по дог.iIяду за дит1.1ною д0 досягнен}lя lleld}

lтlтriчного BiKy, щорiчну основну вiдгrустку IIoBHoi трива.постi.
'- ,lKlttt. якi гrрацюють iMa}oTb дliох i бi;lbilie дiтей BiKoM до t5 poKiB

-lнв.l-тiда, або яка yсиновила дитину, одl,rнокiйr MaTepi. багьку, якlli,t

,li{\ без MaTepi (у тому члtс"lli й у разi перебування ruraTepiB

l



_ : _--rt\I\ закладi), а тако}к 0собi. яка взяпа дI{тI,1ну пiл опiку, налавати

] -l:it'l -]o_]aTKoBi оп:lачуванi вiдгrустки тривzlJriс,гrо 10 КаJrеНДарних дIriв без

]r\}ВаННя святкових i неробочи.х днiв {сlп. 73 К.'3пП Укра!'нu, часmuна
;:|i)ltltt сlп. 19 Закону YKpaiHtt r<Про вidпусmкuл). За наявностi декiлькох
лiдстав дJ]я надання цiст вiдпустки Ti' загалъна тривалiстъ не мсже

перевитr{уват},I 17 каJтендарн}lх днiв. (сtп, l9 Закону YKparHu Kl7po

вidtryсmкu;+)"

з.l,Зl. Не докускаl:l,r вiдмови rTpaцiBrlllKiB вiд наданнЯ шорiчних вiдпусток та

:замiни iх матерiецьною компенсацiсю,

з.l .32. Встановлювати та надаватL1 дOдагковi оп:rачуванi вiдliусткlт

тrрацiвникаN{ за наявностi коштiв :

!

згiдrrо Додат,ку JФ 1;

робот_ч iз шкiд;lr.rвlтм;.t прашi,р{JUO,гI 1З шкlдjItIвLIмi.I ,га tsажким}I уN{овАмрl прашi, залежt{0

результ€}тiв атестацii робочих пцiсць. згiдно Лодатк_ч ]\ъ з,

j, I.3з. Надавати iHmi види вiдпуст,ок без збереження заробiт,ноТ ллати (ст. 25.

](l Закоrrу YKpairrlt <Про вiдпусткrr>>).

].l.з4. F{е пропоt{увrtти вiллyстки без збереження заробiтноi плати Bar,iTHlrr,t

,T^.iHKaM, особарr, в сiрt'ях яких неп4ас iншtлlх ГСдYвiL]rьникiв, ч.]Iеt{ам

б а гатодiгнлt.ч сiмей,

_] t.35. Вiдклi.tкання працiвника i:з rцорiчноТ вiдпусткl.r здil-tснюва,ги лt{ше зff

iit)го зI,оj{ою ,y виIIадках. передба.Iе}лi,rх чинниNI законодавствоý{ (cT.l2 Закону

i KpaTrrlr кПро вi;lгrустrси>).

j 1 jб, Flадавагi.t жiнкапц за Тх бажанням v зв'я:]ку з вагir-нiстю щорiчнч
I_]i]tlvBaнy вiдпустку _Y зручнlrЁr для HIlх час перед вiдпусткоtо у зв'язк,ч з

.:l 1ТtilсТю i пологам1.1 або пiс.lтя неТ (c.l0 Закон1' YKpaiHi.r KIlpo вiдпустклш).

]7, Г[роТягоМ 2-х днjВ з час} одержаIlНя iнфорП,rацii доводI4.ги до вiдо]ч!а

вlд

-,liB тру'ДовогО колектрIВу HoBi HOpN,IaT}lBlli докулrентИ с"госOвно трудов} х



l0
: l i.{Qý}lц, Oрганiзацii працi, ро:t'яскювати iх зn,liст, права та обов'я:зки
гrраuiвrrикiв.

j l 38, Знiмання i накладання дисl{иплiнарних стягнень I{a працiвникiв шrколрt
,]а порушення трудовоi ;1исцишлitlll, HeBIlKOHaHHrI праврL] внутрiшл{ъогс

трYдовог0 рOзшорядкч та посадоврIх обов'язкiв ilровOдL{ти ч lloBнifi
вiдrrовiдностi зi статтяN{и 147, \48, l4g, 151. l52 КЗпГI.

3.2- IIepBllHH{l профспiЛко$а орzанiзаЦiя зобов'ЛtЗУ€mI)СЯ:

11l'\rэ,/-.]. Jаоезшечити доl,рt{манr{я гtрацiвнr,tка},fи труловоi z:IиСЦИL{iни, праtsия
внутрiшrrъого розllорядку. Стrрltят:1.1 створенню в колект1.1вi здоровогсl
1,lopalb но- пс}LаOл огi чноr^о MiKp о к-rri плату.

з.2,2' Забезтrечувати посr,iйttлrй контроль :]а свосчасниеI введеЕlням В дiю
норL,iаl,rdвних дOкументiв з питань Труjtових вiдноси н, органiзачiт нор,rrуванItя
гtр ацi, роз гlодiло ь.1 н авчаць i{ ого r-IaB антаження,
t11 nJ,',J, Jап0OlгатИ виникt{еннIО iндивiдуа"тънрlХ та колектI.1вних труловI4ч
конфлiктiв, а у разi Тх виникненtlя забезtrечити ix вирiшення згiдllо з чLlнним
]аконодавство]\{.

] ] 1. Захиrцати права ч;tенiв шepB}rнHoi профспiлковоi орr,аtriзацii в сферi
rp \, f ових вiдносl.trr.

tr,],5 Не догrускаt,I{ rтритяI,}{енrrl1 працiвнlткiв jlo викоt{ання функцiй, якi не
;азначенi в tIосадовtлх обов'язках, без згодtt rrрацiвника.

,, ],6, Контролюват!I порядок звi.,tьневня з роботи працiвтtlткiв, якi пiд,тягаtоть
,вt,-tьненню у зв'язrtу зi скороче}Iняh,I пrтатiв члt з it-лшtl-ч причин за iнiцiатL{вою
, ji]iBHItKa закпад}. освiти"
, ] - За бажаrтням ilраrдiвнltка, tтредставлятrl його iлlтереси гrрlл розглядi

. l tBi:yaxbнl{x тр)цовi4х спорiв.

_ Ч З:iйсtтювати контроль за дотриманняý,{ чl,{tlного тру,дового
it]f авства.

{
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3,2,q,Роз'ясrшовати чЛена&,I трудOвого KoJ{eKTllBv зх,liст нOрмативних
,l{CIKYý{eHTiB rцодо органiзацii прачi, i.ч шрава i обов'я:зки,

З,З 1. BcTaHoBttTи I] зак.цадi rr

дFlrIми (с,чбота . недiля) ;

' ят,l,tденнлtй робо.lий т,ихсдень :з ДВОМа ВI/D(lДНИМИ

t

роботи заItладу oсRiти, до i}икон аl7ня

закладу ос}зiтрi з }rаданýям iншлого д}tя

з,2 10. Органiзl'ватI,I вивче}iня l]a обговtлрення в трудовоеrу колективi
:iaкoНOiiptlcKTiB" якi с],осvlsтъсятрудови,\ гiрав гrрацiвнlткiв сф*ри освiти;
Ёнсср]ти пролозицii tлодсl полiпir*ннý yN!{}B праui до KepiB.HrTx rлроt!эспiлков1.;х

ор ганiв, орган ilз l,ti сtдев ог0 с ам0 вряду]] ан t{я .

3.3, Сmоронu колеклпавноzо dоzовору ёоlповuлись про ншсmупне:

З.3,2. Заrrроваджен}tя, :*MiHy та перегляiц працiJ,J,a, Jgrr}/uD(lл'IaL''rlлr -1-,иr*'Y ia liереГЛяiц [IoP},{ ПраI{1 IЦоi}OДиТи За

ýогодженням з шервинн(lrо профспiлковою сlрганiзацiсю та зr.iдно чинЕоГо
законод€lвства.

з"з,з, Режип,r роботи, граtРiки poбoTl,r, рOзклаД 1poKiB та заllятъ Il'го/l}кYваг}{:t
{Iервинною профс:пiлковоrrr органiзацiскi" При скIадаt{нi розк.;iаду r{авчальяих
занятъ з абезпечи,ги огIтLJмальr: ий реж и ь.{ робо, ги "

l б рокilз, ;:tiтей-

;,з.4 Заб*зriечi.t.!]Ll Kcятpl}jib зЁi Cвi}{ti&.*}ii4ivi *Kjia:iaýHяiv: графiiiЁr ёt,]iliV*T{}K гз
його виконанFIям.

з.з.5. У разi запровадженняJ.J.J. J pi{Jt заIIрOваДження чергуваIrця в зак;rадi заваlасно

llерв[-IннОю профсПiлковою орГагliзачiсrо l рафiкr,т, лорядок.

зак;rадi Yзгод}кчва:гi{ з

j.з"6. Зачучатлт на роботу окре-\{их irpaшiBrrr.rKiB у вlт.чiднi {неробочi) -rа

святковi дrri лrrrше у винятковI{Х вIlrтадка\. згiд+lо чLIн}l0го законOдавст,ва. за ix
JгодOЮ i за погОджен}{яМ з первиrIноЮ гrроt[эспллковс{о оргаtлiзаtдiсю, KpiM
:.обiт, передбачен}lх пjIаноL,f виховноI

, \]Ix зfuтученi педагогlчнi працiвникl.t

]почрtнку.

з
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з.з,7. НаДавати вiдгrус,гкtl без збереження заробiтнот плати лише за наявностi

оgобистоi заяви працiвrшка i вiдповiдно до чинного законодавства.

4. зАБЕзIIЕчЕн,шя зАЙнятостI

4" l " Робопtоdавецьзобов'язу епtься :

4,1.1, Рiшення l]po зп,riнtr в органiзацii виробнtацтва i rлрацi, лiквiдацiю,

реорганiзацiю, перепрофiлювашrя закладу, скOроченtя ч}lсеJIьност.i або штату
лрацiвникiв прi.шiматлr;Ii{ule пiсля llогlеред}Iього rтроt]едення перrсr.оворiв

iконсультацiй) :J irерврrнною профсшi;lковоtt} органiзацiсrо - не лiзнirrIе як за
'грl.t l,tiсяltiдо з;liЙсненFiя цих заходiв.

4"l ,2. Надавати BciM бажаючtlм мох<лr.твiсть r]рацювати на Yе{Oýах

неlтOвного робочого часу з оплатоrо працi пропорliiйно вiдшрацьованOму

часу (за факr,t,tчно виконану робот_у) без будь-яклlх обп,tежень трудових прав

праuiвникiв, iз збереженняпd повноi,rрlrва:лостi оП.l'IilЧYВ&ноТ вiдпусткtr{ ,га Bcix
i,apaНTiй, пi,ltъг,. кOмпенсацii?, встанOвлеtl r{,\ t{им колектиli ним доI,оворOм.

4"l.З, З;]iйснЮватt,I ана:tiЗ стаt{Y ].а прогНс}зуваннЯ BtrKop}.rcTaHHя трудоR[r)i

pecl,pciB в закладi.

У випаj{кy об'сктивноi

прачiвнлtкiв провестLr

необхiдностi скорOчен}lя

rlого пiс"ця закiнчеrлня

4.1.4. При прогнOзYванlli l,{асового вивiлъненrrя працiвrrикiв (до \о%

загацьнсТ чисельнOстi прашЮюtll,tХ IфOтягоМ року) розробиТи та реa1,Тi:зlrвагл.t

},згодже[{у з лервIlнною профспi.l]коl]ою органiзацiс:rо (1руловиýI Ko;leK,гltBoц}

гrрограь{у забезпеченЕuл зайrrятостi

l iерелбачасться BttBi-rbHltTl l,

та соцitt"тьнот пiдтримки гlрачiвнлtкiв. яклтх

4.i,5. Не долУскат,I,1 еКономiчно необгрyнтова}{ого скорOченIж класiв" грYш

{гrлдгр},rr), робочих Micr{b,

.lртселънсс,гi лелагогiчних

навчiLть}{ог(] року.
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4 1,6. 11ри виrпrкненнi необхiдностi вивiльнення працiвникiв на гriдставi

ст.40 КЗпП Украiшr:

лоtslдом.шIтr4 }Ie пtзнllпе як за два мiсяцi у письмовiй формi державI"rу

с;тужбу зайнятостi про вивiльнення працiвниlсiв у зв'язку iз змiнамрт в

органiзашii виробнlлцr,ва i пpalti. в тob{y числi :riKBi;larEicю.

реорг,анiзацi€ю або перешрофiлrованням закJrаду, скOроче}tt{яfuI

чисельностi або IIIтаIу гlрацl"внlакiв,

вивiльнеtlня здiйСнюватll ,циIпе гriс;lя використа}{ня ycix можлl.rвост.ей

забезпечr-t,1,1а ix рrlбсlтск-r на iнrшоъtу рlrбочо},1,ч 5rl*r*r, I} т.ч. за рахун13к

звi;тьне trяя *уца | g 1шакiв. лi rsB iдаrii Т c.,,britэiec l Е{я т*ш{qi.

4.t.7, Пi:lt змiлti власникil зак;{адy. а TaKOifi у paзi реоргаr+iзаrдii (:з"rлtт..гя.

fiр1,1сднаI{}ш, подi.;rу, видiлення, перетворення) зв}tьнеrrrlя rrрацiвнlпсiв

гrр{}водиТ!{ лише у разi скорочеНня чисельностi або штату,

4.1.8. З метою створення педагогiчtlиN.{, науково-trедагогiчним працiвrлlткап,t

вiдловiднрrх уý,fов пlэацi, якi б \{аксиL,tальн() сrlрI.1яли забезгrечен*lкl

fiFOдуктивнот зайнятостi 'га Зарахуванню перiолiв труловоi дiялъностi до
страхGвOго cTffKY для прr.lЗнаLIення вiдпсlвiдного вид.y пенсii:

прИ звiльненНi ледаГогiчних працiвнtткiв, вивiльненi годI1F{},I

розподiля:гrr .Y перtIIу чергу п.riж тими праuiвникамр{, якi N.lають

неповFIе TI.oKHeBe навантаження;

залYчаl.и до викладацькоi роботлr керiвr-tиХ, пеj{агоГi.ll{ttХ та il*шиХ

rраi"liвлlикiв зак;lадrв сlсвiти, працiвнltкjв iншт,lх пijtпррtсмс.гв, Yстанов,

ОРГаНiЗаЦiЙ j1ИШIе За yh.,foвI,I забезпе.ле}iня шIтат}{их пе"l{агогiчнl,tх

працiвнlrкiв r{авчаJтъним навантажеFlням в обсязi не а,Iенше

вiдповiднот кiлъкостi годttн на ставку:

передавати уроки з окремих предметiв у пOчаткOlзих класах. в T.Ll.

_Y},}OKrt tFl0Земнсi MoBl.r. фiзтачяоТ кулът},рi.i, *бразtэтЕорчогс л,lllстецтва.

музики- д[lше cпeцi;t-llicTant за наявнос:Гi tlб'с:к,гивт{Itх fiрич}tн Til

*бtэ*'язковоi rrlтсъътовоТ згодiI 1,чltте:iiв ilочатковL{х класj*.

забезпе.туючи шри цьоfu{Y t}плату працi вi.цповiдно д0 по;lожень п""?4

lj

п,l

J



порядок обчислеr*rя заробiтноi плати

l4

праuiвнлткiв[нструкцii llpo

освiти.

t

4, 2. Пер ванна профспiлка в il орzанiз ацiя зоб ов'язу €mь ся :

4.2.L. Вести роз'яснrова]lьну pclбtrTy з питанъ трудOtsих лрав та соцiitтъ}]ýогtl

зzжисту вивiльr*ованIж гrрат{iвникiв.

4.2.1, Забезпечуваги :JaxL{cT вrrвiльнюванLlх праuiвлlикiв згiдгrо з LI}IнFIиь.I

законодавствOм. FIe допускати звiльнеt-lня за iHiцiaTlrBoro a,tlMiHicтpaиii'

вагi,гl-*тх^ жiнгtк, яiti \4аIФтъ дiтеr*r BiKcior jlo трьi}х poKiB iдо шестl,r gэlзкiв).

{i*i-{tc{jкptx маr:ерlв llри i{aýBн{]cTi дir.гr-rн1.{ BiKclr,l ;.{о 14 poKiB аб* дрtтLт!tи*

i-lзалiда {сm.lВ4 КЗпП YKpaiHlt}.

4.3. Сmоронu зобов'язуюmься:

+, j. l. Виtиватll заходiв ,,ц;lя:

*TBopeH}UI ттедагогiчrrип,t шрацiвниrсам вiдповiдлrих умов працi, якi

х,{акс}lмfuцьнО сприялИ зiфахуванI{Ю перiодiв труловоТ дiяльностi

с,грахOвого сl]ажу для призначення вiдповiдrlогO вtrду ценсii"

,l, 4. С mopoHtt i|омовлIлuсь :

4"4, t, 11ри звi:rъненнi педагогi.лних гlpaltiBHlrKiB вивiльненi t-одr.лни

чергу плiж T,I{MII працiвнl.rкамlt. якi MaIoTb неповFIерсл:зподiлятлt в першу

т}{жневе навантажен}ш.

б

дс

4.4.2, Г{ри скороченi t{I,{ceлb}trOcTi чрt штату праrriвникiв перева}Iffiе праi}с
=jаilig,ltшei,{f,{я rаа pofi*Ti Y влiгlадк_ч {_}ii}ra**Bпi'rlp()д}tt'EiЁtэclcTi гrрlзчi i к*аriфiк;r;:iТ.

Hpint пер*дбаченtlх закfirl$jiавdтЁз*\l i.сr"4] КЗr,Л }rKi:aTHtti. лa:tдi]t]l,ъi]Ё Taii{lхi:



1_i

особам передпеirсiл-tgrrго BiKy;

зi стажем роботи у данiй mKo;li бi.пъше l0 poKiB.

0диноки]\,1 матеряft,l, якi мають дiтей ло tr 6-рiчного BiKlr;

жiнкам, якi маюТь двоХ i бi:rьrrrе дiтеЙ BiKoM до lб poKiB.

ý. rtoPN{yýAHIlя I0IIJIлтл [IрАцr

S. t" РобоmоOавець зобов'язуспtься :

5" L l. Здiйснюваr.lл оплату пtrлачi вiдrrовiдно до чинного законодавства.
Rстановлювати,та здiйсrrювати доллаги,га надбавки, преМiювання, надff{}{я
*rri,ерiапьноi д{опоплогрl та вldплаIи коNtlтенсацii працiвникаýd закладу.
5. i_2. Забезriе,tити в закладi г-цаснiсть ),-мов працi, порядку в!Iгlлатt{ до{]лат,
яадбавок, вIlнагорOji. irlэемiлi, iнrлих заохочуВальt{л1х чи кOý,tпе}{сашiйнl,зк

BI.I]i-цa],.

5-1.З. ВiДПОВiДНо До ст. l5 Закон1, YKpaiHl,r кПро оплату праui> IIогоджчватI{
з IIepB}lEIHoIo профсrriлковою органiзачiсю v]vIoBLI оллатL{ прачi в закладi
**вiти,

5.i.4' Здiйснювати переглял i введення нов}lх умоВ onJIaTI.I праui :i

с]бOв' язlсов}{м лIогOдженняМ з пер вlrнrrою пр оф спiтков ою органiз ацi сю.

5, ],б, З;{iЙСНЮВаТ'И ВИПЛаТУ зapoбiTrtoi л:rаги за шерпr,v ,lоловIlнy л.riсяi_tя

{аванс) в розмiрi tle MeHIш[,l&{ за сРактлтчно вiдпрацьований .lac з рOзрахунку
тар иrРтл оi cTaBK}I (п ос адов о го оклад_ч) працiвника.

.,



lб, 7, У разi, колt,t денъ BIlImaTpI авансу чи заробiт,ноТ ilJIати збiгаtться з
Bltxi;trt;ltn,t, сtsятковим або неробочиь,t днеN,I, ix випдату здiйснювати
наtlередоднi. Слрият1,1 ycy}reнFI}o причIlн л()рушення Tep1,1iHiB випjIати
заробiтноt плати.

5.t"8. При кожнiй вlшлатi заробiтноi гIлати tlовiдомляти праЦiвникiв про
:]аг;LгIьFIY су]!{У заробiтнОi гt"lатИ з розшифровкOю за видамLI виILцат, розмiри i
пiдстави YтриманЬ, с},ъ4_Y зарпJiатLr, що напеж}Il,ь д0 виплатLl.

5,1,9, ЗдiйснюватlI виIIлату заробiттлоi плати LIерез ycTa11ogi,r банкiв вi;{повiднс;

д* чин}isго закснодавства jli.itшe на шiдставf осrэбрrстих заJIВ шрацiвнt-rкiв.

5. l,10. Здiйсrrюват}-{ в}lплатt{ заробiтноi пл;rтлt за перiод ВiДлl,glgи не гtiзi+iшr*.

Hjxc з* З днi до гtочаl"к1, вi,,lгt\.стки. у в1,1Ilадкч зЕтрt{мкt{ B!{Ilj]aTti вiдл.чскr;;{х

жiдпустка на вимогу працiвrlика повинrrа бути перенесена на iншrилi перiод,
5, t,i 1, ВПРОВа;ДЖУВаТИ В ЗаКладi мiнiмальнi посадовi окJIади. ставки
:*аробiтноi гr"irати у розмiрах не нижче законодавчо встанOвленоi MiHi_MtыibHot

зар*бiтн*Т пrrати"

5,i,l2. [{е доrlускатrl заборr,ованостi заробiт,ноi ir-патrа. lIри заl.рmrцi виIIлатr{

:+aBoбiTHoT п-патiл }{apaxоBaiiy :ro вLtflла].i-l cyjvi}.. iH;leKcyBaTtl вiдriовj,цно ,цо

{lоложеНня ilрО II{JрядоК компsнýацiТ праrдiвникам частини зарOбiтноi платl.{ у
зв'язку з rторушlен}Iяý{ TepMiHiB ii виtrлати (lIocпtaHoBa Кабiнеmу Д,liHictпpiB

k'краiнtt Bio 20 zр\;dня l997 р. ,М ]127);

5. 1. j З. Забезпечyватr{ виплату лоп;Iат за,

* с}.,},liiценrrЯ rrрофесiri. посад * до 509i,;

* p0:]шr}rpefi}Ui зони обслvговуваt,rня або збi;lьшення об'сrллу BиKol*yBaltcli

роботlл - до Saalo;

- виконан}ш обов'язкiв тиý,Iчасово вiдсчтнього праrliвника без звi:lьненt;я
вiд основноТ роботи - до 5аай-

* :]а в}lкориý] ан}l-rr Е p*SoTi лезиr+фiк\,тФчrrх зitсоfiiв. а TaK{J}K :*а

вриf;атра*lая тl,ал*тiв - It]96 ]isсад{}в*го оi{ладч {без Ерt}ведýýня fipl1 цъо*rу
;,;т,**,г;;дiТ р*бочilх ьлiсltъ - llrlс,ганOва Кабiветч fu{iHicTpiB YKpaTHla З0 с*пriн:л

2t}а2 року jф i298),

-,:i:
в

a
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роботу в нiчнрrй час --- 40Оlо (зr,iдrrо I-аrузевоТ угоди);

Зазначетti доллати встаtlовлювати за обов'я:]кOвим llогод}toенняА,l з первl{}{ною

профспiЛковоЮ органiзаuiсЮ {HaKitз N,4iHicTepcTBa освiти i науки YKpaTHll

]ф118 вц 24 rпотого 2005 року).

5.1,15. Гарантувати orlJlaтy гlраui за роботу в наД}рочний LIac в порядку ст"

106 КЗгrП Украirrи. а у святковi, неробочi та вихiднi днi у подвiйноп,tу розмiрi

або наданrrя iнtшого дня вiдllочинку.

5. L l6" Передбачлrти В коlлторисi вtrдатки t{a премiюванtlя, }{аданt{я

матерiальноТ дошомоги працiвникаN{ закjIаду, стI.{мулювання твtiрчоТ гrрачi i

педагогiчлlого новаторства KcpiBHltx i педагогiчнLж праLiiвникiв у розмiрах не

менше 2 вiдсоткiв гrланового фонду заробiтноi гшrати

5,i,17" I{e прлтiYrпла;,лr в 0дЕit}стор{i}il{ьOь1\,, ПОРяДКу pimeltb, t {o :эмilт*tэють

i}*,,таt*t:вленi в колеЁтi{внL]л'flr, riOГOBLlPi \,\{oBI1 {}trэlат},i праui. Kpirut зruiiн Ё

зак,*tiо;|tавствi. } iри :запяiшiеннi Tll\ttlaCOBO в,iJtсy,гнiХ гtсj{агогiВ, як9 'ГРi]tВаЦ*

лоЕад 2 мiсяцi, оппату здiйснюватI.l по тарифiкаuii з першого дt{я замiщення

за Bci годинИ фактичногО }IавантаЯ{еннЯ (lt. 73 lнсmрукъуii' tltrlo поряdок

обчъtсл енн я заро б im н o{ lutаtпu пра1,1iвн zlKi в о св itпu ) .

5.1,18, ЗдiйснюRат[I оплату працi у випадках, коли за}{яття не лровоjIяться

з незацежнtгх вiд працiвника причин (несприятливi метеорологiчнi \ \{t)Bit.

епiдемiТ, сOYIгJ-l9,), з розрахункУ заробiт,rrоi гtла1,1t, BcTarloB"TeHoi п:1]I

тарифiкачii, за уMOBI.I RиI<о]таI{ня працiвникамI4 irrшоi органi]ацi;:::-r-

цедаrогiчноi роботи вiдповiд{о до * фуr*цiона_шьнrдс обов'язкiв.

5.I.19" Здiйсннэватрt за час робот1,1 в перiод канiкул оп_lат\ . _] _: _

п*дагогiчтrrдх праuiвнlшiiв та осiб з числа керiвЕого, адмiнiсгратIlвIiо-

гO*ýодарськог0 та нilвчаJIьно-доilомiжного пepýoнaJ{y, яким дозвоJено BёcTIl

викJIадilФку роботу, з розрахунку заробiтноi ltлати, BcTilHoBJeý(}[ rryЕ

о б чuс.п е н н я з clp о б itn н о i' пл сttп u tl р at 1 
i в н tlK i в о с в i пt м ) .

5" 1,20.

жнIтя

За

Ltt{ здOров'я працiвника. або для лкrдеil- як1 i:, , 
:
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вавко-пIш}ъого природного середовища не

.;;,; iнlЙ зарOбiток.

5, l .21. Зберiгати за пparIiBI-iиKa\,I}I мiсцс роботи i серелнiй заробiток :]а

час прохоiIх{ення медичног0 оглядY (cT,t0 ЗаконY Украiни <Про охOрону

прапi>),

5.1.22. Вишлачуваrги надбавки, праrtiвникам у розпtiрi 50оlо посадового окла/{у

,]а наявностi коштiв (cTaBKlt заробiтноI плати, ,гарифноi ставки) :

за високi дOсягненlтя у прачi;

за виконання особливо важливоi роботи (lra TepMiH ii викоНанrlя):

зii скJr&дlнiсть, напруженiсть у робот,i"

5. L23. Здiйснювати гремiювання прашiвнлrкiв вiлгlовiдно до ПоложеЕIня пр0

премiювалlътя {ýоdапtок 5 ).

5. 1.24. Здiлiснювати вигIлатч педагогiчrrим працiвнлкам закладy гропtовоТ

виI-iагорOди за сумлiннч лрацю, зразкове виконання покладеFIих на Ht,lx

обов'я:зlсiв вiдповiдrrо до п.l cl", 57 Закону YKpaiHlt <<Про ocBiTy>. згiднс

ПолоNсетrня {ilоdапlок ,ф 6) за погодження\,{ з первинною профспi-,rковtlю

оiэганiзацiсю та виIUrату педагогi.lнlлм i науково-педагогi,tниl\,l шрацiвнрlttам

JоIlо1{оги Flt} озfiоровленнr{ 1i розмiрi мiсячллого гtосадового окjlаду (cTaBKtt

заробiтноТ rrлати) прI{ наданнi щорiчноi вiдпустк}I та премiю праuiвнI,]кам

,]а{iпаду за }{аявгlостi коrr_l,гiв.

5.1.25" Забезшечитрl виплату надбавки:]а вислуI,у poKiB шомiсячно 3' вiдсотках

-]о пссадового окладу {cTaBKll заробiтноТ гLтrатll) заtежно вiд стажу

педагогi.tноТ роботи:

- понад З poKlT - 107Ь;

- п()над l0 poKiB -20а/о.

- гlонад 20 portiB - З0%.

_;,1.26.Виплачуватл1 налбавку педагоl,iчниь,r працiвникапя за прест,ижнiстъ

ttедагогiчноТ праrli в максима]ь}{ому розпriрi 3а% посадовогО окладУ

вirповiдно до пoclarIOBll Каблнету MiHicTpiB Украiни вiд ll сi,tня 2018 р,

\,]'.].
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5,2,27. Атестацiю педагогiчних npaчiBHllKiB проводитlr вiдповiдно до

Тишового поJIOжен}{я пр0 атестацiю педагtlгi.tних ilрацiвникiв, затвердженого

наказом lиiнiс,герства освi,ги i науки, рrолодi та спорту Укратни вiд

20.12.2011р Jф l47З (iз змiнами, зат,вердtженимlл нака:]ом MirricT:epcTBa ocBiTll

iнаУкl'rУкраТлшвiд08серПНя2OlЗрокуjф1l35)тазмiriи.rrl0ВНосяТъсядо

Порялку пiдвiлrцення квалiфiкацiТ педагогiчнлtх та науково-педагогiчни.ч

лрацiвгllлкiв. затвердженоI^о постановоIо Кабiнету MiHicTpiB Украiни вtд 27

грудня 2019 р.JФ l l3З,

5"2.28. Включатlт в обов'язковоh{у поря,]1ку ilредстав},Ii{Idа первинноi

профспiлковот органiзацii до складу атесl"ацiйноi koMicii.

5.2,29.Забезпечит:tt свосчасне i правlrJъне вsтанов"]]еНI{я та виплtri у

працiвникам заробi,гноi гtлатлr з урахуRання}.{ зшtiнtl рсlзп,liру шriнiмапьнот

заробiтноl гlлати (стажу роботи, ocBiTlt, квачiфiкацiйноi категорii. tlочесних

звань, доплатt{:]а fiрестрfi{tнiстъ та iH. (п.6 IHcTpyKrtiT шро порядсlк обчtlслення

з ароýiтл; ilТ пда гrт iлр ацiв Hl-tKiB rlc в iTlr).

I1pra зллiнi рс,з*яiрiв 
,гарrафitих ставок i гtосадоврry; ок-ýадiв без зво",iiкаtпж

вlL1звЕтL{ наказ}t rrр* здii:тс}iенFж ззiдповiднI,l х flеi]ер ах\,нlt ilз,

5. 2 " П ер вu нн а пр о ф спiлко в а оре анiз вцiя з о б о в' язу €mь ся :

5.2.1. Здiйсrrювати ко1{тролъ за дотриN{а}IНя},I в закладi законодавства III]0

t]плату прачi.

5.2.2. Вживатrл заходiв для свосчаснот вr.lплати заробiтноi платрl в закладi

*cBiTl.t _Y та сприяти }суненню причrIн зaTpi,lNIK}t Тх врtrrлатрt,

5.2,З, Спрлtяти в наданнi rrpaцiBHItKa]\I зак,Iаду необхiднсli lсонсультативtlоi

допомоги шодо {тита}{ь ошлати працi.

t,2,4. ГIоруr-rrувати IIитання шро i:ритягнення jlo дисцtлttлiнарноТ,

алмiнiстративнот вiдловiдальностi зl,iдно iз законодавством осiб. винr{их у

невиконаннi врIмOГ :}аконOдавства пр0 оплат)/ працi. yNIoB даного

1iодективного договOру, IЦо стосчються 0п-цt}ти праui (сm.45, 11l, 1,17-1
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КЗпп 5/Kpai'Htt, cttt,36 Закону YKpalHu кПро оrlпапlч працill, сm.}8 ,laKoHy

YKpaiHtt к Г{ро KOjleKlч,:ltBH i OozclBoptt ll ),

5,2.5, I-[редставляти iнгереси праuiвника при розглядi ,l1]удового спорY, в

тому числi 1цодо сплати прачi в Kob,ricii ш0 тр_Yдових спорах (сm.22б КЗtlП

У'краi'нч)"

5,2.б, {Iредставлятрt на про.ча}lня шрачiвнtlка його iHTe1;e*и пlодо oltTa],],l rrparii

в сулi {с:lп.!9 Зсtкtлну YKpai|,ll Kf|po lэрофесiйнi спiлкtl. m прав{l ??lti zrsуэсlнп,t.ii'

t}iяль;tосttr1!l, сrп.4{} {-iHBiлt}HOZO ftpOLi€CY{{Лt}HOz{} коr}ексз; -\|Kpcti,Htt1,

5.2,1 . Проводl.ттr.r роз'яснюв€Lць}lу роботу rцоло ilрактик}t звернеL{ня

пршriвникiв закладy д0 сулiь пр0 пр}lмусове стяг}lен}{rl заборгованоi

заробi,гноi п-пати та суь,я вiдrлкол_чваннJl шIiодIr вiд IlemaсHl,Ix вlttlадкirr i

професiйних захворювань з оргаrriзацiй, установ гапузi.

5.2.8. rТовiдомлятIr rrро Bci фактtl пOр.YшеНЬ шо:I1о оплатtj праui ьtiсъкv та

обласну органiзаrriю Профспiлкlл, fiержавrrу iнспекцiю праiii. Rимагагt,з

притягненнЯ дО вiцповiдальностi посадов11ч осiб, вI,1нних в пор_чше*lнi

законодавства про оплату праui"

5,2"9.Здiйс}iюtsати контроJiъ за оплатOю праui за роботу в надурочний час, у

святковi ,га вихiднi днi згiдно з чиIjIн11N4 законOдавствоN,1.

ý.3. Спtоронu зоб06'язуtglцбся в менtах свс€i: кол|rcеmенцii':

5. З. 1 . Розrrодi;Iяти фонл }"IaTepi а,IIъного заохOчення.

5.з,2. Забезrrечувати здiйсненr,тя виплати грошовоi вIrЕагOроди та

irремiювання шрацiвникi в заюIаду,

5.з.з. Забезrrечуватр1 tsиlтлатУ Bcix видiв доIIдаТ i надбавок згiдно З чиLlНрт},'

законOдавствоh,I.

5.з,4. Контро;лЮвати л0]]р}l1\,tання виь,{оI, члlнного закOнодавст,ва про оплату

гlрачi.

a

ш



5, Ilplr :звi.тlьненtлi

fозrlодiлятI,t в пeplliy

гIlжiневе навантаженнlI.

6. охоронА шрАцr тА здорOв,я

6. l " Ро б оrпоd а вець з о бов' язу €mьсý :

6. 1.1. Забезтtе.itттlr В заклад-i освiт,и фз,,лrкчiсл{Yва{тня *ýfiT*&,,il{ }'лpaв;lit,ilta

{}ý{}poнGltl 1,1ралдi згiдl{tэ з вLt\,Iогал.{lt ст. t З Заlсоirч YKiзaiHlt <Пiзtз t]x*poНy

iэрацili- Забезпеч}.1ти органiзаiцiiо т,а 
'lроt}ед*tlЕя 

t{*вчаIl}{я l-i пер*вiркi,I зitаЕlъ ,]

охорони прашi пpartiBHltKiB закладу, у т.ч. новопризначеt{их" Bi;tпoBiitHo д0 ст,

18 Закону Украiни.,Про охорону прачi>,

б.1,2.Забезпечlлт}-I в закладi суiзOре дотрихцаI{няh,{ вltмог ЗаrtонiВ YKpaTHrt к{Тр*

11х*F{}ну пpi,uri>l. <tlTp* гl*iЁf;iliЕт\, S*3rtекуl>, <tlJpo r,а,ri"гарrясl*епiдrэл,liuтл-tе

ý;.агilrt*лYч{{я тlа**ле}{Ея}i" <<!ipcl загilцъЕ{i}с:*iз*'язк**е д*рхiавнt *оiqiапьъа*

с]рýху*аннЁ Bi;:l неrдасLt*'ý Btrп;iji*y ;ta B},rpL}б}ri{t{TBi та ;-rр*{эесiiiý{]гu.

захвOрювання, якi спри.IиниJI}I BTpaT,v праце:]датност*i>. Здiйснкlватлt анаtiз i

рOзIjIял tlитання станY охорон,{ прачi та травмати:]N,tу,

б.l.з. Забезпеч1.IтI{ свосчас}iу розробку i виконання заходiв по створенню

б*,згlечлтрiх 
,rа lтеurкi,il.чрдвi,iн ,че,I*Е пpar;i *iдп*вiдкФ iit} аfiцsг $*pь{irTt,{БЁi4:i

д*liуýi*i{ri в з rл,чор*нr.{ i-rpatti lз ;ъ,l*;кеr,ч ф ilraHcyB а_н iJЁ,

{i" i,4 Провоцлтг*т ашruлiЗ вrtрrrбллич*г* травматI,{]]\i_Y i rrрс:{l,захв{}рЁ*ваt,iь,

Розробити KOHKpeTHi заходи щодо запобiгання HeIцacHIlx випаjlкiв та

профзахвOрюванъ на влrробництвi,

6"1,5. Забезпечитц суворе дотриl\{а}rня пOсаiдових{и особапци та праrriвника}Il4

Вi.хl'ti]л- Зэк*qЧ УкраiнiТ t<iTpi.= i}\Li[]l}T1\ гtр;llяiл,- Е{{эрý-tiiт},iЕl-tgэх iзктiВ ГJj]i} (}xL}p{lti\

npaili. T€,ЧH.];]Ol.i*tH;.tx riр*il-*сi;з. гlrаtРirсi:* ýT-]ii]tl{iв{_}*irl}iTcpeлжVBaibН li-\ рtъttlн г iB

у стат кчв ацьiя т а в е blT ti jiяцii' i l+ iъ,i t,i{ii}. фэ * rаr lc у lз ait t tя i,

;.

педагогi,tних

чергу мiж ,tим},I

2l

праrtiвникiв вивiльненi години

працiвникаN{и, якi ъ{ають неповFIе

!l
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спiдок виробн[,{чоi травNIи,,. 1.6" У разi oTpl{Ma}l}m tнв;Lчlдностl BI{al

працiвником закладу, органi:зов_Yвати наваIання: Ilереква"riфiкацirо i

гTpati*rlljlaliiT_v3atg}iя Bi:дl-ttlBiittrl} дt] P*KL],ъ,1*}i;lIalriЁ b,iCEK, BcTaHclBpJTt,{ *я*шс_эв;lrтg-'f

рir*iэ.ttтli д*Еrъ *iý* непо*lэiдi* рlэý*чiаt:t тrliýдеЕ{ъ i пi:iы,*вi yi.а{эвrа пiэгtжi

* iдlтlэ:* iдr {Ф д{i адiЕtЕrг}г L} :t ilв; {i i{iiД*B *т в iэ.

б, 1.7. Забезпе.lи,г1.1 IIроведення безкоштt)в1-Illх \lедог,lulдlв Для llрацiвIlикtв

заклаJIУ вiдповiднО дО с,гат-гi |1 Закон_ч УкраТни <Про охорону працi>l,

Ilос,ганови KTvlY вiд 2З,05.2001 р. JФ 559 .

б.1.8. Забезпе.литI,{ rIроведення атестацiТ робочих мiсць з несприятлив1,1п,{}{

Yе{свамlt гlрацi вi::tповiдно J-1,11 чинного :}аконOдавства та розрOбрrги за тi

ре3улътатамИ за1одИ 1цо/{0 локращенFIя уд,l0в труловоi дiяльнос,гi :

3дiйсr**ватЕ,l дt}lIýати llрацiвжрlкlлця заьцадiв ocBiTiT i Havi;"T За РiЭбФт}_, *

шlкiлл*тs1,lх i важлс*сý V}.,.,{*в;lх гtрачi 3гiднс з дL-'датк{Jlэ }lit 2

нrЁgtзэl}-t;{*даткоtsi *iлrr._.ra,rк},l за роботу _з m_iKiji:ri,tBll}litI i ВаХtКltЪ,t*

yмовами праrli згiдно з додатком JФ 3

дOдатком }Гс 4.

6.1.9. IIерелбачити в кошторисi зак_lrалу кошти на 0плату лiкартrянr-rх лr,rстiв

за першi 5 днiв згiдно з Законом Украiни <ГIро розпliр BHecKiB на деякi в!Iди

заг&цьнообов'язкового ir,ержаI}ного соцiального страхуван[{я> вiд 11,0t,200l

р, jФ 221З-lll.

6.1.10. Влrвчати ,га поширювати передовий досвiд роботи закладiв, ,Yстанов

ocBiTtl з питань охорOнI,1прац1.

{э, t " t l . рrlзглядати скаргr.{ i прtэlэ*зтяцii пpaitiBElэKiB ЗilК-ЦаД-,,r :] Ц?{]'i1.}{Ь

}It}sуЕrе}{Ёlя заlкt];{Фдавств;l Укр:аТни. ВI-t]'чlt}Г Г'ацvзс*<э? таt iJегiоFIальЕ}iх vгtljt :J

Ii}-i,гаяь бе:зтlски х<lат,t+;liя;tьк*lс,гi'Iа Вя\iiВатii заlао;]I},l ir-i0до YL:Yнення Вi:{Гrli"П*iiý,i-ii

ilсруlflеtlъ.

6.1 . l2. ltrJорiчно B}tKoHyBaTll Bci запJIанованi заходи по пiдготовцi до роботи

зил,tовийперiодвМеТ{ахфiнансl.ваНня.Прr,rдбатиД-ЦяЗакпаДук'чТо':lки

в

з

a
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охорони працi, техrriчнi :засобlt навчанFIя, засобрt агiтацii i пропаганди,

плакатtrц пам'ятки тощоr в межах фiнансування.

б.1.1З. Забезпечити нitJIежне уrримашя санiтарно-побуговlо( примiщелъ, ix

кереобладrанIu[) в меж€lх фiнансув€lш{rl.

6" l. t4, Включати до складу KoMicii гtо соttiа,цьноN{у сграхyванню з ,глrмчасовоi

втрати працездатIIостi представнлткiв первиннOi rrрофспiлковоi оргаrliзацii,

6.1.15, Вкшочати представника шервинноi шрофспiлковоi органiзацii до

*кjIаду комiсii по розслiдуваннк) неtrцасних випадкiв на виробнi,rцтвi та

профзахворювань.

б"1,16" I1ереrцбачати в коrпторисi BtTTpaTи на охорону riрацi в заIстадах ocBiTlt

в розпriрi Lle менш а"2% вiд фонду оплаги праui (сm, I9 Закону \lкlэаirtч кПро

охорону працill.) .

6.2. Первлlнн{, ttрофсttiлкова орzанiзацiя зобов'язу еmься :

6.2,1. Постiйно здiйснюватлt громадськlrй коrrтроль за додержання}r

законодавства rlpo охорону працi. ст,воренням безгlечних i неrпкiдл}lвих yN{ов

працi, }liLTeжIjIиx виробничих r,a санiтарно-побутOtsих умов (сп1.1] Зсtкону,

|v'кргli\;tl *{l{;* *:t{}!}oilT trрс;tli;;).,}"{а *-Bcle-ь,lт :*асiдi:жнi визнаrll:Iтr.t irpc_]cTaBtttittiB

ýт*рtri{ннt}i прп:фсr"li=цковiэТ *рганiзаr;iТ ;t*я зцifi*неннý гЁо}fа-iif,ьк*гý itt}HTl]iijlt*

за jlt];]cрiкi] Lj Hrl bt зак*ý*,цаJt сл, в а ]1 Ell.t,Ta}ib *:{ i}p {} H,{l rэiэ аlii,

6,2.2. У разi загро:зи життю або здоров'ю працiвнl.rкiв виN{агати вiд

роботодавця негаЙного лриIIиF{енFIя роботлт закладу для _yсу}lення TaKoi

загрOзи,

t1.?.З. ýpaT,r,t yчilстъ ч роз*:тiirуваlrrтi IцjIlLfiIII lIешасIItl}i вттпадкiв i яэвкlt} ecif,tEr+Tx

зi]хlзl}рюfiань Ё зак;э*jli **BiTr: ,l,;t HaJlaвaIt,l BllcHi]BKi-1 rФý нll,ч. ЕF{*giiтt€

i:r:бот*.ааЕцяъf. дLli]Е{;1вItpifur {}]]ган;lli 1,rlр{tв.тjtiня i i{а_г_тядч l]*да}lI"iя ]_] 11{lтёЁ!=

CIxоpoнt{ гlрацi та одержуваIl{ вiд Hptx аргументовану вiдповiдь.

б.2.4. Сlrс,гепtатLlчно перевiряти виконан}lя господарськItN,tLI KepiBHllKalutи

IIредставникiвлтропозиuir:i первинноi профсшiлксlвоТ органiзацii ,га

l
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органlзац11 з IIитаIiь охорони працi, дOмагатись

,,ч

Тхпрофспiлково1

максималъноi реа-шiзацiТ.

6,2.5, РегулярНо виносИI]и на розгляД зборiВ трудовоГо колекТивY, засlдань

IIервинноi профспilпсовоi органiзацii Iмтання стану i умов охорони rrрац1.

*,2.6. Забезпечи,ги участъ представника глерврI}lноТ rrрофспiлковоi орr,анiзачiТ

у розслiдуваннi смертельних нещасних вtлпадкiв rla виробнllцтвi. аналiзi

цричин травматизму, розробцi профiлакти,IIilD( заходlв у заюlад1.

ь,2.7. Брати участъ в роботi Koп,ricii з перевiрки знань з охсроrlи прац1.

6.2.8. Здiйсню*агl- гр*п,ла;дськtай iioнTp*Jtb

Украiни <<ITpo ox*po}ry rrрацi>i в ,закла:ti з ý{етою Еадеtl{ня практIlч}iо1

л*lIох.iФг}l rIерВи}iНоЮrlрrtфсжi;ТкОВоЮорi'анiзаrriскэЗПиТаНъоргаr*iзашii.

щодо досягненця HopN,{aT},rвHIlx показнтtкiв. за органiзацiсюроботи

харчування, охорон},1 здоров'я, oxopoHrl прашi.

ь"2,9.Ро:зглядати скарг1,I i пропозлтцiТ членiв первltнноi профспi"тковоТ

оргаrriзачiт з литань oxopoнlr праui, захIlшати Тх iнтереси \, взаспrовiдносtlнах

з робоТодавцял,{р{, державнi.r\,lи i господарськи\,ILl органаr,{р1. органамI{

мi*цевого са}.{оврядування. представ:lят},1 в llpoKl,paTl,pi та судi iHTepectт

ilрацiвникiв, зокреN{а i ,гих, що потерпi;,rи l-la виlrобництвi вiд HeulacнI,tx

випадкiв або гrрофесifших захворювtlнъ,

*.2,i0. Братiл участь в робо,тi Kob,ricii з соцiаtьнOго страхYва}{ня:i типt,lассвоi

втрат]и працездатностi. Сприяти rrOсилеFIню вIтл}lв}i Irредставника первинн()i

гrрофспiлковоi органiзацii на вирiшеншI IIитанъ у комlсrях на користъ членlв

лрофспiлки.

6"Z,|l,КолrтроЛювати свосчаснiстъ i гlовtлот1, вiдшкодуваtцIя Фондом

соl]iатыtого страхуванЕIя BLt нещаснtlх вlrпадкiв шIкодLL загrодiяноi

гiрачiвниковi ка,тiцтвоп.л або iншtlтм ушкодхiенням здоров'я, гtов'язаним :]

ýl,tконанНям ним тр,чдов!lх обов'язкiв, а також виплат однOразовоi допоNIогI,I

вi.rrгlовiдно до Закону УкраТни <Про охорону працi>l.

ь.2.|2. LIадаватtл квtrтiфiкованi правовi кtlлtсуль,гацiТ з ос}{ов законодавства" з

за lttli{*HaнHя]vi вl{п,,хог Закону

охорони прачi.

_il
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6. 3. CmopoHtt f,ozoBopy lo.*eoBulltt cb :

б.з.l. Робот,у з охорOни прачi проводити вiдповiдно j{сl вIтtvloг закоriодавства

Украirrи з 0хорони праui та FIаказ,v N,4iHicTepcTBa освiти i HayKll YKpaTT+lt вiд

{"}i.08,2001 р. JrГл 5бЗ.

*. _1" З. i i*эgf+ьзаэт1-1 1..aiiig=,ru т I***ъ,;<раТн;ькt,ъьтv г,$}i}iъfit+i{-JъIii_';м"ъ tзг;iя'iti*;tt,ЪЁiý-+,'ý},,-1i

*.ч i-ъF L,} н Е{ цlэ ilri i в j 
;э * t,; в i, a н rl,iiiэ j 

{ с}ý { i,&:,;l нн l€ .

tэ.З,,r. Г:iт:+tlilцэ,Эl rr**:гi;Ъэ*э :{!кз=_Ъ, i;лэмi,*:iН; нi]lil*g_}lъ{ н*lэiвr;i-tкi] зfijijli1,'l\" i._}fЁ:ljt

дJrя перевiрки знань працiвнlлrtiв з пр{тань охOрони прачi (типове ttоj]Oхiення

гIрс FIaBrIaHHJl з I]итань 0xopo}I14 гrраui вiд 17.а2.1999 рOку ДНАОП 0,00-4-12-

?9}" включивiпL{ до Тi ск;tадtу пре/{с,гавникiв профспi.-тковоl't] кошli'геТУ'.

?- соцIАльнI глрлнтIi, шльги, коl}{IIЕнсАцi

7. l. Ро б о mоl clB ець з о б 0 в' я зу- €пu, c,ýl :

7. l l. ЗдtrYtе,нюваtг}l к{_!{-{,хрýль за **:tyъ.i{}Еl 1,{м :заб*:+rэе.лL:Flняп.{ Bi-:ix гri--'дi;jгзtl;,tttiВ

гjа ýкЁiх ёlcirjl]il]K-l{'Fill:ý ;lijЯ ,;iilЕ{}гl} /l*r,r:Bir;iy r,араэгr,л{Ёi. ltep*;1ýa,r{"-]L{xiX чl;ltilEt1l

i;iKitI lt}.]il iзс гвt\\i

7.1,.2, ЗабезгIечитlt правове ЕIа,вчання гцэаtliвнлtкiв зак_цаду iз залyчення&{

фахiвтiiв правOзах},lсних i iншtlTx tlрганiв в l,а:r.чзi права.

?. t.З, Оргаr+i:зовуватрI дJlя псдагоl,iчллltк праrtiвникiв зiliсlад}' celtiHaptT,

конфереrlrtii з IIитанъ законодаtsства про ocBiTy. гJередового педагоl'i'{ногС

:rосвiлi,, ,га iнIrre.

?" 1.4" Вживати заходiв щOд0 соцiального захист.ч Beтepal]iB праui.

7, 1 " 5. Створлtти в :*ttкладi Ki MHaTy психол оI,iчлrого розвантаiкенFiя,

1.1.{:" Сприяти irраuiвникап,т Jакjlаду у llрl4значеttнi ib,r rieHcili за Bllc-l\ I,y poKiB

э,a:ta BiKoM.
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7. 2, rI ElBaHHa пр офспiлкова орzанiзацiя з обов'язу €mься :

Э.2.|. Сllртэя,гlл.

ýе:з,чп.товгтс;вtч забеэгl*.лf;н}лн] педаг,огi,{Ftрlк та tвltllIH лpauiBbnltKiB

закдrij,{у **вiтlя гарантiii, перелбач*}ti,;х ч}lF]Е{р{ая закФноjIаЕстБOе{:

працiвникам закладу у призначенi iъ,r пенсiй за BiKoM та за вислугою

poKiB:

7 .2.2, Органiзувати надан}{я дошо]uоги у rзлrрiшешri гlобутовlt-х гrроб-пеп,r

пенсiонерам. ц{о перебувають на об"шiку в про{iспi.lтковiй органiзацii.

'|.2.З. Сприятlт оргаrтi:заuii санатор}rо-к_yрортного лiкування та вiдпочlrнку

члелiв г{ерв!.fЕ}{$i пiэ*фсгliлкtэвоТ оргаriiзачii т,а 1х ci'чei:T. П\,TiBKl,t дJя

лiкъjваллtlя вlтдi:,tятrj I]epilr за все Tli},t, ,\то Llacl,o i Tpl-iBiltrrii чаС xBOPiC. ХРОt,ТiЧlt*

хвориý{, 1,!i]v1, .ч,го тiеребувас на дiJспtlгlсернi]}r}i об-tiку за наявнос l,i

вiдrtовiдних доIiуN{ентiв. ЗабезпечI,{тtl гласнiсть прl.r розподiлi путiвок.

-1.2"4. Спрl.rятl.t органiзачiТ лiтнъого оздоровленLtя дiтей праlдiвникiв закшал,y,

1.2,5.Органiзувil.ти проведетrня <днiв здорtlв'я>, вttiздlr на пр}lрOду, iTlrшi

к_ч.iIы,урно- масов i :]аходи.

,7,2,6. Органiзуватi.l сiмейнr вечорt{, веtIори вiдлочинку, присвяченi fiню

працiвникiв освiти. 8 Березrтя" }{овому року тOтцо.

"1.2.7. [1роводити ýerrb вшанYванFIя :шодей шохилого BiKy" Забезпечит,и

заrтрошення на свята BeTepatriB гrрацi та пенсiонерiв.

7" 3. Сmоронu lozoшopy lо.пtовtlлuсь :

7.з,l. Вживатrл заходiв для забезпеченtш дотррlмання ЧрtнIrIого законодавстI]а.

- у сферi трудових вiдносr,tн:

- прr{ забезгtеченнi соцiалънI,lх гарантil"л

ч-ценiв Тх сiмей. а такоNt пенсiотtерiв,

ocBiTlt.

i пirrьг для працiвнlrrсiв освiти,

якi працювfu'tр{ раltiшlе в гацчзi
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-- при t"{аданнi гарантiй i компенсацiй молодI,1м спецiалiСтаМ У РаЗi

переТзду iх у iншу ь,лiсцевiсть у зв'язку з направJенIlr{м на роботу у

пOрядку розподiлу гriсля закiнченtlя навчЕL,IьнOго закладу, асгriраrrгурt,l.

7.з.2. Сприяти вирiшtенню питанъ ti{одо надання реабiлiтацiliних путiвок на

лiкуватrня сlсвiтяtлаь.t, якi r{ього

вiддi:iеннями Фонд.ч соцiацьного

потребуют,ь, перед регiонаuь}tиfoI}l

страхування з тltь,lчасовоi втрат}1

праltездатностi.

?.з,з. Вжrава:ги спiлы,ii захOди для наjIежного вшроваджен}lя недержавI{{}го

t,iенсiйногО забезпеЧеннЯ та обов'язковог0 професiй}Iого стpахуваIrня

праriiвникiв освiти.
,7.3.4" 

ГIриймат,Id участь у гацузеви,ч спартакiадах серед працiвнl,rкiв ocBiTlt та

ст,удентiв.

8. гдрднтrr ляльностI IIроФсшлковоi оргднIздцIi

8. 1. РобоmоOавець зобов'язу€mься :

8. l ,1. Надавати первлrннiй профспi.llковiй органiзачii всЮ необхiДНv

iжф*риа*iltэ lз tltlT;lt.ib. rцi} t, r]p*дpteTt}rvt Еiъi}Гa} нii,]l*кrив}лt}г+ дi}гi}вi}рY, {:ilрl{ят}l

р*шliзаtliТ ltраlза fi*pEpiIJHoi гliэ*ф*пj;тк*в<зi +эрэганiзаltii t-т* заhllс;}, ]-p_ilj:l{}B!,i,ч i

**rqi а:: ь но*ек{} нtэ \l iчt i ll н il+ гср ес i в ;трtэ:эi в r;l+э<iB.

8" 1.2" Безогlлатно надаваги первлrннiй rrрофсrriлковiй органiзацii обладнане

примiтr{еgцg, оргтехнiку, примiщення для проведення зборiв, засiдань тоIцо

{сT .249 КЗпГj УкраТни).

8.1,З, Зr.iдrrо з заяваNtLi членiв лерв1.1нноi профсшiзrковоi орr'анiЗаuiТ ПРОВОЛИТlа

безго.гiвкову оцлату чjlенськлlх BHecKiB та перераховувати i'x гriсля вLlп-цат!I

зарплаг}L

8. 1.4. Забезшечрrrи звi;tьнснtля вiд осгtовноТ роботll представникiв або

позаштатних працiвникiв перв}lнноi профспiлковоi органiзакiт дло .vчастi _v

U
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статутних заходах на рiзнлтх рiвtrях. а такOж на час короткостроковOго

}{aBtlaнrrfl , i з з берех{енI{яý{ з аробiтноТ пл aTl,t,

8.1.5.Не застосовувати до працiвникiв обрш*ж до складу профорганiв,

дисциплiнарних стягнень без погодженЕя з вiдпов iдними щофоргrlнtlМи,

8.1.6. Не допускатfi звiльнення з робо,ги за iнiцiативою алмiнiстраuiТ

пратriвникiв, якi обраяi до складу шервt{нноi профспiлковоТ органiзацii без

згод}l вiдповiдrrого профоргану та шротягоý,{ рокy зi звiльвення з вибОРнОt

профспi;rковоi пocai{pr (Закон YKpai|Hu ti|lpo професiйлti сtziлкu, tx права l!!(l

zар ан пl ii' d iял ьн о с rп i ;l) .

8. 1.7. Забезпечити вiльнl,тй доступ jto N.laTepia,чiB, дскyментiв. а також до ycix

rriдроздiлiв i служб закладу дJя здiйtсtlення первI,1}{}{ою профспl"чковоЮ

органi:зацiсю наданlж uрофспiлкалt гIрав коFlтролю за дотрII\{ання\,I чинttого

:]аIiонодавстtsа. cTat{oNI oxopoнtl праrri i TexHiKt,t безпекlr. влlконанням

кOлективного доI,овору.

8.1.8. Rиплачуваlи шорiчнч винагороду за сумлiтrне виконання обов'я:зкiв

головi перв}Irrноi профспiлковоТ органiзаrtii за наявностi коштiв.

9. контроль зл виконлнняý{ колЕктивного договору

9. 1 " С'пtоронu зобов' язу юmься :

9, 1. I . Визttа.lити осiб, вiдгrовiдальнрl-х за виконання окремих tlojIожeнb

колективного договору, та встаl1овит}1 TepbTiH iх влrконання.

9.1.2. I1ерiод1,1чно tIроводити ,зчстрlчi адрriнiстрацii та IIервин}{0ю

**офr:пiлкfiвt}}Ф сргаtiзачiс.лrъ. }la яких iнф*рмr;,ватrт стфро}lрr прФ xi;i

ý *лк*.чаннý коjIек],!tвнOго д,Ji,оi}tiру.

9. i.З. iJлт-rн раз Tia piк спLrьн* аrтi:лiз;vвtlтi{ cтafi ixiai вr]Ii*наF{Ёlя кодсктlавl*t}г*

дOговору. заслуховува,гlr звiти KepiBHl.tKa закJIаду ,га голови псрвlrннОi

rлрофспiлковоi органi:зачiТ ттро реа,riзачiю взятих зобов'язань EIa ЗагаЛьних

збiэрах (ко нф ер е нцi i) трудов о 1,0 колект},I в у.

l
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*"1.4 У разi несвосчасttого виконанIlr1, невикOнання :зобов'я:зань ана,тiзувати

гр}tчI,lI{и та вжLlвати r,epb,riHoBi заходи ц{одо забезItечення Iх реапiЗацii.

9" ],5, Осiб. вIлнних у невиконаннi llojloжeнb колективного дOговору

trрi.rтягати до в iдшtlвiдальностi згiдriо з aIp{HH ип,{ закOнодавством.

9.1,6. Колекгивнрtй договiр пiлrrисаний у трьох примiрниках, якi зберiгают'ься

у кожноi iз CTopiH i маютъ одFIакоliу }оридичну силу.

Работодавець

{фd_Н *.Орrlс

I'олов а fi ервиI{нOi профсrтiлковоТ

*рганiзаrдiТ
-z----]-\ а

fi{,hr/ ii l iс,lсгilя_--".*-t;_

ЪБ.d_*'"4 
Jлg2OЧ**

LУкрдlt9z
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д{одаток 1

до колект}lвного догоtsор\,
ь*iж роботодавцел,1
llавшинськоi ЗоLLt I стl,пеня
та вllборним органоrl tlepBItHttoi
шроdlсшiлкововоi органiзашiТ
rса2а21-2а25 роки

ор I €]нто вниr.I п ЕрЕлlк
пOсад працiвникiв з HellopMOBaHltM робо.rшм днем ctIcTe\IIl \I iH icl epcI ва

всвiти i HayKr,r Укра'lЪи, якшм Moiкe надаватIIся додаткова вLlпr стка

Роботодавцi установ i органiзацiй, ix заступники.

Економiсти, юрискOнýулъти, практиtlнi псlахоJIоги, соцiаънi пе-IzlгогI{,

бухга-штери, бухгалтери-ревiзори, бiблiотекарi та iншi.

Технiки Bcix с[ецiа-шьностей.

CeKpeTapi, секретарi-друкарки, ceKpeTapi уrбовюr (уrбовьuетолпIппi)
вiдлiлiв (частин), дiловод.r, комiрrшшси.
Kyxapi.
ЛiKapi, середнiй та молодшлй медичнлй пepcoнzlJl устztнов i заыа:dв ocBiTTl_
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Додаток 2

до коJlек,гi-lЁного договору
мiж роботсдавцем
ггавшлrнськот Зош -[ ступеня
та виборним органом первиrrrrоi
профспiлкововоi органiзацii
на 2a21-2025 роки

t!ЕрЕлж
рr*бiт з l}ажtкн&€и Ё жrкщ.ilttЁ}}t}lхл yвt$i}*Hrr *р*цi, fipt{ Rlflкa}Haжlti fiýllx

здiйсшклсть*я пiдв*tщеша оплата

t" Вi*,цlа р*бiт з BaжKt4ft{;t i лuкiдirl,Iвli}ttt \,}toBaMI1 lrpaui" на яtit,l,ч

встаt{овлIоються доIтлат}l в 1эозп.riрi до l2 вiдсоткiв:

1.130, ()бс;rуговування тепловрtх боl"urернllх \,cTai{oBoк в цехах (дiльнr,rцях}-

котелъних, т,урбiнних.

i електрозварювальнi роботи.1 140. Газозварtовальнi. газорiзilrтьrri
з.riйсrгюваll i 1, ltр llM ill lеннях.

1.14б. Ремонт i очлшIення вентилrlцiйнrо< систем.

|.L47. Роботи, шов'язанi з чi.tшення\{ вигрiбнлtх ям, смiттевих яrцilкiв i

канац iз ацiiлллтх ко;rодязiв - пр о в еде н}{ял,{ iх :rез iHdl екцiТ,

tr. l51. Прання, с!тuil-лня i прасуванIJя слlецодягу.

1.152. Роботи бiля гарячих плит] електрожаровIrх rtrаф, кондt{терських iпаро-
масляt{их гtечей та iнших агларатiв дjlя сма}кення i влrпiкання.

1,155. Роботи, пов'язагti з _N,Iиттям посуj{у, тари iтехнологiчвог,о обладнання
врyчцу iз за*тос_чваItня]\{ кисл{),г, JIугv та iнlltих хiь,!iчних речовиц.

1. t 59, Р*б*:,и з .чjj*рування !}t];{}l" з ýi{гt}товjlення]\,1 лезiнфiкr.к}чiсч р*з.tt.rнi*. la

,riiкfiж з 1х Bl,tк(}p}lc,l,al{i{* bJ,

i . ] 64.Робота за дисплеяN.Ill Еоh4.

1. !78, Забезгtе.lення i проведення занять у крl{тих rrлавfuцьних басейrлах"



-),

1. l82, lrоботи на висо,гi 1.5 м i бi.,тьше над rIоверхнею зелцлi (гri;l:iогrr).

f,оli.ltа:ги за несприятливi умови rrрачi встаIтовJl}оютъся за резчлътата\tи
атестацii робочих птiсць або оl{itлки }i}.{ов праrдi особам, безпосерелнъ{}
заiiнятrlrut на робот,ах. передбаченрtх Перелiком. i нараховyються за час
t}шстичноi зайня,гостi працiвнlткiв на "гаких робочлtх nlicrцx або в TaK}.iý

умовах гtрацi, яка здiiiсшюст,ься вiдгIовiдно до лitочого закоt{Oдij,встЕа про
0хOрOну прачi.

ПРи HacTyпHiii раuiона,liзацiТ робочl.rх мiсць i по_rтiшtrrеннi yl,toB праui
дсплаги зfu{енцr}цOться або rзiдмiняtоl]ься гIовнiстю,

На роботах з важки}.{и i шкiдливимtt умоваN,iи праrri дOп.]1а,гl.л

вста}IовлIоIотъся до |2 вiдсоткiв посадового окладу (с"гавклr). а на роботах з
ОСОбливо Вахtкими i особллrво пiкiд:il{ви]чIl{ y\{oваil{и праIli - до 24 вiдсогкiв
I]осаitового оклаjtу ( cтaBtcll ).

:\тестацiя робочих мiсtiъ або оцiнка \ }IoB гrраui в \,станOвах i органiзаr;iях
здiйснrосться атестацiliтrоtо колltсiсю. яка створюсться наказолt роботодавця
За ПОГОДЖеНIlЯlvl З первrlнноrо профспi-rковою органiзацjсю з чрlсJа наЙбiльшr
квалiфiкоRа}{их пpattiBHI.TKiB. представнllкiв первt.tнноТ
срганiзаrliТ, служби oxopoнll прашi vcTaHoBl.I i органiзаuiТ.

профспi.;rковоТ

Атестаr{iйтrу коь.riсiю очолюс роботодавець або t:lого заст}iпник. Для

л
-ф

роботи члеt{аý{}l атестацiйt+оi Koц,ticiТ шrожутъ зал,ччатLlся сriецiалiсти iHшrl.rx
служб i органiзацiй.

F{а шiдсгавi висновкiв ат,естацiйноi KonliciT роботодавецъ ycTaHoBL{,
оlэганiзацiТ за погOдiкенняь{ з первиннок) профспiлItоRою оргаrriзачiс:ю
затверджу€] пepeJriK KoHKpeTHItx робiт, на яких встановлю€ться доtIлата за
несflрият-плrвi yintoвIt працi i розмiри доuлат за вI{дами робiт.

KorrKpeTHi ро:змiри дOrшат та тривалiсть iх виrrлати встановлюIоться
наказ0r,l шо ycтaнoBi. оргагriзацii.

ф"
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il,олаr,ок 3

до колеt{l-лlв1{0го дOгOвору
мiж робогодавцем
Павшиt*ськоi ЗОilJ l стутtеня
,га вl-tборнi4ýt органсм rlepвi,rHHoi

iiр*r|rспiлкововоТ органiзаuiI
rla202l'-2a25 роки

список
впробництв, цехiв, професiй i посад iз шкiдлItвпми i важкимш умовами
прflцi, зайнятiСть прашiвпикiВ на роботвх в яких дас право на щорiчну

дод&ткову вiлшустку

(вi;ц1-1овiдно до IlocTaHoBи Кабiнет1, MiHicтplB УкраТни
вrд 1З травня 200З poK_v N9 679)

i{oMep
1,1озиltii

Виробнrrцтва. роботи, t{exl], професii та шосади

N{аксriмальна
трttвilлiс,гь
rirорlчноТ

долатковот
вiдпуот,кtl за

робсlту iз
ulкiд;l1,1вими i

ваяклtfi,{и

чN.,IоIзаN{}i lryацi.
капендарtlи}.

днiв

5, Кухар" якtаl.i прал{юс бiля лJlити +

Фарбува;tьник
1

24 ОператоР ilральниХ машt{н, зайнятий pta iншlах роботах 4

|14, опалюва,r, заГrнятий 0па.пенilям печей дров'яним JIал,lвом 4



&

J.}

Додаток 4

до ко.]Iек,т,I-{вного догOворY
b*ixt роботOдавцем
ПавшiлrлськоТ ЗОШi I ступеня
та виборни},t органом itервинноТ
проt}сгli:rкововоl органiзашiТ
нп jt}] i-:{i].i F{]lill

сЕёр€с*н
вэ*gэ**Фжвяtя,гrе, р*fr*т" шр*ф*s:ilТ ý r:rэ**;i тяраяiв**нкЁво gэ*ýrэта,{!ilýъ ý*s}'яtЁ,*tа t
пiдвиш-lеt{и]!{ нерRGво-еь{оцiйнлrм-га iнтелектчilльнl|i},t навантаiкенням або
ВИКОНУtlГЬСя в ос*б;lllвl{х природнIrх географiчнItх i гео.цогiчних y,}toBax
Та УЬ{ОЕаХ шiДвиlценого рIrзI{кч д.iIя ]доров'яо rцо ла€ право на шорiчнз,

лода,гкову вiлпl,стк\, ]а ocoб.,lltBlrI"I характер праui

lвiдповrдно Jo гtocTaHoBlr Кабiне,гi, N'IiHlcTpiB \rttpai Hlr
iд iЗ 200

i
-4

вlд ня loKr М б79

}"ici:rrep

;;озлtцii
[lиробнlтr:тва. роботи, цехI{_ профес:ii т,а пOсадll

максима.rьна
трrrвалiсть щорiч1-1оi

додатковоi вiдпустки за
роботу iз шкiдливими i

важкинм умовами
праiдi, калеЕдарних днiв

ХvI, ДЖЛЬНIСТЬ У СФЕРi оргАнrзАцIТ в{дI]очинку, розвдг" культу,Dи тА CIlOpTy
ji l siJ-lы{lc l"ъ трЁн f, P,iE i Ci li} рт;.liз t{и-ч Lr и клlАдА ч l в

з5,

Тренер-виt(цадаti дrtтячо-юнацькоl L:портиl}ноТ {спортrтвяо-
TexHi чллоi ) шко jl!{. r,rreш i алi зованOТ дитяtIо- jo tlацько i I]t коj] и
ir;lillrtil'lcbtiогo pctcpRl " cllertiaлitoBittto'i _1г! Iяllo-KJllatlbKoi'
(сгiорти BHo*TexHi.tl-tt_li ) ш ко;rи та у ч l r.ци tца олi ьtпiйськог1]
резерву

18

XvlI. охоронА зд{ороR,я" oCBITA тА Col{tAjlbFlA i_l0пOмог,А
1 Бiб"пiотекар 7

{нстрl,ктор з t{y j]bTl\,1acoBoi роботr{. кyль I opt а н i затоil 7
*, Кас:,гелянка 1

} X]]l*l_j iy l 
l "TI991E 

о_цl,в с t мл г А д у зями г оспод А рс тв А
li:It]] l в|4ди I]и роБн р{L{TB

{э{},
I Iри би ральнrзк с;ryжбових ]lри l\,li l_цеп ь, зай нятrt p"i п рlтбираirнял,я
заt а-lь{{и.\ r,бирllлеrtь ra catlBy l.:liB

4

41

П *рсо нал ;r,le;lrт чний молодш и li,га oбc;r.v го вуюlllt l,i псрго нал
{сестра ý,tеличl,iа е{сjlодша :] дOг.IIяJ{у за xtiop}t\lil. ca++iTapKa..

бr'(lегнrrк, litrбl гliltк j clfrc.tr гOв\ вання .r*зlii. HrlIlbNa. пorli,tttllb,
i}ll,чOват е jlя, riри бrrpajl ь l-i l{ к в;тробtrи ч l,t х rIг) и Nt 1щс нь )

25

4з
Оператор елсктронно-обчислювi}Jlьних машIIн, пращiвник,
р+бота якого гlQв'язана з вl1кФри+танняь{ Еsраонального
кФмп'кtтера

д

t
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_lrlllIlrц (

павшlдlськоi Зош [ стrш
lа вllб01)ItII\[ t)i1_ _:]]

rlpoti]cil1.1I\1-,tý1]$1r] :
ыа2а2|-2025 poKll

шолохtЕЕIlш
ирс премiювання працiвникiв

1.Загальпi rrоложення
tr,l.fiaHe Полохtення пр0 премiюв.lш{я працiвникiв (лалi - Положеrшя)
встановлю€ порядок i рOзмiри пр емiюваrтrжр оботодавфв, ik застушrlжtв.
яедагогiчнlp( та iнших rrрафвr*ткiв закладiв освiти та установ,
гriдгlорядковаЕrж управлir**о освiти, культури, молодi та спорту викон€lвчого
KoMiTeTy Мукачiвсъкоi MicbKoi ради.
1.2.Щля ВI/ВнаЧен}UI претендентЬ на премiюванFIя та розмiру премiй наказом
нач;lJIьника управлiшrя освiти, культури, мслодi та сfiорту створю€ться
комiсiя з числа гrрацiвникiв управлiнrrя ocBiT}I, куJIътури, молодi та cITopTy;
мiсъкоi органiзацii профспiлки прафвникiв освiти i науки; центру
кроф есiйшого р озвитку [едагOгiчнlтх пр ацiвникiв та центр а_iliз ов arroi
fiухгачтерii управлiння освiти, культури, молодi та сцOрту.
1.З, Роботодавцi закладiв освiти можуть кJ{OпOтати пр0 гrремiювання
пiдлеглих працiвникiв.
1.4.В дане рiшеrrrrя можуть вноситись змiни та дOпOвненнII на пiдставi
рiшеrrтrя KoMicii.

?"Гlорялок вlл.tначенýя ф{}шi{у шревтiюв*}lнff
2. 1 . Фоrц матерiа_гrьного заохочення (премiальний фо*,д) створюстъся за
рахуноК eKoHoMiT фонду заробiтноТ штати в межах загiшIьш{х коштiв,
гl*редбачених коштсрисом Еа оплату прачi.
2.2.Премiювання працiвнtпсiв здiйсrцо€ться у разi вiдсlтностi заборг*ваноgтi
п* заробiтнiй платi.

3.IIоказшики премiювання i розмiр пре*riй
з, tr.премiюванrrя ilрOводиться за такими покrtзниками:
-сумлirrнg викснання слухсбових обов'язкiв ;
*творче ставлfiItня до шрацi;
-дO"qр иманi{я fip авил внутр iшlтъ ог0 тр_Yдов ого р озпорядку, полOжень
колективного договOру;
-особистрпt внесок працiвника у роботу колективу;
-змi цнення матер i ально -технiчноТ б жъr з акладy:
*глiдготовка шереможцiв та пррrзерiв олiмпiад та змаг&нь рiзного рiвня;
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-*ргаl{iзацiя оздороtsлення дiтей;
*пiдготовка закладу дс нOвOг0 навчальнOго року,
-5агаторiчна добросовiсна праця ;

*активна участь у громадськоý{у lкиттi;
-збiльшеtrня обсягу робiт та обов'язкiв.
З"2.Розмiр гrремii залежиIь вiд виконання Еоказнр{кiв, зазначених у rr,3.1,

*соблtстого вкладу в загальFIi результати роботи та Еаяtsвlдс коштiв.

з.з.l-фемiювання rrрацiвнrrrсiв праводrться за фактrтчно вiдrrращъований час

без урахуI}аIлня днiв, riропушених через хворобу, rrеребуваннrl у вiдпустцi (у

тому числi й без збереження заробiтноТ плати).

3,4" Праuiвrмкалл, якi звiльнилисъ з роботи в мiсяцi, за якi провадиться

кремiЙвання, прешrii не вигшачуtOться, за виняткOм шрацiвниrtiв, якi вийжли

ý1a ýf,н*Ь. звiльнилиýя за *т&ЕФе,{ здс:ров'я або згiдно з гi, I *т"4Г_} КЗгili
Украiтти чЕr п*р*ведgнi на iiTвty р*б*ту.
З"5. ГtраиiЕники мФ}к}те бути п*збавленi rrремii пrlвrriст,ю абс чgсткФЁФ за

н*gкiсиg Еиконаi*.lЁ служб+ван обФв'язкiв, п+рушенЕя труд*в*Т чИ

BlrкoHaвcbкoi дрiсltЕiпJ liни тошо.

4.IIремilовання за викоцвЕня особливо ва)ltлIлвоТ роботи
4.1.премiюванrж за виконання особливо важдивоi роботи або на честь

Ёвяткових дат з ypaxyBaн}Ultvt особистого вкладу прачiвника здiйсжосться в

ко}кному конкретному виIтаДк1' згiдно наказу началъника управлiння освiти,

купьтур}1, молодi та cliopTy згiдно подання роботодавця структурЕого
пiдроздiлу та за погодженю[м iз вiдrrовiдною fiервинною профспiлковою

*рганiзацiею.
+.Z.Вlrграти на премiюванtlя за викOнання особлив0 ваfrfilивоi роботи
здiйсшоетьЁя за pa"yn on фондУ премiюванлш, утвореного вiдповiдно до п.2.1

iФOго По-ltоженr:я.

S.trIорялок i термiши прегliк}вflннff
5"1.Пlзопозитдii ш{одс позбавленIж премii або зменшення ii розмiру
кOнкретноh.{у гiрацiвнлтку зазначаються в наказi лро премiювання на пiдставi

дсгlовiднот запиоклl роботодавця стр}ктурного пiдрозлiлу та пOгсджуютъся з

ýepBplнHCIro профспiлковою органiзацiею,
5.2.Премiя вип-шачусться не пiзнiпrе строку випJIати заробiтноi пдати за

,1ершу IтOловиFлу мiсяr{я, на$туIrного за звiтнiп,r,
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Додаток 7

до колективного догOвору
мiж роботод€Iвцем
Павшинськоi ЗОШ I ступеня
та вибортr}lм органом первllнноi
шросРспiлкововоi органiзацii
tTa 2L]2 1-2025 рOки

Сшi",rьна комiсiя
1lrlбоr,одавця T,ii fiepBIrHHoT профспi.пковоТ оргалIiзацi.f

[IlBrrillttcbKoT }Ottl l стrпеня _1.1я ве'1ення EepeгoBopiB i:лдiiiсллешня
к! Ц Т Р8,-]t9 14-Р] Lк qцаё н я l t цi-q]] !1 lц цВ-дqI qJц qlq Р-qр}a

В i_t с ropo1 1 1 1 11,111цr1 r_r_litB iiя illtBtrll trтсьrtгl] Зi][] i ст ч пеня :

Орос Ната- ilя 3;.. ;i.l l з ij,:

-.----]
I

ей Алiна C;lcKciT*;;lt .-\;iic i сн i tsLiil i,j.Ir] j

]

]

i

В ac lt;t l в Hai i] ч lrT.e;r ь I ] очатк|lв 1.1 х к.ц aci в

: - rr L]lrv!/[..!IlLll L} 1rPl (lrt}, llulltit]ttl{U] tlpi-lЧ]cll l laBtrlttllcbKoi ,}i,]Шi { сгr,леня.j

I_ij. /|,lяшrко ijliclt.ltlrta
]

i'-,-]; , т t О l{tн;i lilit'}{.1l'llt(.\l i) (lt,t!,allJ\ I1лrпl)rllll,,,','i i. i е_rегlij ijliта_riя JBlltiiBHal [-o-itlBit BttбcpHoi'o {};]l'aН\' fiepB},tt{[I(}Т 
]

i 
- lJl{l!]Dll(i 

itt"trrr}r;-Trl Tr-n;,,ri' ,,*-,л--j,-л--j: i] _ Ip('(ii{II1.IKnB()i r)Pl alltlatiti'
t

* ---*--- -__ _-]
i а (lr'l\ !]ЦIIL- гi\ illDr, -r""1.l i." ь\ H.]iiIIi вiтпrя }i,,riзiiBlil.i Jaci \'ПНI,iК ГО"i(}Ви вt,tбtl;эrтоl,i} CIpгaг{y 
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