
yKPAiHA
ЗАКАРПАТСЪКА ОБЛАСТЬ

ВЦдiл економiки
Мукачiвськоi MicbKoi ради

частини 11cTaTTi 9 в редакцii Закону
змiн до деяких законiв Украiни
переговорiв> рекомендуемо привести

UKRAINE
TRANSCARPATHIAN REGION

Department of есопоmу
of Mukachevo City Сочпсil

Ns5458-YI вiд 16.10.2012 <Про BHeceHIuI

щодо визначення cTopiн колективних

у вiдповiднiстъ колективний договiр:

,/r а5 2с2/ xn -З/ 2' На ЛЪ вiд

Шенборнський заклад дошкiльноi освiти
Мукачiвськоi MicbKoi ради Закарпатськоi
областi
с.Шенб ор н, вул. Мукачiвська, 9

повiдомляемо про повiдомну реестрацiю колективного договору

укладеного мiж адмiнiстрацiею та профспiлковим koMiTeToM Шенборнського

.uппuдУ дошкiльноi освiiи Мукачiвськоi MicbKoi ради Закарпатськоi областi у
peecTpi г€LJIузевих (мiжгалузевих), територiальних угод, колективних

iогоuорiв, змiн i доповнень за NsS вiд 1б.03.2021 року.
К.ру.""." Постановою КМУ }lb1 15 вiд |3.02.20|З року в редакцii

Постанови кмУ вiд 21.08.2019р. J\b 768 <Порядок повiдомноi реестрацiТ
г€Lлузевих (мiжгалузевих) i територiалъних угод, колективних договорiв>

ресструючий орган нада€ рекомендацii щодо проведення вищевказанот

угоди у вiдповiднiсть з вимогами законодавства.
ВiдповiДно дО ЗаконiВ УкраiнИ <ПрО коJIективнi договори та угоди)),

- замiнити сторони ккерiвнию) на <<роботодавець);

- замiнити сторону (профспiлковий KoMiTeT первинноТ профспiлковоi

органiзацiт Мукачiвського закJIаду дошкiлъноI освiти) на

орган первинноТ профспiлковоi органiзацii>;
виборний

до вiдповiдностi розбiжнiсть нЕLзви CTopiH на титулъному
BMicToM колективного договору.

', ,э'/
iлу економiки,,, ,.,7,rli(!,| М. ДЕРЕВ'ЯНИК

a

привести
аркушi з

начальник

гшr. О.Щlхновwча,2, м. Мукачево,
Закарпатська обл,, УкраiЪа, 89600

тел,: 2-1 0-78, 2-10-47 http://mukachevo-rada.gov.ua
код еДРПОУ 38625l80

sq. O.Dukhnolych, 2, city Мйасhечо,
Transcarpathian reg., Ukraine, 89600

tel. : 2- 1 0-78, 2.110-41 http://mukachevo-rada.gov.ua
Registration code 38625180

";

Людмила

54849



]/KPAiHA
ЗАКАРПАТСЪКА ОБЛАСТЬ

Вiддiл економiки
Мукачiвськоi MicbKoi ради

UKRAINE
TRANSCARPATHIAN REGION

Dераrtшепt of есопоmу
of Mukachevo City Council

r'/."з,2сg/. Xn -g€ i " На ЛЪ вiд

Шенборнський заклад дошкiльноi освiти
Мукачiвськоi MicbKoi ради Закарпатськоi
областi
с.Шенб ор н, вул. Мукач iBcbкa, 9

повiдомляемо про повiдомну реестрацiю колективного договору

укладеного мiж адмiнiстрацiсю та профспiлковим koMiTeToM Шенборнського

.u*пuдУ дошкiлъНоi освiтИ МукачiвСъкоi MicbKoi ради Закарпатськоi областi у
peccTpi г€tлузевих (мiжгалузевих), територiалъних угод, колективних

договорiв, змiн i доповненъ за NЪ5 вiд 1б.03.2021 року.
К.ру.""." Постановою КМУ Nb 1 15 вiд 13 .02.20|З року в редакцii

Постанови кмУ вiд 21.08.2019р. J\Ъ 768 <<Порядок повiдомноI рееотрацii
галузевих (мiжгалУзевих) i територiальних угод, колективних договорiв>

ресструючий орган надае рекомендацii щодо проведення вищевказаноi

угоди у вiдповiднiсть з вимогами законодавства.
вiдповiдно до Законiв Украiни <про колективнi договори та угоди),

частини 11cTaTTi 9 в редакцii Закону Nч5458-VI вiд 1б.10.2012 <Про BHeceHHrI

змiн до деяких законiв Украiни щодо визначення cTopiH колективних

переговорiв>> рекомендуемо привести у вiдповiднiсть колективний договiр:
- замiнити сторони <<керiвнию) на <роботодавецьD;
- замiнити сторону (профспiлковий KoMiTeT первинноТ профспiлковоi

органiзаЦii МукаЧiвськогО закладУ дошкiльноi освiти) на виборний
. орган первинноi профспiлковоi органiзацii>;
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до вiдповiдностi розбiжнiстъ нЕlзви CTopiH на титульному
BMicToM колективного договору.
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ШЕНБОРНСЬКИЙ ЗДКЛДД
мукАчIвськоi MrcbKoi рдди

дошкIJIьноi освlти
злкАрIIАтсъItоi оьлдстl

lзу,;r. N4r,каtчiвсt,кlt. 9. се"lо L[ler rборlr. В9(l70. ге"rr : 7-()6-]-tr.
[l-nlail: cltl,z_.sh_erlЫlr,цliglllitil.st]i1-1 ко]1 C/{PlI()Y З_ltJ557,18

1 1.03.2021 JYg 0t -l0l7

Просип,rо провести

Щаний колектив}Iий догов i р

Начальнику

вiллiлу економiки

Щерев'яник 1\{.Ф.

tr ов iдомttу рссс,граt Ii l<l Ktlrt с к,ги i] l Io 1,o il() I,o tзо ру.

не п,tiсr,ить кон(liлеril ti йнос,гi.

l 1 .0З.202lр А. Феrr чак-N4ах,гt и Ile Ltb

ЗАКАРПАТСЬКА ОБJlАСТЬ
Мчкачiвська Micbкa територiаfьна громада' 

Вiддiл <t[eHTp надання
адмiнiстративних послуг,,

IйчкачiвськоТ MicbKoТ ради

N,' (ь{ ь|С l99,Ц
i" ___" 1 з"БЕр 2021 zO_рл
i BsýOO7j,'1v-"*"", 

"лочр 
flухновича Опексанлра, 2

i ты.544-68i cnapgrukl"h:u**dl9Ж-".*.,.,.,*.



вiдповiдrrо до I]остаIIови i{N4y }г9 1l5 вiд 21,08,20i9 року, (в редакrriт

постанови кабiне,ту Vlirricrpiu v*puT", uiд 21,0B,2019 ,N9 768.), ,га I-Iоря;rку

пвiдомноТ реес.граltiТ r.аJIузевих (rrliя<t-а:rVзеtзих) i ,гери,горiа,lьtlих }/r'ол,

коЛекТиВнИхДоГОворiвреСсТрУlочl,tйоргаliЗN,{е.гоlоПосИ'rIеттiiяiн(ltlрN'IYl]аI1}lя
заiнтереСоваI]их суб' ск,гi в n.,p"r*r,",n, uu офirtiйному rзеб-сайт,i :

- ресстр l(о.llективtIих угоil (логtlворirз), зп,titt i

доповне}{ъ J{o них; . :_\
* текст колективtIих угод (договорiв), зI\41tj l

iн:il,"ЪЁ:Jffiдацii lt(одо Ilривеj{еI{Liя VГОj{И (ЛОГОВОРУ) У

вiДповiДrтiс.гьЗВИМоГаN{''uо"''п,tао.'оu.lуразiТхtrаявгlос.гi);
_ перелiк пiдrrриеNtств, ycl,aIIoB,' органi:rацiй.' jt:lя ,lких обов,язliоIзиjVIи

поло}кеннями oon.nrrnnoT уголи' (у разi tIоJ{аltllя ,гакого I]epeJllKy

сторонами уголи). _, --.лтrтlлт тт ? гl 7 Попял

УзвязкУЗВИЩенаВеДенИМ'ТаКерУЮчИсъЧ.3п.7ПорялкУПоВlДоМно
peccTpauii галузевих (мiжгалузевих) i-"р"орiалъних угод, колективних

договорiв, просимо, при пред ""r.nri 
на гlовiдомну ре€страцiю галузевих

(мiжгалузевих) i територiальних Угод, колективних договорlв

повiдомляти, чи мiстить o";;i; iнформацiюо доступ до якоi обмежено

сторонами ^","*о, 
вiдповiдн:л:: ::i::}";,T,.'i, чж;"r(,нжт:

r{i: J
(пlБ)

// 2021 р.

i-1"ffi:I*"i,'ЁЩr_:r'Н*iЖlТ] ffill"Hl ffi ;;
,.о"фiл*uiйноi irrформаuii, просиу
таку iнформачiю,

/.у (шIБ)

Надасмо
(уголи) (змiн та

згоду на оприлюдення . l*j"у
доповнень до них) ша офiuiйному

колективного договору
сайтi MicbKoi ради,

к-у-qф

W
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КОЛЕКТИRНИИ ДОГОВIР

адмiнiстрачiсю та профспiлковим

KoMiTeToM Шенборн ського

закладу дошкiльноi освiти

МукачiвськоТ MicbKoT ради

ЗакарпатськоТ областi

на 2021-2025 роки

Схва,rеttий ttэ зборах
ко_lскги *у t, У t-t//Ll,

,гру/Iоtsоr,о

I lpoToKcl",l

2021 р.
с,1



З,lЗ.lЗlОЧlr КОЛеКТИВНИЙ ДОГОВiР ЛокаJIьI]им H()pN{aTиBIILl]\1 aKl,ol\{, яки\I
:.- \.Iюються соlIiально-еконоtttiчtтi, виробничi, Tpy;toBi вiiltlосини i tTa
_ _:cTaBi якого узr,оджуIоться iнтереси трудовоI.о Колек.гLIв)/ та вjlасIIика
LlJенборнського закJIаду освiти (дtалi зак"IrадУ, ус,ганови), стороljи
-,,r\IовI1.-Iися l]po настуtIне:

l. Загальнi llоложеlltlя.

l .l , КолективrIий логовiр )zкладено 202l -2025 роки.
1.2. Колекr,ивний договiр ух]залено зоорами l,ру,lцовоI,о iioJ]eK],1.IB\

Birr набувас LIинностi з дгtя його
yXBajreH ня Ltо]]ого коJ]ек.гив}Iог,о

{протокол ЛЬ l вiд < 69 р .).
затвердх{ення (е:,У > до
-]оговору.

l .3, Сторонами колективIlого договору с:
- керiвник в особi директора LLIенборнського зак.цалу ,l1otttKi,,tbHoi ocBirrr

l:a,ri керiвник), якиЙ I]реllс],аRля€] il11ерс.си I]JlасIiика i мас вiдповi,,tгIi
повFIова)кенr{я;

- профспiлковий комi,гет IIерt]иI{ЕIоТ rrрофсlti,tковсlТ орr.аrriзаrtil'
ШеНбОРНСЬКОt'О ЗакJIаДу ocBiтtl (лалi - rlрофсlli,ltковий KoMTiTcT), якrtй зг.i.,lttt.,
iЗ СТ,24] КЗПП УКРаТНИ, СТ.СТ.37, ЗВ l]aKorly УкраТтlи <ГIро lrpocPeciйlti clli.lKll.
ix права та гараl1,1,iТ дiяльносr:i> IIреlцстав,,iяс itt.гереси I]раItiвгrикiв уста]lови lj
сферi lтрацi. побуту, культури i захищас Тх ,груitсlвi. соrIiа-гtьгtо-екогiоплiчtti
права та iнтереси, отриМавIтIИ на ]]е вi:tllовiдГri tlоrзноtза7ксlJllrl tsiiil T.p\',j{oBoI.()
колективу.

],,+. KepiBlTllK визFlа(: профсrIiлl<оtзий кtlмti,гет C,rln,,rrn, I]oBl{oBa}IiIl1.1\1
представникоN,I вс i х праrli вtlикi в в j(о"[ек.ги вних r lepel-o]lopax.

1.5. Стороrrи зобов'язуtо.гься .,,tотриN{}ваl.ись coltia,,tbtloгo IIapl.Irepc.l.Ba:
гtаритетliостi rrредс,гавFIиL(тва, рiвtlогlравrlсlс,гi cтopitt, в,заt_ьltlоl
вiдrrовiдальностi, конструктивностi i apl,r,lteHToBal{oc.ri яrс rti;t LIac Ilepel oBopiB
(Консlzльт,аuiй) J{.rIя укJIаl{енlrЯ колектиВIJого l1оговорУ, I]lJL-cc}tHi в нl,огtl змiгr i

допов}Iень, ],ак iтrри вирitttеttгti Bcix I]итаIlь соtIiа,,tь]Jо-сl(оiIомiчtIих i

трудових вiдrtосиtl, IIIo виникли в ходi йоt.сl I]икоFIаIIL{я.
1.6. Ilоложення колекl.ивного iiогоI]ору поIIIIIр}O}о.гI)ся tta lзсiх

працiвникiв установи. Пiд час прийому на роботч праtliвrlики IIoBиIlrli бr,-гll
ознайомленi з коJIектив}IиN,{ договором.

j.7. КолективтlиЙ договiР ук-цаitеIIо вi.цпоrзiдrIо до .]aKolriB Украi'rrи <<Ilpo
колективtтi /lоговорИ ,га vго/lи)), <I Ipo соiriа,пьгtрtй .liia;tot, в YKpaTlri>>.
ГенеральноТ, ГалчзевоТ угод, Уг,оди мtiж чправлiгtlтям освi.гt.t. K\,_ilT,l.ypn. rto",Io.1i
та спорту N4укачiвськоТ MicbKoT ради Т0 N4yKa.tiBcbKoto rticbKoKl оргаtIiзаltiс:rо
Профспiлки праltilзтlикiв освiт,и i науки УкраТttи, K.]aKcltty про осtзiтч>>.
<ЗаконУ Ilpo llош]Кiльнr,' освi,гу>, iнrшиХ закоIlодаl]чих ак,гiв YKpaTHl.r.

1.8, Змiни i jtогlовIIеtI}iя в коJIек.гивttий ;lor.oBip t]Iiося.гься з irrirtiar.llBl-t
бУДЬ-ЯrtОТ iЗ С'ГОРitt ПiС.ltя проведенIIя Ilереговорiв (Kottcv"ltb,l,alliй) i досяl.rlеtIня
згоди набvвають чинIiостi ltiсля схвалеIIIIя заI-аJIьI{ими збора]\1и праlIiвrIикiв.

1 .9. I IропозиlliТ коясноТ iз cTopirr I]po вFIссеtltIЯ зпtitt i .riогtовttс-тtь \,

Н,!.



I<оJIективI]ий договiр розглядаютьсrI спi.,Iьгiо, вi,цIIовi,цнi рiltlегtl+я
гrриймаються в 10-денrrий TepMirr пiсля iх отрлtмаtittя ittшtllо с,гороIIоIо.

1.10. )tодна iз сторirr lIe мас права IIротяго]ч1 ],ep]\4ill1, ;tii ко-lек,гивtIого

догоRору одllоосiбtrо ухвалювати рiltlеtлtlя, IIlo :зь,tirtrоtоr,ь йоt,о l]орNlи i

зобов'язання або приIIиняlоть Тх виконання.
1.1l, Переговори шодо укладеrJIJя lIового ко.цекгI,tI]lIого .itоговорv tIa

наступний TepMilt починаються не ttiзt-tiше як за 3 п,riсяrri ilo :]акiнченttя

cTpoкy дiТ коrrективного логоRору.
1 .12. IIрофком закJIаltу в гI'яt,ги/tенllий r,epпlirt 1] лlIя ttiлltисаtttlя

Колективного договору (змiн) Iloillac його на ltoBilloMtH\, ресlс,граuiю 'гt] у
-':^тl:_,:iневий TepMiH з дня реес,грацiТ забезгlечус j-lовс-lцення змiс,гу ,''to

- ..-.BHrTKiB зflк"ц&;1! доrrткiлытоТ освiти.
i.lЗ. С,гороIrи домовиJIись. ll{o гtри змiнi в"rtасниttа закJlадv 1,1otлKi.i'lbtioj'

-з. гlI чLtннiсть Колект,ивного /Iоговору зберiгасr,ься /цо \K"rlaileIiIlrI IJoBoгo,

2. Труловi вi;tносипи.

2.1 . ItepiBHItK зобов' язусться:
2..l.l.Забезпечити ефективltч лiяльtтiсr,ь чс,га}lовt], }зихоlrlячи з (Iак,гиLIIIих

-,,Сlсягiв фiнансування i раr_цiональIiого викорисl,аIiiIя ociIot]Itot,o l,а

--пецiальноr,о фондiв дJlя пiдвиrценrrя резуjlьтативttостi робоr,и ус,гаIlови,
по,riпlпенtlя умов rrрацi i гlобуту праtliвникiв.

2,1,2.Забс.:зttечити ро:]I]иток i змiцllення ма,герiалi,tttl-r,ехl;iчtlоТ базir
\,стаFIоI]и, patliottaJIbHe викоl]истаIILlя Liая]зIIого Vс,га,гк),вагI}Jя. ,гехiliчних

засобiв наRчання, с,гвореFlня оптимальtl1.Iх умов .rIля oplaгri,lartii гI&BLI?JIbHo-

виховного процесy.
2.1.З. Засr:осоl]уtзаl,и захоJ{и N,IораJIьt{ого i матерiальноI,о стиN{уJIIоваititя

сумлiнноТ, якiсноТ роботи.
2.1.4. Забезтtе.tити розробкч IIосадових iIlс,гру,кшiй л.Iя rзсiх rtагсr,сlрiй

працiвникiв,yстаIlоI]и. Затвердиl,и Тх за Ilo1,o/l)ietlIlя\,I з rrрофспi-,tковиrt
KoMiTeToM.

2.1 .5. ОргаrriзовуRа,ги систеN4атичI{у роботу ;ljlя :забезгtечсtlttя

пiдвишIення квалiфirtаrtii,га гlерепiдI,отовl(и педаI,оl,iчIIих IlраItiвtiикiLз,
2.\.6. Вiдtповiдно до заявок забезпечиl,и пpartel]jlall]l,yвallltrl в ус,гаIlов\,

молодих фахiвшiв за отриl\,{аним I{иN,ltl фахоь,t, укла}]IlIL] з III,I\,1и безсl,рокоtзllti
,груловий договiр i lзстановивIlIи пелагогiчIIе IIаваI{таженIIя в обся,зi I{e \,{eHlIIc
,гарифноТ с,гавки. ЗабезпеLIиl]I{ r{аставI{ицтво Irад моJIоли]\{и сРахiвtlями,
сrrрияти Тх ад{аптаr{iТ в ко.ltективi ус,ганови 

,га llрофссiйrrоьrу зросlаIl}IIо,

2.1 ,7. Укладат,и cTpoKoBi ,груловi /]оговори лиIuе ), виIlадках, коJIи

труловi вiдrтосини не мо>ttуть бут,и встановленi на tlевизiiаtIеttий r,epMitl

Не ;tопlrскаlи укладання строкових ,гр]-JlоI]их jlогоI]орiв з ttpallitзHrtKaNII,1 ,]

ме1оIо Тх випробчваrltrя. Не допусIiати з iнirtiа,гиви KcpiBIIIlKa rIеречклалаllIlя
безст,рокового трудового договоllу IIа строt<овий :] llpL]LIиI] Jlосяl,лiеIIпя
прашiвникоN{ пенсiйног,о BiK1,.

2.1.8. Звiльнс-ння працiвникiв за iнitliативоtо керiвника з,цiiiснtоваr,и за



попередньою зго/{оIо просЬспi"iIкового KoN,riTeTy,

2,1 .g. ГIри розiрваннi 
,груловоl,о доГовору :] 1Illl]lt],гиви гIраj-llвtIика

зtsажа.ги на те, rr,Ь прur,iвник мас право у l]и:]начеrrий ни\,l ,гермiн 
розiрва,ги

труловий договiР за власнИм бажанням, якшо адмiнiс,граrtiя IlC il(),гриN1)/(_,гься

ЗаконоДаВсТВа rTpo ПраЦ}о, УМоВ IIboI'o ко"|lеl(ТИВI{оГо :]lОГоВор)" yN{oB

i нiiи Bi дчаJ] LH о гоl'P}:]O ВО I,o lцо I,o ворч,

2.1.10. ГIротягоп,r двох дtiIitз пiсляt отриNlаItllя iтrфорп,rаrliТ ,цовоJlити JIO

вiдома трудовоI.о колективу змiст ноI}их lIорN,Iаl,и}lIlих JloKr цtеtt гiв. llto

стосуtоться трулових вiдtlосиIJ, органiзацiТ гrраlti.

2.1 .1 l . ПоrrереД}катИ виник}{еI+ня iнлиВiдуальтtИх i lco;t(] Кт[Iвl{их TpyltORIJ\

спорiв (коrrфлiк-гiв), а у вишадках Тх вL]никItеIJttя забезr]еlIYr]ати вирiшtсtlttя

вiдповiдно до Закоr{у УкраТrlи ,,Про rrорялок Blrpittlei-tttя KojIeKl,иt]t{l"l\

"грудlових сгrорiв ( коrrфлi к,гiв)>.

2,|,|2. Сумirrlелrня професiй (поса.ц), розтltиренIlя зони обс:IчговуванIlя

застосовувати за гrогоllжеI{IlяN,I з профсп i-rr ковип,t Kob,TiTe1,obt,

2'1.13.ЗабезпеЧYВаТиДо.ГриN,lаIJtIяRtiМоГЧиIIноI.озаКоt{оДаВс.ГВаIllО.lо
повillомltеннЯ праt{ilзникiв про запроRа.IlжеIIIIrI Ilових i зrtittr, чt,1}II{I,1х \,\IoB

прачi не пiзiriше tliж за 2 мiсяцi до ix ввелеttня. Змiну, IIереI-Jlя_l \Nl(]I] Irparti

здiйснrовати за по гоJl}кеI,] IIя N,,I з профсп i л ко Bll bt l<o пt i r,ет,оп,t,

2.2. Профс п i.rr ко ви й копt iтeT, зоСlов',l зчстьс я :

2.2.1, забезпсчиl-и гIостiйrrий KoI{,Ipo,IIb за сI]осчасiIИ\,1 ВRС.:lL-ГIttЯtt В .'titt'

FIорN4ативFIих лок\lменr,iв з гIитань трудоRих вiдносин. органiзаrtiТ rrpalti,

2,2.2,Сприяr-и зп,titIнеtlнtо l,pyltoBoT лисцип,rliни. Jlоl,ри\tанню ]lраt]и,-I

внутрiшньоготруltового розllоряllку устаlIоt]и,
2.2.з. Сприяr,и rIоперел}кенIlIо виI]l{кtIеII[Iя

колек]]иtsних,груjlоI]их конфlrirt,гiв, брати уLIас,гь R

норм чинного законодавства,
2.2,4.1|е рiлrше олноI-о разу

законодавстI]а про труловi книжt<и

як iгiливiдl,аль}lрlх, ,гак i

Тх вирitrrегrtti BijtltoBij{Ho ;tcl

на 2 poкtl псреrзiряти cTaIl дотрLl\,1аI1I{я

cTocoBt;O Bcix llрашiвrlикil] Vс,гаtлови,

забе,з l te.t егttt tt-l ]al(j Iillit}

2.3. CTopoнll JIо j},IoBиJrlIcь' :

2.з.1. СrrряшlовуRаl.и свою jtiяльtтiсть Ila с,гворен}]я умов;tля стабi.]tьtIоТ l,a

ефективtл оТ роботt{ закIа/{у lIoU]K lл ь}]о 1 ос t] l ти,

2.з.2. Сприят,и I,{aJlex{lto\,1)/ (littattcoBobtl,

дошкiльноТ освiти.
2.з.з. Rживати заходiв щоло недоrlуЩення rtрийttя,г,гя :]аконодавLtих

aKTiB, якi загрояtу}оl.ь звужен]lям IlpaB i свобод гроN,lаjlяll в l,аJlузi осtзi,ги,

3. ЗабезпечеII II я зай ltятост,i ll ра шi в ll ll Ki в,

3.1 . Itерiвни к зобов'язу€ться;
з.1.1. Пiд.rр"ппl/ват.и чиселLнiсть rrpaltiBttиKil] Ila piBlri. I]c,l-allOB,:tel]oNl\,

нормативt{ими un.ru"r" N4iгriсr,ерства <lсвi,ги i гlауки YKpaTrr14 .itJlя tlрганiзаrtiТ

навчально-вI4ховного rlpot{ec), iз забезt te.tc-T tttя ilбов'я,з Ktl во t,tl .rtepжat]}{O I,0



стаilдарту освiти, забезпеаIувати стабiльну роботу колек,I,иву, здiйснttlва'tt,t

зIIвiльнення праlIiвникiв тiльки у випадку нагаJIьtlоТ treoбxi;rrlocTi. зумоlзлеtlоi'
..'б'ективнt4ми зпцiнамрt в оргаrriзаlдii ttрацi, у l,о]\{у ,Iис.'Ii у зtз'язку' З

r iквiдацiсю, реорганiзаtliс:lо, rrерепро(li:rюlзаrtням закJIаду. скороltеI{IIя\{

чисельнос,гi або п],гатУ працiвгrикiв, нс\,хильпО jlо,гl]и]\,{\,}{)lI1,1сI) I]ри llbo\{\,

виN,lог закоr{о/]авства гIро праt(Iо. про ocBiT\r, YN,lов Ilього ,цогов()р\/, IJc

допускати еконоNliчно необгр),III,оваI]ого скороLIеIIIlя гр\,п. робочих l,ticttb.

3.1,2.Ilисьмово повiдомляти профспiлковий комir,е,г IIро Йrrовiргrr

лilсвiдаrtiю, реорг,анiзаl{itо, перепрофiлкlваltтtя l,а itlrrri ,зrлillи tз tlрганiзаttii'

гrрацi не пiзнiшtс, гti>tt за 3 (три) мiсяцi ,,ilo:]a]lpoBai_l)IieIl]Iя tiих зrlilt,
Тримiсячний перiilл RикористовуIзати /tля гтрове/tеIIrтя рtlбо,ги. сIIряNlоI]агtоТ tra

зни)tення pi вня с корочеIJнrI чисельностj ( rштату ) праt Ii lзгt икi в.

З,2. У випалках виникF{е}II{я необхiдlrос,ri зlзi.lтьгтеllltя rtpatliBttt,tKiB l]a

пiдставi п. [ ст.40 ItЗпП УкраТllи:
з.2.1 . l]дiйсrrrовати вивiльнення _iIише пiсля Rикориста],lFIя tзсiх

можливостей забезпе.rити осiб. ItIo звi.ltьгttоtо,гься. робо,гtltо tIa irtlItoirTr

робочомУ п,tiсцi, YтoMY чис;тi за paxyt{oK гIрипиljенIlя lр)/.itових вiлносиrr iз

сумiсниками. .ltiквiдацiТ сумitr{енrIя ToIIIo.

З.2,2. R перrLIy чергу t]ропонуватI4 rIрацiвtlик<ltзi, llto виtзiltьнясl'ЬсЯ.

робот,у за фахом, у ToN,{y числi IIа у\4оRах строкоRого харак,геру або з N,lеllIIlи\1.

нiж на ставку заробiтноТ плати, наваI{таiкенItяN,t;

з.2.з. Гlовi:tоN,lJlяти гIро тих llрацitlttикiв, Ilto вttвi.llьllяtо'I'I)ся. с,rlt';,бr

зайнятостi у BcTartoBrleHi закоIlо/{авсl,t]оN,l TepMi гIи ;

З.2,4,11ри звiльнеtlt-тi педаl,огi.lних працiвrtикiв виlзi"цьrtеtiе }]аваI{l'аiI(еllнЯ

розпо/liляти в 11ершIу l{ергу плiлt шраttiвникапли. IIlo ма}оть tlегIовttс I]3вLI2"ць|Iс'

наваIlтаженIJя.
з.2.5,ЗабезпечуI]ати праI{евJ]аlштYI]аi]I]я пелаt,огi,iIIих прilIliвtlltкilз l] L{IJc"-lii

зареестрованих в с.lтужбi зайrlя,гостi на Bi-llbt,ti i rtовос,гвореtli робочi п,tiсttя

вiдповiдлlо до ква;riфiкацiйних ви\,1оI,, надаючИ IIepcBaI,y Irри llbo\I\

випускникам rIе/Iагогiчних навLIальIIих зак,rtаjliв.

З.3. Залучати llo педагогiчнот робот,и jIирек,гора та Ntеl,одис,га зак"rlаJ\

дошкi.lIьноi освiти на y]\,roBax погодинноТ огtltати гrраrli.

3.2. Профспi.цковий копri,гет зобов'язус-гься :

з,2.1. ЗдiйснЮва,тИ роз'яснЮва,пьl{У робо,гУ ::t IIи,гаIlь ,гр\,.,tових t,l)aIJ l

соцiаLrьно-еконоьtiчних irtTepeciB гlраrliвникiв, ttIо виtзi:tЬНяiоl'ЬСЯ.

З,2.2, Забезгrечувати захисl] працiвitикilз, що вивi.ltьIlя}оl,ься, BiлlttlBijlttсl

до чинного закоFIодаRства. Контролlова,ги надання гтраrtir]tlL{каN,l lIepeBaжlIoIO

права заJIиIцеIlItя Ila робо,гi вiдгlовi:trlо дО вимог'ст.42 К_]пIIУкраТни.

З,2.З. Не знiп,тати з llрофспiлкового обiriку, rlраltitзltикiв, tLlO

вивiльняються, ,цо Тх праr{евJ]аIIIтуl]ання (KpiM Brtltajll<iB IIо/][аt]}{я особисr,оl'

заяви про зняття з облiку).
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3.3. Стороtlи лоNtоо""rraо,
З.3.1.1I_{о при звiльнеrrнi з роботи за п.1 ст,40 Itl]пII Украl'trи перева7liне

]РаВО rla ЗалИ[IеlIня на роботi при рiвllих резчльl,атах працi i KBa.rlitPiKaiiiT.
oKpiM вигlадкiв, передбачених КЗгrI I УкраТни, FIаIIава.ги 1.ако7i:

3.З.1.1. - ОсобаМ Перелlrенсiйного BiKy (1.5 роки.ttо rlcltcii за вiксlпл 1,а::}а

вислугою poKiB),
З.З.1.2. - rrрацiвникам, в сiм'ях як}lх

мають статус безробiтrrих,

4. Робочий .rac.

с непоtsно",riтrli ,iiiтrt ,га особи. tцtl

4.1. KepiBtIиK зобов'язу€ться:
4.1.1. Вс'ганови,ги IIа час :tiT цього колекl,иt]t{ого /IoI,oвopy iIop\la"ij)tt\

тривалiсть робочого часу (40 го,т1",, на ,гияtдеtrl,), Itlo l.tc llepel]иIll\ (

BcTaF{oBJIeHy чиIItlиN,{ законо/{авс,гво\,I IIро пра]{ю, а l,ак()ж п'я,гиленtIt.tй

робочий тиждепь з дlвома вихiдllими lIFIяl\,lи - в субо,гу i Iлелiлкl.
4,1.2. Реrкипl роботи та облiк робочого Llacv ttpaitiBtlltKiB заl(,Iа_1\

ДОшrкiльноi освi,ги встаноI]лIова,ги зt,iдt+о з I IраrзиJIа]\4и BtrvтpirtI}lboI ()

ТРУДОВОI'О роЗПоряДкУ. Rсi rIорми, пов'язаlri з режи\Iо]\,1 робо,ги. IIогод)l(уt]а-гl1
до початку Тх застосування з профсrti;tковиrr коьli-геr.ом,

4.1.3. Час ПОчатку i закiнчегiня робо,ги, pe)illпl зплiгrгrоi' роботи, розпо_ti.l
робочого часу на часl,иI-rи, графiки робоr,и" вiдlrовi:tг{о lцо яких lrерс;tбачвсlIlся
можливiсть створення умо]] ilJIя прийопrу праtliвrtиками Tirti BIIpojioRri..

робочого Jl.ня IJa роботах, де особливостi виробttиtlтlза I{c .llо,]во,,]яIо ] i,

ВСТаIIОВИ'ГИ ВiдlrОвiднi перерви i ,г.;ll., встаi]оts,.ItоRа,ги I lраlзи:lаrlrr
ВНУТрirrrнЬоГо Тр)'дового розпорядку дJlя ltрачiвгrикiв зак,,tа.il), ,га I]()t,од;ivI]Ll t1:

з rrрофспiлtсовим комir,еr:опл ло i'х запровадIiеIlня.
4.1 .4. Робочий час пе/]аr,огiчltих llpar 1iвникitз визнача,ги рсжиNIо\,I робtl I I :

ЗаКЛаДУ i ПОСадОвими обов'язкаN,Iи, Il()кJlаllеними lla llих ,зt-i,цгlо iз Сr,ат,\,,го\I t

Правилами внчтрiш_tI{ього трудовоr,о розгIоряllк}, yстанови.
4.1.5. Гlедагогiчне навантажеIlIlя педпраrtiвника jltlLttKi:Tbttol t,,

навчальFIого зак"цадч в обсязi N{eIlIIIe т,арисрrlоТ cT,aIзi{t{ t]с,гi]I-1оl]JIlосться .[иlIlt
За Його ПИсьN,Iово}о згодою, у IIорядк\1 llере,цба,tеIlо\,I\, законо..lавс1,1]о\:
Украirrи.

4.1.6.'Гип,tчасове IlеревеlIсlIня на iHtlty робоr,у, tte обчrlоt].]lену l.p),jloB}{\]
договором, або на час простоIо здiйснrоtзати тi,,тLки за зго/rlок) гrраrliвI]икд ]

оплатою роботи вiдповiдно до Llин]{ого закоI{оi{авс,гва.
4.1,]. У разi Rикористання t]eIIoBtIoI,o робо,lоl,tl ,l1t{я (r,ll;lсltя) t{op\l\

робочог,о часу виз}{ачати угодоIо мiж керiвникоl\{ i праrliвIIIJкоN,{. IIри tIt,ortr
не обмехсувати обсягу трудовllх прав гтрацiвника, IIio г]раIIrос l]a yN{ot]a\
неповIIого робочоI,о {]асу (ст,5б КЗпП YKpaTHll).

4.2. Профсп i.rr кови й копr i,гет, зобов' rIзу(]ться :

4.2,1, Роз'ясгttовати праlIiвrtикам змiст, FIорматиI]}ILlх ак,гiв lrpo poбtl.ttiii
LIac та нормуванrrя працi.



-

4.2.2. Забезпечувати постiйнrtй кон,гролЬ зLl свосLIас]JиN4 i tIраtзrtлt)ll1,1\I

]_1стосуIзанI-IяN,I керiвIrиком закоLIодаI]ства про працю. IIро ОС13i'ГY. ]IOJlO;KCI{l,

,1ьогО договорУ в час.гиtli, tI.lO сl]осУ€]ТllСя реiки\4у' робочоl,о часу, l,pa(liKiB

роботи, розrIодiJIу }Iавчаjlьного наванта}кеIjня та iFrше.

4,2.з. Сприяти cBoCLIacHoN,I)/ T]lrpiIIteFItI}o коIIфjliк1,1lих си,г),ацiй"

повlязаних З розrIодiЛом IIаRчальIIоI-о I.IаваIIтажеIIня, pe)tllNIO\,{ роб()чоI,о час\

та з iнших питань.

5. Час вiдпочинкy.

5.1 . Керiвtlик зобовlязус,гься :

5.1.1. Rи:зна.tати тривалiс,гь вiдrlусток i IIоряllок IIадаIIня l'х Ilраlliвl{ика\l

установИ, керуlочисЬ Законом УкраТllи <ГIро lзijlltчсr,кlr>>, IIocT,i.IIoBolO

Кабiнету,N4irriс.грiв УкраТгrи вiл 14 квiтняt l997 року ЛГ!З46 <IIро за,гI]ер,I{ltiеIlIIя

Порядку надання щсlрiчгrоТ основноТ вiдllчсr-ки трива:tiст,Iо jlo 56 ка_цен/iарIIи\

д*riu керiвtlип.l, IlедагоI,iчttим, ItаYково-ltеllаг,огi'tttим ItрацiRIIl1ка\1 ocBir и i

науковIIяп,r> (iз змtillап,tи i /{огlовtrеttrtяr,tи) 
,га Iloc,l,aIIol]oIo I{N4Y tзi,lt l0 .lrиllttя

2019 р. }Гл694 <ГIро внесення змiгt до IlocTaнoBr,r KN4Y вiд ]4 квiтгtя l997 p,}L

з46>>. FIадаватИ помiчникаМ вихова,ге;tiВ rIlорiч1{),основI]\,вiдttr,,с,гкr
тривалiсТlо 2В календаРtlих днiВ(ч.4 с,г,30 l]aKoHr, УкраТни KIIpcl дoltlKi",ti,tlr

ocBiTy>).
5.1.2. До 5 сi.lня розробити, погодити з гrро(]комоN,I, заlвсрllити iдовесr,tt

до вiдома гlрашiвrrикiв графiк вiдпусток t{a потоLlний piK. iloт,pl,J\laIItIя якоI-о (

обов'язковиN4 яIt lt.lIя керiвника, Talt i д.пя ttpattiBtTиKiB.

Про дату rIочатку вiдtlус,гки Irol]ir:lo]\{Jlяти lrpartiI]IItlKa IIt,lcLNIOI]() }1.

пiзшiш_tе Hix< за 2,гижtti /1о встановленого графiкirьt iзiltltусl,ок r:eprlilt1,, }IKllttl

TepMiH, I]стаlIовлеtrий для ltовillоN,l,гlеII}tя riраt{iвttика. бу,itе I]op\lIlcF{o. ,го }la

вимогу прашiвника переносити тllорiчнч вi;lпустку tта ilттtIий псрiо,lt,

5,1.3. 11ерегlесеr{}{я rшорiчrrоТ вiдпус,гr<и tIa itтttIий псрiоit з iTlittiallrtзtt

керiвниКа доrrусКати тillькИ R окl]емих l]ипаilках з ,Itоl,ри]\{аlltlяN,I t]оря,I1к\.

встаFIоRЛеноI,о с,г. l l ЗакоllУ Украirlи <[Ipo вiлllусr,ки>. ()бов'язксlвil

Yз;од}кува1и ,гакс перенесе}ItIri вi;iпусток з прсr(lсгti.,lкоtзим кt,lмi,гетсlпt ,за

наявr{осТi письмовоТ з1оди прашiвllика. ЗабезпеLIити закоI{оjlаt]Llо вс,гаIlов,lе}I\

регулярнiсть на/lа!Iня, вiдгlусr:ок, tle l(опчска}очи IlеIIilлаIl}]lt ll1t-lpi,ttttl х

Bi дпусток повrtоl' три BaJIoc,Ti гlротя 1,oNl i1 вох 1-1o к i в t t i;lря,,1,

5.1,4, Жiтtкам, ш{о ITpaItIoIOlb в усга}lоt]i irtattlTb /1l]Ox iбi,rbr_rr .tirсй BiKort

до l5 poKiB або itитиrrу-iгrва;riда, або,гl,i\,t, lцо усиIIовr,I-IIи,i[t{,гll]l\. carlo,rttirl

матерям. ба,гьковi, п{о вихоВчс дитиIIу без ш,lатерi (в 1,oltl, ,tис-пi i у виttа.lкr

тривалого перебуваIiня шlaTepi в лiкува,llьItому зак:lаjti), lt .'.aKo;ti tlсобi. trttl

взяла ди,l,ину r-riд опiкУ, надаваТи ir{opi.ttto додаl,кову ссlttiальIIY огIлаLI\,вtll{\

вiдпусткУ ,rриваr,,tiстю l0 KaJIeIrllapllиx /1ttiB, в го\lгtltcJti ii ,го.,ti. коJtl

загаJIьна тривалiсть данот вiдпустки, 1_1ttlрiчнот основнtlт Bi;rrrycrkи ,гii itttltих

j]оJ_IаткоВих вiдttчсl,ок в cvMi персвиlIIу(, 59 Ka-ltet-Tjtapгrиx :tt-riB. За наявгtос,гi

декiлькох пiдстаlз лля надаl1FlrI зазначеrtоi Вillt-l),сr,ки ti загаutьtrа ,гриt]аJIiс,гь нс

повиFIна переви]Llувати l7 I(аJlеIIдарrrих liгriB. I Iри lт tta,llartTti свяr,ксlвi i



l

-

:_,.pgý6ui днi (с,г.73 ItЗпП УкраТни) нс враховуRати (с,г,с,г,l9, 20 ,]aKottr

\.краТни<IlровiдrrУсткИ))ЗУрахУВанI{яN,Iзмit'ltзiдtl9.05.2009року).Ilа:tаtзати
таку вiдпусткУ самът-нiй Ma,iepi, ,.Io Rихову€ ди'иI,1у без ба,гька (гr,5 ч,l2 cT,lt)

Закону УкраТъrи <I lpo вiдпустки>),

5.1.5.I-1аДавати,,рuЦiо,,"оu,,,якiIlраL\IоIо.l.Ьtlа\'NlОt]ахIlеГtоRtIоI.О
робочогО часуl у 

,Iо1\,{У u".ni тиN,I, хтО перебуваIоть Y Bijlttvc',lii lttl :lоl-,tяjl), з;1

дитиноtо до досягне}lня неЮ "грr.lрiчно',,п Ъiпч, itttlрiчttl, tзi,,tltu'cTKv ltoBttol'

тривалостi.
5.1 .6. Безгrереt-tlко/lно наilаваl,и за баrканLIяN,I гtраttiвttиt<iв tзt,цlI\,с,гки оез

збережегtня заробiтrrоТ пла,ги у випадках, вс,.аI{оВ-,,е]]их ст.2_5.26 l]aKotrr

УкраТни uПро вiдlttустки>,

5.1.7. вiдгll,g.lки без зберех<елrня заробi,гrrоi IUIа'ГИ ltajlaBal'}{ ]lРаItlВГIИКа\1

тi;rьки за Тх особt]с.l,ими ПисЬN,IоRиN,Iи заяRаIчII,j.

5.1.B, час вiдпYстt<и без збережеttltя заробiт,rrот lt.rlа,ги l" " 
2],._|,

ЗаконУ УкраiнИ "lIptl вiдпусткИ" ) ВклI9'Iати в с],а}к. шо дас гIраво r]а TlloplLItl\

осrIоRну вiдlпустку (п.4 ст.9 Зuкоrrу УкраТrrи "l1po BiдtlycTKlt" iз змtiна\llr Bi,t ]

листопаДа 2000 року)' 
axi;tHi '.цr'i, ,Jа"цччеII.Iя OKpeN{Lt\

5.1.9. I{e доllускати робоl.у I святковl 1 RI

працiвникiв ,цо роботи у вихiдrri ,llli з;tiйсгrюваl,и Y виIiяl,кових I]ипадка\,

передбаЧениХ законодаRстRом, з лозI]оJIV профспiлкоRого KoпTiTeTy згi,lttltl з

письмовим наказоN4. Роботу у вихiднi дrri коN{гIеIiс),t]аl,и опj]а,I,оlо l]

подвiйнОму розмiрi або надаЕIIiям irtшог,о дня вiдtllочиllку i tll,t:tа,гоttl роботи у,

вихiдний деr{Ь в о.циr{арIIоN{У розмiрi за зr,одоlо з itpaitiBrlиKO\,t :з обов'язков,i]\i

вiдобраiкеННяN,l Il1.1-гаIlI{я гIро KoN4IIettcaцiK,l в ttаказi IlpO 1]а,]\,чеIitiя;tо робо,гr,l 1

вихiдниЙ лень'пr-т,i 
Tr няказi по( lзi,l(l'lУ Kol\4llel{cattiro за робот,у r,

За вiдсУтг:ост,i тз наказi посиJIаI]}Iя T,Ia В1/-lпо

вихiдниЙ деI{Ь стороI,1И r],ьогО ко,rlектиВIIог9_1_1оГоl]орУ до\lоIlиjIIlСt, BIiililiЗl'Lt,

шlо в даному RипаДку керlвниI( :]aJ1\/LlиB праltiвttика ilo робоr,и у вrtхiittлий 
"{eIIl,

на Bcix yмовах, яr<i той вису}{е нада;ti,

5.1 .l0. I Iраttilзгllrкапr з неI]ормоваFIим робочиьл lttlcN{ ,за, 
","б],т|.]:

харак.гер праrri пр1.I наявttостi коIш,горисних признаLIеIIь IiаJlава,Iи (trри llадагttll

основноТ) rrrорiчнч додаткову вiдrrl,стку зl,ij{Ho l\одаткч ,tj,

5.2. Профсrri-:tковий tcoMiTeT зобов'язусться:

5.2, 1 . Кон.грс1,1ttовати лоl,р1,IN4аIiнЯ керiвtликоь,t закоIIоj]аIзс,гва IlpO Ltac

вi:ltIочинк\,uрuiriвltикiтз iвi;,trrоrзiitlIих ltл,rtк,гil] lll)OI'o ilOI,()I]Op\J. il I,21I(Oili

вrlрirшr-ва,ги uoж,IllBi коrrф-lri ктнi сит,t,аrliТ,

5.3.С-горони ломовились:
5.3. l . За ltраrцiвниколt. яки}-,1 ЗЕtаХОДИ1 I)Ся у бl,jtl,-якiii tli,tlrTycтtli,

зберiгесТься йогО rri.це роботИ (ч.3 cl,, 213акону Украir,lи <IIро вi;tпус,r,ки>>),

6. Оrlлаr,а працi.

6.1 . ItepiBtIII lt зобов'яз\,еться:



6.1.1. Вх<иваr,и зах'одiв шIодо дотри\Iання в зак",tа/ti .,1otlttti,TbHol' осtзiltl
конодавстI]а про оллату гrрацi.

6.1.2, Затверлжувати штатний ро:]клад, а тако)t зп,tirtи jlo I,tього 1]а

lогодхtенням з профсгriлковим коплi,ге,горt,

6.1.3, Пр" гIрийомi на робоr,у ознайо]\,{лк)ва,ги працiвника гtiJt розIIискy з
LIинними умоваN'tи оп,цати праui, IlаявIlи\,Iи гIiJtl,t,ал,tи i rlсрсваI,а\,{и.
колективним доI,овором, праRилами вttчтрiшнього розrIоряiIl(y f,a ilrtllиrц
чинним законодавс,гво\,I. При iх змirri ltовiдоl,t,,tяти rlpaltiBiIиKa llpo l1e tliд
розписку.

6.1,4. Робо,гу прашiвllикiв оплачувати за r,ари(lнишtи ставкаN,{и.
посадовими окJIалами вiлгlовi,lt-tсl до викогtчваitоl' робоl и, ]:l IlосадоItl.
залеlIiно вiд llрофесii та квалiфiкацii, складнос,гi i t,MoB BttttoгIvBattoT Tll

роботи. KoHKpeT,lTi розмiри IIоса.,1ових oK.,IaJliB (с,гаlзсlк заробi,гrrоi'rr'lrат,и)
працiвникiв визl{ачати на ocIloBi Сдиrrоl' ,гарифноТ сir,ки розря,цiв i

коефiцiсlrтiв з огI.]та"I,и r-rpalli установ, заl<.,tадiв i орl,анiзаrtiii oKpeпtlix т,а.т\,,зей

бюд>ltет:ноТ ссРери r:a вiдttовi/цних нормаl-ивних aKTiB \4irriс,герс,i,ва освiгtt i

науки УкраТни (в окреN{их випадках - Мiнjстерс,гва oxopoI-1t] :з,ilсlрt,ltз'я).

KoHKpeTHi посадсlвi oKjIa.LtIJ (сr,авки заробir:rlоТ lr:rати) Bcl,ailoI]jl}()io,],bcя iItt

пiдставi Frаказу з урахуваIlIlям дitо.lих квалi(liкаltiйних ви\4о{, (з ltо,l{альIIIоtо
атес,гацiсtо або т,арифiкацiсю BiдtпoBi.ltrlo.ilo LIиt]Ilol,o закоI-Iо/ltавс,гва).

Зважати, lло вiлповiдальнiстt, за своечасне i IIрави,цьIIе вс,гаLiов.ilеLIIlя
працiвникапл ставок заробiтrтоТ плати (посадовtrх оклаjtiв), об.tисJlсttttя
заробiтrrоТ плати tIокJ]адастI)ся IIа керirзrrика iголовItоl,о бчхt,а-'t,гера (lr.6
Iнструкuii rrpo поря/lок обчис;rеrrtrя заробi,гноТ IIJати гlраrtitзtIltttiв освil,и).

б.1.5. Пого:lаtчI]ати з профспi.;tковим копtiте,гомr форлли i систс,ми оплати
працi, норми tlpatдi, уNlови встановлеl{ltя та розпtiрtл ttадбавсlк, .1olljlal,.
прептiЙ, виtIагоро;1, iншlих заохочуваJILtlих, KoN,{IleHcartiiirrиx ,га I,араIrт,iйгtlлх
випJIаf] вiдпоlзiдr]о до ст.15 l3акогrу УкраТrlи <[ Ipo oI1.1la],v ttpalti>l.

6.1.6. Rllrtлачуваl,и IIраlliвrtикаш,t заробi,гrr1, II_па,г\, за пriсl{с\] робоr и дrзiчi
на мiсяць:

* al]aнc f_i числа i остаточний розрахуЕIоп.L| чисJ]а з l:{()l,ри\,1llttllя}"I

промiiкку часу ьцiitt циьли виI]JIаI,аN,Iи. tцо lle IIеревиrt1l,с Iý дп"цg11,11арI]их:tl;iв.

У тих I]ипадках, коJlи iIcIJ], I]иIIJIати заробiтrrоj' tLпаr и або aвallc\,
спiвпадас з вихiitнил,t або святковим (rrс,робочим) днеN,I. заробi,гтту п,"Iаl,\,

(аванс ) виtIJlачувати IIапере/lоднi.
Виплату заробiтноТ плати через ус,I,аI{ови баIlкiв з;tiiicrriorзaт,l.J JIl]IIle Ili]

пiдставi особис,rих письN,{оRих заяв праrlilзrrикiв.
6.1.]. Заробiтну пла]]у за весь гrерiо;t вi;tпусr,ки (а r-aKo;K MltTepia;tt,гtl

допомогу FIa оз/.lоров,ленrtя) виIIJIаччвати гIраIliвtlикал.t tte lti,згtirrlе l,ti,,к за З,,ltti
до початку вiдпустки (с,г.l 15 КЗrrП УкраТrlи).

б.1,8. I-Iри гropyttrerttli TcpшrirriB виIl"гIати заробi,гrrсlТ lt.tаr,и ,з oбcKтtttзtlitx
приtIин виплачуваl,и 11 ttегайно пiс.lтя IIалхоltiI(енFIя t,,ошr iB Ila рахylIttк
першочергово:

-особапл, звiльrrеним iз LIавчаjIьLlого зак;iаj[\, (вi;tlllкод),ваI{Iiя
заборговаttостi, розрахунок, вихiл}ltl доIlоN,lога, гаранl,iйili ,га KclMlrerrcalliйHi



|ш,,urи;;
I -caMoTHiM матерям, що виховують дитину у

Рч:;тельським сiм,ям;

Birti :to l5 por<iB або ,цiттirtlr -

_ праuiвт{икаlv у разi Txtlboi хвороби або хворобrt бltи,зьt<tiх poilrjlllll,

-твердяtеноi вiдrtовiднипц ме/]ичн и\4 вис FIoI] ко N,I ;

-УRИПаДкусмер.гiб;lизькихрt.l,лlrчiвttраt{iвгtика.
6.1.9. дтест.ацiiо педагоr,iчних пратliвrtикiв l]рогjоil'],ги вiдltовi;tгlо ,to

.;tповогО гIоJIо711еннЯ прО атес,гацiЮ ItедагогiчгtиХ itрацiвгlикiв YKpairllt,

_:тверд,,{еного llаказом N4iHicTepc,Ba освir-и i llауКИ УКРа'irrИ rЗi.'t 20,12,20l11l,

.',! 141з <IIро затвердженнЯ зrцitl J{o 'I'игlовоt,о Ilоложе}t]iя ГIРtl al,t,c,гaLtittl

_е:агогiчl,их Ilpal(iBt-rиKiB УкраТrlи>> (зарссстроRаIi()I,о rl N4iнiсr,ерс,гвi rсlсr,иrtil'

\'краТни l0.01 .2012 р. за JYl \4120З27)

6. 1 . l 0. В клtо.iати в обов'язкоRомУ поряlIку прелставIl и ка r rpo(lcTr i-rr KOl]o I,()

хоviтету до складу а]]естаttiйнот комiсiй,
6.1.11. Надаtза.ги ко)iномV праtlilзttлtковi робо,гу. IllO ,гарlt(;irсr,с,гься ]|,i

категорiсю (розря.rlоп.л) ycTaНoBJleI{oto за насjli.itкал,tи а,гес,гаltiТ.

6.1.12, Забезгtечиr:и перiодиLtI]е (гrе рiдrrrе оjllIого разу IIа Il'я,гь poKilз)

пiдвишеНня квалiСРiкацiТ педагогi.lних праЦiвникiв, гараtI,гуIочи Tbt IIри tlbo\I\

вi;tповiднi пilrьги i KoNlItIeHcalriT (збсреitiеI{Llя сере/tl,tьогtl заробi,гк,ч, огlJlа,г\

витрат LIa вiдряJlження, у l,ому чtlслi rзарr,осr,i ttроТ3дt" добових i l"л, )

вiдповiдrlо дО tlиIJIIогО закоtIодавства. Забезпечи,ги оIIjIа,г1, rrpaui llраuiвниltitз,

якi з:liйснlоIоть заплiну буль-яких категорiй тил,l,tассlво Bi.itcl"r,Hix гtраttiвt-lllкilз,

6.1 .l З, ЗабезrlечYва,ги вигIjIату I(оп,ilа,г за:

зб iLl btttc ltl lя об'сьtr

виконувагrоТ робо-r,и -.11о 50%;

виI(онаIlFIя обов'язкiв тимLlt]сово Bi/Icvr,Hbol-tl rlpartiI]}l11Ka бе,l

звiльнення Bi/t ocHoBtIoT робоr,и - ло 50%;

за Rикорис,гаl]ня в робоr,i .rtезиrrфiкуiоLIих засобiв, а 1,ако)к,]а

прибираrrня туелетiв - 100% гrоса.цового oKJ]allly (без rrpot]e.IleI{[lя г]ри IlbONl\

are.,,,uiiT робочltх л,tiсць - постаl{ова Kaбirre'r')' N4iгricr:piB УкраТни 30 серIItlя

2002 року J\Г9 1298),
[-а.пузевоi' у l,о.,tи );робо,г1' в t-tiчlrий LIac 

- 
u\0% (зr,i:lttо [-а:lузевоi'уl,о,ttи);

Зазначенi /lопла.ги вс,гаlIов-llIовати за обов'я:зковип"t IlоГо.цжеII}lяN,{ ]

профсгriлкови\{ коп,ti-геr.ом (наказ N4irriс,гсрсr,tза освi,гrt i tlavKlr YKpirTtlLl ,]VqllЕ

вtд24 JIIol,oI,o 2005 року),
6.1.14, За .Iac простою, зуN,IоRлеIIоI-о виFIикIlе}IняNI IIс з }]иЕlI] праIl1в}IикL]

виробничоТ .rrl,u,tiT. небезпечttоТ дJIя iI{l,{ття або з.,1ороlз'я ltрацiвник;r 1,а

п*iдaй' якi його от.о.tую.t,ь, i l{aBKoJIиtIlI{I)Ol'() IIриро,il}IоI О сере;lовиlIlа, ,]l,t

прашiвrrиком зберiга.ги Ьере,rrriй заробi,гок (с,г.6 13aKcltt1, Укр:rТrlи <<l Ipo oXopoli\,

праui>),
6.1.15. Забезпечитl.t свосчасtlе i прави-гiьlIе BcTaiIOl]jIc11l1,I l,а FJиlIJlа,t\'

працiвникам заробiтноТ плати з урахуваI{FIям змillt,l розlriру п,tiTtiшla-rlbHol'

l0



гажу рЪбоrr, освiти, квалiфiкацiйноТ -,_llj,l|il;:]:::::::

,],;;;;;;;,;; ;;.*""i;;;; ;; iгr (п,б IrrcTpyKlriT про порЯДОК ОбЧИС:tеННЯ

бiтноТ плати прашiвникiв освir:и), 
___, __:'- 

^л_ 
.Dл,.iияrl'tg]ITHOI llJlalИ "u,:l"_"j.'л^л,,;--.; J" х окла.,tiв без зволiканllя

При змirri розмiрiв r,арифrrих cTaBoI( l поса/Iови

вати накази tтро Ъдiйсненtlя вiдповiдiiих перерахуlIt<i в,
-.]ВаТИ 

НаКаЗИ ltpu Jлll1Lп9fllr4 urлtrvrz,л4l]___ - , ,__л,,, 
_о Lt.f,(]11I,1l

6.1 , 1 6, За роботу в IllкlдljlиRих yN,toBax праui за FiаявI,1ос],1 KolIlTl в

_rвадити доплати дотар,ф",* "з"": l ":Й::л:l;lъ"]," 1':::llлl],,',;r,,.;ffi i#-;i;;; й ;;" -" 
"iyl 

.'- i u,,-:, 
:- j: 1:.':::] j' 7-,;1?,,1 

" " р у к rt i T r l р tl

-,-,,доп об,".п.),," ,"р.оiуlrlлати :|1]:':T:::"?::,l]::,|]T:H"#:il:XT]'- '*rялUк \JL]*1rrUлLl 
,'--'" ,::;:,'-"',-, r,aBi а,гесl,аI tiT робочих N{lсць,

.,. Kox(I{oN/ty poOoLiOMy п,ricrti здiйсrтtоваги IIа r-I1?lic

6,1 ,l7. Здiйсrrrова"ги преN,l1юваI{нЯ прашiвгlикiв Bi,ltI'toBijttlo jto IIолtlil(еltI{я

_ : о премi ювання (Додато к }Г9 5 - ГIоrtох<е ll,]1_, 
:l",1p: y":.,: 11]] ].

6.1.18. lЗиплачувати педагсlгi,tним праtliвникам вi;tгrовi;tгiсl до п,l с,r,5]

lзкону УкраТнИ <I1po ocBiTy>; 
_л,,i_ ,,,лппiпqlт* 1о посаjlового

rтадбавки за вис"пуr,у poKiB rrlоьцiсячtIо ,y Bl/1colKax: j

ок.,'аду (ставки заробiтноТ плати) :]a-Ite)It]jo Bi,l с,гаrкv гtеjlаt,огiчrtоТ робо,ги:

понад З роки - lО%;поI{аД i0 poniu 2,О"/о; tlо}jад 20 por<iB - 30%;

ДоПоМоГуIIаоЗ/tорОВЛеНIIяУрозмiрiп,tiсячного.::..uuоооГоокЛа.I)
(ставки заробiтriот плати) при наланнi r-uорiчних вlдпус,гок;

ruорiчтrуГроIпоВУr]и}]аГороjIY.'1сУпrlitlнtlilраllIо,l}рilЗКоВt.
виконаItН" anyn Ono"* пбЪu'я:зкiв 1, розмiрi jlo o,,1ttoI,.' iIocalr.oI:ioI,o oK"I|I,-l\

(ставки .uробi.,,r,пТ п;rати) вiдrtовi:tllо до I Iо.,tоиtеtttlя, розроблеtlого 3|1

погодх{енням з профсrrillковим ttомiтетом (l\одаток *:9 
, _|l:,,о,*"]:1:,).,л,л_,

6.1.19. Не приймати l] ол}Iост,оронньоN,IУ поряJlкУ рitlrегrь, l]lo з\IltlIоЮlI)

встановленi чинrtиМ ЗакоrlоДаВсТI]оNiI ]'а цИМ коЛе*'иL]I]ИN{ IlоГоI]ороМ }/\1ot]i1

оплати праrli.
6'1.20.ВстагtовlIюВаТипрацiвникамtlаJ\баtзки;l1озаробiтrlоТп-ltаrtl]i

наявностi коштiв:
високi /1осягIlення в робо,гi:
викоI{аtIItя особлиI}о ва)l{ливоТ роботlа (гlа час li виконаtlня);

складнiсть, наlrруя(енiсть у роботi,

Зважати' 
'пlО 

граничний розп,riР зазI{ачеI]иК на"IбавоК l1,гlЯ oj{I1oI ()

прашiвника не IIовинен перевишtувати 50% посадоRого oKJIa1{y (с,гавкlt

заробiтноТ тrла,ги). Конкреr,ний розмiр надбавок }]стаI{овлlова,l,и 
,la

погодженняNiI :] профспiлкоRим комiте,гопл

6.1 .2l . Rиttлачувати надбавкУ l-tедlаг,оt,i'I}IиN,I IIраIl1t]никаN{ за

прести}кIiiсть пе;rагогiчноТ праlti В N{a*cиN{aJIbtloN{Y розмiрi l'],o 309'О

посаДоВоГооКЛаJ{Увiдповiо',п'оопосТаIlоВиКабiнет.уN4irliс.грiвУкраТttивt.t
1 1 сiT ня 20l Bp. }г9 23,

б.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язу€ться:

6.2,1, iдiЙснювати контроль за дотриманням у

I]адаr{н}о гtрацiвникам необхi:tноТ

оплати пparti.

ll

закла;ti,]аконодавстRа rlpo

оплату працi.
6.2.2. Сrlрияти

допомоги з питань

ко I IсV.]Iы,а,г и вгl оl'



1.2.3.IнiцirоватиtIитаннЯIlроЗаЛVЧеFl}.lя.r-lоДисrtипlтiгtаllrtоТ.
, .icTpaTuu*rnTl матерiальrrоi вiлповi1l1п::]:.:r,i вiлrtовiдtltl /lO LlиIt}Iо{,о

.-:lо/{аВстваосiб'l]иНнИхУLlеВ}lкотlаttнi:iУ:'ЗакОtlОjtаВс1.1]аIIро.оIlJlа'ГY
г _:_i. yNloB Llього колекти.вного uо,ппl.|):.::l_",:"Iоl]I)ся оIIjIа-lи праLIl,

6,2.4.ГlредсrавЛяf'Иiнтереситlраttiвника]lрИроЗl-jlЯlЦ.'l:]"Тр).jlоl]оr.о
: ,.р), з опла.ги npurri в t<oMiciij по трулоп"" .,,.ор,1, (.122_u о}ll,,кратни ),

6.2.5.Г[редставляти на проханн,l tlрашiвrrика його itt,герсс1,1 З IlИ'ГаI{t,

, lатилат##i"., 
lio органiв Ilpo*)IpaTypl4, ilep)KaBltoT ilrcПt'KlliT. npu'i]

_одо наяRt{остi поруtrtень закоIlоjiавсl,ва гIро оIl-rIit,г\r rrpalti га lIIIIIoK]

зформаuiеrо t.r. rq Закону УкраТни <IIро rlрок)/раl,уру)). сг. 259 КЗrrllу

\-краТrrи)

6.3. ItepiRtIик i lrрофсlliлlсовиi,t копri_t,eT.crti;lbtlо rorloв,язую,l,ься,:

6.з.1. CBoc.lacrio iпформуl]а,ги 
,груловr,lй KoJleкl}lI] "р'] l1]|.".l":::l.:]Il,.'.,1

питанъ заробiтrrоТ пла.ги, cot(ia:lbtlo-eKoItoпti,tгli.x lli,ltbt-, IIC[lClL{liOI,0

забезllеченtля, а,tакож .uб"rп.,]""l.no,"':]_'i,'"'оо оItлаl,и llpatli, поряjlку

ВиПJIаТИДоПЛаТ,rrаДбавок,ВllНаГоро/I,rlремiй,ittrtiихЗаОхоЧYВаЛЬIIИхабо
KoMlleHcarti йlrих ви I],ц а,г,

7. Соцiальпо-трудовi пiльr,и, гapallтii, копrпеrtсаttii,

7.1. Керiвrlик :rобов'я:lус,гься, ,,.,,,,,,iD aяI{Ili] п\
7.1 , 1 . Сrrрия,ги забезпеченнtо Bcix гIрашirзникiв закладу tзijltrовtлrlими

'*""lliir.'Ёil"orBaTи умови дJrя. Itрохол}ке}IЕtя ttедаi,оI,аь,tи-rкiНКаN,lИ, lllO

мають дiтей ui"oпl дtо 14 poKiB, 
_ 
Kl,pciB ni,ln1_],l:,1|,1,, поu,riфiкаttiТ i

перепiдlго.говки за мiсttспц ,,роr,,"ьu,tня без lIа]lравJ]еIlltя тх ), вlitрялжеFilIя,

7.1.З.Сгtрияr.иПраtllВI.Iика1\{RIlри.]ТIаLlегtнiТьtгrсiIсiiЗаВI,IсJIуI.урокlВ1:]а
u"'ОЧ'.,.о. 

у в1,1падку захворIовання n:au,::'u1::,,,.,,]pattiBtlt,lKiB, ,lKc

уне1\{ожливлIос виконаннr';;'-;" rrроtРесiйlrИХ ОбОtЗ'ЯЗКiВ i Обl'tе;tvС

перебуваItня в литяLIоN{у колективi. або ,гrtl,t,lасоi]о.о IIеРеВе;',lеI]I1я :] Ilих аOо

iнrrrихобс.гавигt}{аiгrшrl,робо'У,зберiгатиЗап"-)1.1..гtопсре:tнiйссреДLllИ
заробiток. У разi хвороби ;а; 

'калiцr,ва_.поперслrлiir серс;trriй заробi,гок

виплачу]]ати дО вiлттовленrrя праllезлат:tlостi або встаIIовj]с}{IIя iitBa,lttлttoc,t,l

(ст,57 duon"y УкраТни <l1po освi,гу>>),

7.1.5.С.гворитИYЗак'цадiкiмгlа.тYпсихоЛоt'iчttоt.оро.]Ва[tl.а)liеtlliя.
./ 

'1,6.ЗабезrrечИl.iJ IIpaBol]e ItаВLlаI-IFIЯ праttiвttикilз- iз залvче rrllя (laxiBrtiB

правозахисних i irlrпих органiв в галузi:li::
./,1.7.орr.анiзоt]уВаТиДJIяIIеДагогi.tгlих'lрu'.':li']:]:'.':о,'u.rl),ссN']IitIар11.

конфереНrliТ З питань, За.коно/IаRства гtро ocBiTy, зп,riсr,ч ilсtзi,глt, пере/IовоI,о

"'^';:;l;:Ё,];;x..,;ffi1,[TJi,n ,,",ulrь гlро 
:^,:1:.l,]",::::';"rliйttllх 

Пrl iвrlк

на l-tiкyваUllя шраltiвникам, якi 'ix потребуrо,гь, iiирекцiскl Фоiiд1, cot{iitjtbttilt"

I)



_ : _:.,1::я з тимчасовоТ в,грати IIрацездатt]остi,

- :,:, вI,1корисl,овуIочи додатковi аслtгнуRаI]Ltя за
:ri,гей ttраtlitзtзикiIз

рахYI]()к зa-rlYtleIl1,1x

ttри пi iltiett ь.

-,i. Профкопr зобов'я:lусться:
- - . Сприяти орr'агriзацii ca}Ia1'opllo-K}'popl'I]Ol'o JllKVBa}lIlя'

i-.:']енНя'тавiДпочИнкУчленiвlrро(lсгri:rкИl'аТхсiлrей.
7.2.2. Забезпечити проведеIIня <.lttliB здоров'я>>, виТзди на природу,

- ].j. Ор1аrriзовувати вечори вiдltочигtку, тrрисвячс-нi гlрофесiйниN{,

_ -_.ьноJер}кавним святам та iH. iз запроlшеt{ням ветерагtiв riраui,

8. Охорона гlраtцi i здоров'я,

8. 1. Itерiвttи к зобов' язуетьсft i

8.1.1. Що почаТку роботи праuiвrlика зе yKjIaitet,ll,]\r ,l,p),jlol]itN,l лоI,овороN4

_:овести з ним ,-,.об*iдпий iHcipyкTaж, роз'ясгtит" _n,jj т:1rт,:у 
U":: :]li":

_.tiов,язки, iнформува,tи про умови Irparti, llpaBo riа гti"гtьгlл i KoMtlleHcaцl1 за

.*лоботУ u оaобп"вих, rл,<iДливиХ умоRах вiдl]овiдно llo LIиIIIjoI,o закоЕiо](австRа

. j]о охорону r-Ipal(i i ltього колективного /1оговор}"

в, r.z, забе:зllечи,ги наJlеiкttий стаII будiве",tь, cIlOp),lt,

\сТатКУВаI]IlяТаконl]роЛЬзаТх.гехtli.ttтимс'rаIlоМ.
B.1.3. СтворlОватИ В заклалi в 

.цi;rоп,IУ 
i +та ко71(t{оN{y робочоп,ту NllcIll

з:оровi i безtrечнi умови гrparti вiдrrовi;tгlо l'lo Rс,гаItоt]jIеIlих IIOpN,I,

8. 1 .4, Признltчи,гИ Itocarlor][,lx осiб /ц"]Iя забе зllе,tеtlttя вирiшrеttt;я

конкре,гних I]иi.агIь охоро'и шpatti. РОЗРОбИТИ i Заr'ВСРДИl't'' irrc'PYKrtii lrPo ТХ

обов'язки, права та вi:lповiдаJlьIIiсть,]а i]икоliаIIllя IIок_l]а;l[снИх }Ia tlих

функrliй, забезпечити I-тавЧат{IIя (перенавчатlття) з пI4таIlЬ охороItИ Trparti.- 
л -,-.-:..

8.1.5.ОрганiзУВаТисВоСЧасНеiяl<iсttерозслi,'tуваIiL{яIIсIIIасLi14хRИI]а'цкlВ
на виробниuтвi. професiйrrих :]axRoplor]a'b вijUltllзijtttо ,l1() I]1,IN4oI, LIи}lLlого

закоilолавс,тва rIpo охорону праrii, t Ie J1OItllgцu,",I IIроведеIj}tя 1,аких

розслiдуваttь без ччастi преilс,гавникiв профrtоr,rу,

в.1 .6. Забезпечи],и усуIlенrIя IIрllLlиII, lцо вIlкJ]ик|llо,гь tlcIllaclll tjllltt-i,i[Kи,

професiйr+i захворIоВаннЯ 
. 
r: з/tiйсниr,и rlрофi;tак,ги,tгli захо,IlИ jtJIя Тх

поперелженFIя, у тому чисJIl l l,их, Illo виявлеглi кtlшtiсiямtи за IIiltсумкаr,tи Тх

розслiдlzваII}Iя. _._..___ \:nn

в. 1 .7. Ilроrзоltи,ги атест,ацitо робочих плiсць за у,N,Iов,IN,lи ilpalU,

озrtайомити rtраrцiвникiв з реl]чJlь.гата\,Itl а-геС'ГаttiТ'iХ РОбОЧИ.Х П'tictIt' lri:t

розпискУ. Свосчасно здiйСнtова.ги лоlIJlату :]а tJесIli]ияr,,lttttзi \,\1oBI,1 llpatii за

наслiдками атес.гацiТ робочих r,tict{b або оцittttи ),N1OI] Ilрашi особап,1,

безпосередньо зайня.гим tla робсl,тах, передбачеI-Jих вiдповi,l\ttим ttерелiкоь,t

професiй tД"о"r"- -,цJ-), Iнстрl,кuiсю rlpo порядок обчис-гtеllirя заробi,гtrоТ

п,цатИ працiвнИкiв осtзi,гИ' 
.,,.,'тlq TIr\II(-nc'IIt{I 

.. 
шti rta робо.гу) i

в. r.B. Забсзllечи,I,и rIроl]едсrIrtя IlOIlepeДIlI)OI'o (tlpll tlpt,ttltll

перiоди.tних медИLIIлих оглялi,, rlраrцiо,'",,iв. а .,,a*Oit< lrlopi,tltot-o обов'я:]*оlзоI,о

lз



, ,Е,

l
/шOfв ог-]rlдy осiб BiKoM до 21 року.

роеmсцъатися правом притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi

/lцщ*eнo\ry законоМ порядкУ працiвникiв, що ухиляються вiд
Р*oбoв'язкoBoГoМеДИЧнoГooГЛяДy'aTакoя{забезпечити
Рm*.шшtя ix вiд робоТи беЗ збережеНня прИ цьомУ заробiтноТ плати до
hrcння }Iе_fог_lя_f\,.

Д t"ш-9_ Забезпечити вiдповiдно до саl-tiтарно-гiгiстriчних норм
fшЩчтний, повiтряНий, свiтловий та водний режими в ycTaHoBi.

F t- l - l0. 
. 
Аналiзувати стаН захворюВаностi В ycTaHoBi, Забезпечити

рýшання лlкарських рекомендацiй для його зниження.' E-I.II. ПрОвестИ навчаннЯ та переВiрку знань з питань охорони працi
щrriвникiв, зайнятих на роботах з пiдвищеною небезпекою. Не допускати до
pбoTll осiб, що не пройшли iнструктаж з охорони прашi i r.ехнiки безпеки, а в
шаобхiдних випадках - навчання та перевiрку знань.

8-1.12. До 0l жовтня забезпечити виконання Bcix необхiдних заходiв для
шi:готовки закладу до роботи в зимових умовах.

8.1.1з. Надавати представникам профкому (профсшiлковоi органiзацiТ) з
0ýорони працi необхiдну Тм iнформацiю з питань умов, охорони працi,
технiки безпеки, санiтарно-побутового i медичного забезпеченltя, витрати
коштiв, передбачених для здiйснення заходiв з охорони працi. Своечасно
вiкивати заходiв для врахуванFIя подань та висновкiв, надаI]ати аргументованi
вiдповiдi в 7-денний TepMiH пiсля ix отримання.

8. 1 ,l4. Злiйснtовати KoI{TpoJTb за lцотримаIIIIяN,i гlратtii]г{ика\4IJ
._:]-1BI1.1 охорони rlpalti i ,гехнiкrт безltеки гriд час навtIальI{о-l]ихоIjIl()i.о
-: роботи, а тако>ti за використаIIIIяI\т засобiв захист\,.

8.1.15. Вживати т,ерп,titlових ,га tlеобхiлltих захtl.цiIj ,iU]ri Ilа.rlаtlIiя ilоllо]чIоГ.L{
:lотергliлИм IIрИ l]иtIикнеtlнi tlсшаСr{их BI,1IlaлKiI] I] Vс.гtlFIовi, :]ал\r.лаtоL]и у разi
п отреби аварiйгrо-рятуI]альнi форлrування,

8, 1,16. ЗважаttlчИ, Що вiдшколуванIIя зби.гкiв, заподiяtILlх itраttitзttltttоlзi
внас:riдок попrкол>l(еF{tiя його :здороtз'я або у I]иIIаilк\, crrepT,i rtpaltiI]I{иKa,
з:iйснюстьсЯ ФондоМ соцiа.llьнсlг.tl cl,pax}.i]aн}lrl Bi..t t{еlllас}lи_\ виtlа,lкiв
вiдповiдно ло ЗaKtlrrr.' Украillи <<I Iро заl,аltLtlообоtз'li ]кове rtcpIiaBIlc cottia,,tbtle
страхування вiд FIeII{acнol,o випаlliку ija виробttиltr.lзi i rlpoфccil:ttt.1l1.o
захворIоВанFIrl, якi спричинили втрату IIраIlезлаr.нос,гi > :

- свосчасtlО перелаr]атИ ,rlок\меI]1.И }Ia осiб, IIlo tlor.cptli.lи Bi;l
нещасних виrtадкiв i{a виробl;иtlтlli r:a rrро(lесiйllих :]aXIJ()p}oBaIIb, llO
виu]езr,а/lано го Фондlу.

8.1.17.зберii,а,гИ за гrрашiВникаN,lи. ш{о в.грат.LI,IIи I]раItезll1а,глtiс.гl, \, :]l]'язк1, з
нешасниМ випадкоМ на виробницr:вi або rtрофзахвор}оI]анt{я]\,1, пtiсце робtlт,и
/посаду/ 1,а середню заробiтr-rч пJlатV на весь llepicl,1t jlo вi.,1ноtз_rtеllгtя
працезлаr,rтостi або до визнаI{IIЯ Тх в ус,гановлеIлоN{\, Ilоряjiкt, ilтва_lti,цаш,lи. У
разi неможливос,гi викоIJаIiгля ttсrr,ерlliлиtчt IIоIIерелIIt,оi' рilбо-lи забс.]llе.tиlи
вi;хповiдно до luедиLt}{их РеKON{e l1;ltaltiй йоt,сr ttepctti.lr () I ()I]K\/ l.а
праIIевлаII]туваIJIIя, встаIIОвиl,И пiлъговi ),]\IoBL{ 

,га peiки\t робоr,и.

]lopм i

IIpotiec\/

l4



- Г1 р,,фспi.-lковий KoпliтeT зобов'я:lус,гься:
l -,tlе зпе.{и,ги актиIзну учас,гь Ilре/iстав}{икliB lrpocPcrri.lrKclBoI

з;tрitленнi ltитань с,гвореtlня з/{орових та безltечtiих yMoIr rrpatti.

&r*-fu випадкiв травматизму i захворювань, оздоровлення та

Jlг\

-_- 
1wl J-_- ?егl,лярно (rчоквар,га;tьно) засJIуховува,ги t-la засiijtarrrri lTpo(lкobry,

Б;"iд,,o"iдnиxПocaДoBиxoсiбпpocTaнyМoвioxopoниrrpaшi.
ffi':зu]"*u''ПpaBaПpaЦiBникiвнaздopoвiiбезпечнiyмoвипpaшi'Пpи

. ..:чнi небезпек и дllя жи1тя i злорсlв'я lтраtiiвttикiiз, а тацож тих] II(о

, --:.я. вимагати приllинення вiдrlовiдrtих робi,r,
} ].1. Сrтрияти керiвгtиковi, профспirIковL{N,{ i .церiltаt]ниN4 ()рганаNl ),

_ :.eHHi заходiв для забезпечення виконання в ycTatroBi вимог

:1O_]aBCTBa УкраТrIи про oxopoНV гrраrti i з,,tоров'я,

8.2.5.I]по.ит]rч г,po.rorrrli1 керiвгтиrtч про заохоLlеIItLI IIосЕl,цових осiб i

^-,цiвникiв, а TaKo)It стимуjllовати Тх за активIIу УLlЭСть у зttiйсгrенгti захоltiв
..-"," _.,_л,-,..-й

_..я полiпшеtлня умов i oxopottlt rrраrцi з RрахVванI{яN4 l\,{оiк-лtlвос,геLl

- :офспi"ll ковоТ орt,агтl заtдll.

8.2.6. Заохоченгtя llрацiвнrtкiв
пl1\Iи норм i гlравил охороFIи rrpalli i

.lбов'язкiR.
в.2,1. Вноси,ги пропозицiТ лля погIеред)Iiо}iIIя вtI}]t,]кllеLtIlя N4о,i"цивих

аварiйних си.гlrаltiй, tзиробничоI,о травj\,1а,],изму i гrрофзахr]орIоваFIь,

8,2.8, ()ргаrriзl.ваr.и рсlбо,гу ilля нада}IIiя ilопомоI,и 
,грагt\lоr]аllltп,t i хвори\,I

працiвникам, зокрема lIля вирit_ltегtня тtобуr,ових IIи,I,аI] ь, ttридбаltltя

\{едикаментiв, отримання свосчасноТ медttчrIоТ JtolloN{oI,и.

8.2,g,Сприяr-и працiвникам у викоr{аннi ними зобов'яlзаIlt, ,] охоро}]и

прачi та органiзувати вiдrrовiдrtий lсоtl,гро'lrь,

8.2.10. I-Iеревiря,ги викоIIан}{я керitзtтикол,l

пропозиrtiй пре.ilс]авникiв llро(lорr,аlriзацiТ 1]

домагаlочись Тх реалiзаr tiT.

В.2.1 l . Не pi,ltшre 1 разу на

колективу резу.rIьтати сltiлt,ttоl'

oxopoнoIo праrti.

8.3. П pattiBrl ll lси :lобов' язуtоться :

B.3.1. i-Iiпп_ооu'ися про особтаст1, безtrекч та здоров'я, i-t l,ilKOili lll)o безllекl,

вихоRанI{iв, о.го.I\11очих осiб в ttроttссi робо,гrr або rli,li tIL]c зIlах(),ruiсIlI]я IIа

тери,горiТ устаIIови
в.3.2" I]ивчат,и i виконувати виNlоI,И нор]\tа,гИвllо-IIра]]ов}"lХ ак,гlВ :]

oxopoFI1.I гтраtli, гIравила 1,Iовод}itеi]ltя З ус,га,гкуl]а[Itlям i r,ехtti,tiли\,1и засоСlаьtи

навчанltя, ппр"a1-i/ваlися засобаь,tи коjIекl,ивItоJ,о l,а ittilиtзirll),а,llLllоI,о 1]ахис,г\"

8.з.з. 11рохоlц!l.гt{ у вс.га}]оI]JIеIIому Lll..1II}lи\1 :]акоIIоjtаI]с,гво\4 i KepiBIlt,tKON{

порядку пoпepeJ{tri та гrерiодичtli N,IедиLIнl огляl{и,

в.3,4.]-1егайrrо ttовiдомляти про ttебезttек1,

керiвника або iHlttv посалову особу; в}киi]ilти захоitiв

зJIiйсtittlва,ги з урахVваllLiя]\,i t]иконаtiIlя

r,ехttiки безltски IlIlll tJllK()Ii;-lIllii,гру,;tоtзих

i lloca,lloBи\1ll особаш,tи

пиlаIIь охороIIи Tllэalli,

piK RиIlосити на обговtlреtlllя l,pyrloBoI,o

роботи lilодо :забезttечсttllяt ксlI{,гро"rlIо,]а

або ttettlactti виllаlllltl]

itlя Тх гlогrсреit)iеIтIIя та
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_ .. IJаfавати перпIу допоN,{огу поl.tрlriлипt.
" : ]-,I-Iести особис,гу Bi/tпoBi;taltblTicT.b за гIоруlIIе}{}Iя вимог. зазI{ачеIlих

: роздiлi колективI]ого договору.

- . Гаr ра HT,iT дiяль lrocтi п рофсп i.lt ковоТ opl-a н iза lt iT

,'. ] . Itерiвник зобов'я:}ус,гl,ся :

-" ].1. Ут'РимуваТися вiд будь-яких дiй, tr(o N.{ож)/,l.L вва7iаlися в.грllLIзlJIIяN,I
_ _: _ \ тн1, дiялЬнiст,Ь ПрофспiЛки прашiВllиltiВ ocBiTtr i rral,Kll Украi'ни.

[_ творити гrеобхiдtti 1,мови .r]lJ]я rtoplvta,Tbtloi' ,iliя,lt,tttlс,гi гlpocPctli-,lKoBclT- ,.ttтiзацii i проdlспiлкового ксlмiте.гt,:
I{алава,ги lrримitIIенr{я дJlя rlроI]еjIення rrpocPcrrillt(OB}Jx зборiв i

засiдань профкоп,rу;

сприятИ llpyKyBaItHl<l i розN{тlоiiiеIIIIIо вi,ltltоlзiJItlоi' irrфорлrацiТ;
9,1.2, Надавати;1.1tя здiйснення контролlо к]IиI,и ttаказiв, l,р\,lцовi Klil.t>ttKtr

-]--'ецiвникiв' J{окуN,fеI{,ги lllol{o об.rtiк1'робочогс1 ,IЕlсt, Bi,,lnn,a_,.n,,, заяI]и l]il
JкаргИ працiвникiв та кI{иl-\, j'\ pe€,cTpaltii', докуN,IеiJтl.т з т,арифiкаrtii', ar.ecr.allii'
працiвникiв, вiдоп,tостi та iншi докумен,гLI з llитань заробi,гrtоТ ir;rа,ги i ,г,i,

9.1 .З. I'o.1ToBi i .tленаlц гтро(lr<ому Ija/{aBal,tJ вi,,tьttиiл Bi;t роботи LIac
впродовiК 2 годtItI [Ia ти)кl{ень iз збере>ttеtttrяьt cepc.ltIlI)O],o заробi,гкr. .1-1я
ВИКОНаННЯ ГРОМаЛСЬКИХ ОбОВ'ЯЗtСiВ I]a корис,гь тpуl1oвoI,o ко.пектиRу. ),,lacl,i в
консульТацiяХ i гtерегоtзорах, rз робо,гi lзlrборttих rtpoфcrli:ttioBl.tx орt.аtlirз, r,,

тому числi виIцих за пiдпорядкуRаIIням.
9.1.4, Звi-цьняr-и преllставникiIз ,грчдовоl,о ко.чск,гi.lву Bi.lt робсll.и }la

необхiдниЙ перitlД дlля участi у rriке,гуваI]Ilях, л.,ti.гиltl.ах, ilс\,IоIIс.граttiях r.a
iнпlих акцiях про,гесту1 У 1.оN,lу.tис,lti з виi'здом за lvTe;tti усl.аIIоI]и (вiдrrоrзi;1IlоI.о
населеIIого пункТy), гтов'язаIJиХ iз захис-гс)м тру;цоRих. соt{iа,IIьliо-скоtlоп,riчttтлх
Irpaв ],а illTepeciB працiвrIикiв tlсtзiти - члеттitз гtрофспi.lrки iз зберс;+tеrltiям
середньоТ заробi,гt toj' п;tати,

9.1.5. Надавати профсlri"IIкоRоN,Iу KclbtiT,eT,y trеобхi;lгlл' ilrфорплаrtirо з
питань. що стосук),гься зп,tiс1,1, даного коJIек,гI4вtlоl,о .IIoI,oBopv, сприя1и
реалiзатliТ rTpaBa Профспiлки на захист ,грудових i сtllIiа-,tr,Iiо-екоIiоп.тi.ttIих
прав та iHTepcciB rlраlliвтlиt<iв.

9.1 .6. FIe пеlэсtIiкоl{}ка,гl.{ вiдвi;tу'ваtlIIlо Та ОI'itЯ;]\, виробнtt.tих. побуl,ових
та iншtих примiIIlсIIь, робочих Micttb профспi,rковrтлц ltолtiт,с:.гомt. IrcpeBi1lltaпl
дотриманIJя закоl{одавства УкраТни про r]pal{lo. oхOpottl, ltpatli. оIIла,г\/ праt{i,
веденFIя тр};,lових к}lи)tок' наданIIя, об:liк i виttорис.lаliiIя tзiдtll.с.гок 1,()IIlO.

розмiшення iнфорrrатrii про(tсrri:rкового l<оплiт.е-гч tз примil]lсIlFlях itta
територiТ ycTal]ol]LI В дос,t),IIIltlХ ДлЯ працiвrlикitЗ r,tiсrtях. сво€.часLlо (в
тижневий терп.tiгl) розг.lя,lати IIроIlозиItir' про(lrtоплу Ilpo ус\,tIсiIIlя виr{I]JIеtlих
L]ими порушеIIь. в tteГt яtе T,eplvtitT налавати гIрофкоr,lч ItИСlr\JОВy tзi,llttовiдl,
Ir{одо вжитих захсl:iв.

9.1 ,7 . I-Ie зrliнrоватtt \,\IоВ труJiоI]оr,о доI,овор)/. }Ic ]lрl..i,гяl,аl.и jlo
дисr{иплiнарноI Bi.rltoBi-ta_-lbtIoc,гi .t.llettiB гrро(lr<оп,r)', а .гако7к LI-rIеIIirз Korlicii з
трудових crropiB бi. з jI1_1Ij Ila ltc ltpocpKortr,.
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9.1.В. Звiльнеrrня .tлеtлiв профкому, його гоJIови (rlрофорl,анi,за,гtl1-1а1. Kpirr

ДОТРИМаННЯ :]аI'аjlЬНОГО ПОРЯДКУ, tlРОВОДI1l'И За IIОПСРеjtt{IэОtО ]ГОjlОI()

профкоN4у i виlцоt,о за гIiдIIоряi{I(уRаI]I{яNI llрофспi.]lкового opIaIiv.
9.1,9. Не доlrуска,ги протrlI,оNl рокч пiс.ltяt закiI{чеrIгIя Tep]\,Iirr1, обраrlrrя

звiльнеtll{я KoJIиIlIttix членiв та голови llрофкоп,rу з irriшia,l,tll]Il B,tacHl,tKa або

уповноваженого t{иN,{ органу, Kpiпt вttгlаjtкitз, ltc:pejlбa.tcIl}Jг1.4 cr,. 3l Закоttt'

Украiни <ГIро професiйнi спiltки, i'x lrpaBa та r,араIr,гiТ ,,tiя,,rbtttlcl,i>,. (Зазtlа,tсttа

гарантiя не надасться у виIIа.цкч jlос,грок()воI,() I1pиIlI,1I{CI{IIrl IloBI{oBaiiicI{b \

зв'язку з l]еFIале)кI]иN,I викоItаIIItяпл своТх обов'язкiв,IK LL-]сI]irз lrро(lrtо\{\,, a]бо за

власним бажанняrr. KpiM виIlадкiR, коли tle зу]\,Iовлено cl,allO\,l :з,,1орtlв'я).

9.1 .10. Вiдrrовiдrlо до гIисьN,lовtlх заяI] rlpartiBtitlKitз. lIlo с LjJIcI{a\,JI]

профспiлки, шIопtiся.ттtо i безопrrат}то \/l риl\,1vва,г}] iз зарtlбiт,lrоТ tl,'tа'гtl i

перераховyвати на paxylroK.ute}tct,tti ттрофсrri;rковi вtlески tle ttiзttitше

настуIIFIого :]а дне\1 випJIати заробir,ноТ пла,ги /ttIя.

9.2. ГIрофспi.lrковий KobTiTeT зобов'язусться RикористоI]чва,гtJ на,цаtli

чинним закоIIоjlаI]с,гвоN,I УкраТгrи Ilpo гiраItIо, освi,г1,. а 'I,aKO)Iс III.{Nl

колеItтивним договором I]оl]нова)IiсI{ня /{J]я захис,гV ,груjlоl]LIх i cclllia-ltt,ttcl-

еконошлiчIIих гIрав т,а iнтересirз rrраrtilзникiв.

l 0. Itогrт,ро.ц ь i Bi,,tпoBi/ta.ltbllicтb

l 0.1. CTopoIrIr зобов'язy}отьсfl :

l0.1.1. СпiльItо визI]аLIа,ги lrеобхiдlli захо/lи /t.,tя орl,irrriзаliiТ вI{коi{аIIНя

цього колеItтиtsIlого логовору.
10.1.2. Здiйсrrюваl,и ]{orITpoJIb :]а його викоI{аIiliям як сап,tосriЙно KoiKHoto

iз cTopiH, так i ctli.;lbHtl.
10.1 .3. Щ;rя коIIl,ролtо за викоIIi]н[lям ко,цекгивI]оi,о JIoI,ol]opv стороlIи rIc

рiдrпе олFIого разч на piK аналiзуtо,гь i \,загаJlьIlк)ють xi,lt йlоt,о вI]liоtIаt{tIя, y

разi невиконання окремих положень здiйсгtюIоть додатковi захоли tiioilo Тх

реалiзацiТ.

1 0.2. Керiвrrик зобов'я:rус,гься :

10.2.1 . ГIритяl,ати до вiJlгIовi,ца:tьtlосr,i осiб. I]l.,lIltIих ), tleBllKotlaIIlIi

зобов'язаItт, (по.itох<енъ) Iiього колекl,иRl]ого l1ol,0BOp\,,. IIеI{а,гIеiкllо\1\

(невчасному) Тх виtсогtа1-1гli, llopyшtetiHi законо/lавс1,I]а II})о Ko.tteKr'иBtti

договори;

1 0.3. ПрофсlriJIIiовllй колti,геl, .зобов'язусl,ься :

l 0,3. 1 . Rипцагаr,lл вiд власI]ика розiрваll гIя ,I,p},i iOr]Ol,tl ,IlOI,tlI]Op\

(KoHTpaKтy) з керitзьтиком закJIалу освiти, якш{о Bitt IIopvIlIyC зако}{о.ltавс,гво

про працю, Fte викон)'С Зобов'язань цього колек],ивtIоI,о llol,oвopy, tlа ltiдс,гавi

ст.45 КЗпП УкраТrlи"
Ко.ltективLIий JIоговiр rriдrlисаttий ), 

,грьох rtрипriрrrиках. яrti Зберir'ак)'ГЬСЯ

у кожttоТ iз cTopirr i л,таlо,гь oJtItalioBJ- lориll1.1чtIv си"|]\/.

За дорученL]я м трудовоI,о коJlсlil,ив},

l1
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Доltаток l
/]о колеlt,гI,Iвrlого ittl говtlрr, л,t i яt

алrчr iH icTpar{i cro lI Iегrборtiсьl(ого

]ilK. la-ly,lrolttt<i, t bt lo'i ос Bi l и

та Ilepi]1,1IlI loIt.l r lрофс ri i" tKclBtlto

,rp,,.,ii,rurticto tta 202 l -2025 роки

ОРI€НТОВНИЙ ПЕРЕЛIК

ПосаДшрацiВникiвзненорМоВаНимробо.tимДнеМсИсТеN{иМiнiстерстВа
освiтиiнаУкиУкраiни'якиМможенаДаВаТисяДоДаТкоВавiдпУстка

Керiвники ycTaI]oB i органiзашiй,
,]астч]I}Iики,

Еконоlчtiст,и. IорисконсуJIьти, прак,гичнittсихо"ilоl,и,

бухгалтери-ревiзсlри,га irlrrri ),

Технiки Bcix спецiальнос,гей,

Секре.гарi,секреГарi..rrрУкарки.,секре.гарiУчбових(учбоtзсl_лцеr.о,tlичних)
вiддiлiв (частttтt). _ti:rоволи, комlрIIl,]ки,

Kyxapi, .. 
сдLi.-]tiлtй ttсрсоIIал },с_га}lов i 

'ак:tаjliв 
осlзi,гtr,

Лiкарi, середгiiir T,l \1о-lодlпии N,I

соlliсl;tоl,и, б\хr,аlt,гери,



До;tzrток 2

llo колек,гивноI,(),,1сll,с-lвору rti;t;

адплilriстрацiсtо Ll ler lclorrc ько I о

зак.lа.-t\ . totttKi. tbrto'i ocBi t tl

та llерRиtIl]оIо гтросРсlli,tкtlвсlltl

opl,ilIliзatticro rra ]0] l-]0]5 роки

п}.рЕ-l l к
робiт з Ba}KKtllrlt i шкiл,llIлви1\Ill \,}lсlB:t\ltl Itprrtli, llpll RIlli()II:ltIrli rlких

злiйсrлюетLся пilв lt IIIeH2l оп,.t,ll i-|

з ва}ккиNIи i rшrti:i-rLlBtl\1ll \ \1оt]аNJи гtрацi, Lla яких

допJIати в розьriрi jlo l2 вi-tсо,гкiв:

котельних, турбi rr гrих.

l. Вилtr рtlбir
встановлюються

1.1з0. обслуговування теплоRих бой.чергrllх ycTa]lo'oIi В Ile'ax 1;1i-'tt'ttИllЯtХ):

1.140. Газозварюва:tьtli, газорiза:tьrti

здiйсrrюваrтi у примiшенi{ях,

е-rIекl,роз BaptclBa,,l btl i робо,ги,

1 .1 46. Репцон.r i очиrtlеtlня l]ен,гиJtяriiйttих с!lстс]\1.

1.|47. Робоr.и. гrов'язаtti з LIиIiIeHI{яN,{ виr,рiбrlих ,l]\,t. cltiT,.Bttx яtttllltitз i

kat tалiзаrti йних ксlлодязi в] IIровелеIlням тх лезi нфекцiт.

1.151.ГIрання,счшtiгtлlяilrрасУваIili'lсГIеllоlrlяI.\I.

1.152. Робо.ги бiля гаряLlих плиl., еJlек-гро)tаро}]их rlracP, коr';lll],гсрсl)liих i rlapo-

масляних пе.lей r,a iт+tшлтх апаратiв лJ]я сма){ення i випiкаrтня,

1.155. Робо.ти, пов'язаlli з N,,Iит,гяN,I ПОС}:lI)'. тари i ,гехгlо.ltоl,i,tttоt,о обitадtтаltttя

вручнУ iз застосYваIIняМ кислот, лYГу та itttttих хiш,ti,tttих речоRи]I,

1.159. РоботИ з хJIорYRаЕIня Rоли, з Rl{гоl-оRЛеI]ТIяN,I лезiнфiк\,}()LIl,{х розчигtiв, а

також з Тх використанням,

l . 1 64.Робота за /]исJljlеями ГlON4,

l .l78. Забезпече}I}{я i гtрове/tенr{я :]аiiя,гь у криl,их IIJIaBaJtI)IIИx бассйrtах,

1.182. Робоr.И на висоr.i 1.5 М iбi:rbllre }{ail IloBepXrIelo зспljti (rriд"tоr,и),

Щоп-rtа.ги за несllриятJtивi умови Irparti встаноtsjllо}оl ься за резулы,аl,а\,{и

]t)
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атестацij' робочих мiсць або сlrlittки yNloB rlparti особаьт, бL- ]lloct'Гc.L)ibO

зайнятrtлI }la робот,ах, rтерслбачеt{llх l Iере"чiколt, i ttapaxol]\'Iol I)Ся за LIac

фактlrчноТ зайrrя,гостi працiвникiв FIа таIiих робочих rtiсtlях або В 1акИХ

умоваХ праui. яка здiйСнlостьсЯ tзijtповiд1,Iо дО ;1ito.tclt,cl закоtIо.]аIзства Ilpo

охорон\,праrli.
Прlл trас,гуlrнiй раrliотlа_пiзаltiТ робочих t,Ticllt, i гro.,riIIIlIeI]IIi yr,toB rrpaLti

доп-пalIl з\IеIIшчю,гься або вiдп,tiняrоl,ься IloBItiс,гtо.

На роботах :] Rая<киN,Iи i lтlкi,,I,,IивиN{I.I уN{ова\{и праrti лопЛатИ

встанов-Iтrоються :to l2 вiдсоткiв гIосадоI]от,о оIiJIаlцу (сr,авки). а rra роботах з

особливо ваiliки}lи iособливо rпкi,цлIиlзI.1]\{и уN,lова\lи гIpalti -.ttl 24 вi,цсо,гкiв

посадового окла.]\, (ставки).
Дтестаrtiя робочtlх п,ticttb або ortiTlKa v\,1oI] гrраrti l] vс,гаIlоtзах i оргагriзаttiях

здiйснюсться атестатtiйlтоlо KoMicicto, яка створtосться t{аказоьt t<ерiвtiика :]а

погод}кення\,I :] rrрофспiлковиl\I колтiтетоц4 ,] LIисла llайбi"цьttr ква.,ti(liковаrlих

працiвникiв, гtредставtlикiв rlрофсlIiлI{овоI,о Koivlil,el,\,, CJt1l2i5r, охоро]lи ll1lalti

устаIIови i орr,аlriзаuiТ.
дтестацir"тнl' комiсiю o.to;ttoc керiвrtик або йогсl зас],\"I]lrиr<. /I,.rrя робот,и

членами aTecTartiйH<li KoMiciT можуТЬ за,I,t)/LIа,гllся сг]еrtiа;liсг1.1 iгlIIIих с:tt,iкб i

органiзаuiй,
I-Ia пiдставi BiTcttoBKiB aтecT,ailiйttoT KobriciT керiвtlиtt )1с'гаIlОRИ.

органiзаtriТ за погод)iенНяNl з гrросРспiлковим кошii,геr,сlм заl,верJl7lilс llepe,ltiK

конкретних робir, на яких l]становЛЮеl'I)сЯ догlJIата _]а }Iссприя,гjlивi \,ьltltзl,t

праlli i розмiри .iloII.rIaT за ви/]ами робiт.
KoHrtpeTHi розмiрr{ доllJIат 1,а 

'риl]а_lriсть 
Тх виILilаl,и l]с,гаIlоR"''к]к),гься

наказоN,l по ycTaFIoBi, оргаtriзаrtiТ.

]I
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Долаток 3

jlo колек'ги I]rIo1,o договор\' i,,tiяt

a, tr,ti HicTpalti сю l I lсrrбо tlc bKoI,сl

зак.]] аду доtш Ki.;t LttoT ocBi,l и

та перR}Iн rroro т rрофспi,ltковоrо

ор.uнi,,оr,iсю tla 202 1 -2025 роi<и

список

виробництво цехiв, шрофесiй i гюсад iз rrlкiдливими i важкими умовами

працi, зайнятiс;;;;;dникiв на роботах в яких дас право на щорlчну

додаткову вiлпустку

(Bi. trloBi,rHo i1o IIос,гаtlовlr Iiirбi ile r 1, \1 irl ic r lli B У K1,1liir t и

вiл i] грilвня 2003 pclKv }Гч 679)

Nl atic п lt a.ltb г,tа

r ривlt_riс гь

tLtclpi ч tltlT

lo.la tKtlBOT

tlIдrtl,с гкtt за

poCltгr l iз

tш rti;l:t tlBil r,t l t,t

I]iiili к l1N,I 1,1 \, \l ()t]itN1 ll
ВиробнtIlLr ва. робtl,гtl, trcxrt, ttlro(lcci'f 

,та tlociuttl
l-iоп,tер

позt,tцiI

Кухар. яt<Itii llрашrос бiля плиr,и

О пера,гilР пLrLfl bli 1,1x l\1 ац1 п tl, за йr ня,гt,t ii Hit i нtu tt r робоl а х

опа-rюва,t. lliйня-гt,tir опzulеl]няNI 11g,lgfi дров'яtl1,1N{ Ila,ц},lBoN"l

))

r rparir.
1.I \
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До.цztток 4

llo коJIек,гивtIог() ;1ill,огзсlру lTi;lt

a.,rM i ili с,граt{i cto I I I сттборr Iс l)I{o 1-o

закJ IаJtу jlошt ltirTT.l l оТ ос вr,и
,га 1lерI]иFIltоlо пpo(Pcll i;tKoBtlto
оргаttiзаrtiсtо tta 202 l -2025 роr<и

список
виробництвl робiто професiй i посад праuiвникiво робота яких

пов'язана з пивищеним нервово_емоцiйним та iнтелектуальним
навантаженням або виконуеться в особливих природних

географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищеного ризику
для здоровlя, що дас право на щорiчну додаткову вiдпустку за

особливий характер праui

(вiлllовiлнО до llocTaнOtsll Кабirrе гу NliHicL piB Yripai'tiI,r

вiл I] травrrя 200] Nq 679

rltlp i.t tlo[ ]i1,1a,l KclBol'

Bi,tt..r. I lill iil l\tlt;(,l\ it
шtrti:t,,lttBtlbl и i ва;ккип,t it

},N,loBaN,] lI праr ti. Ka,leH_lapt{l1x

.,Ltl l в

хVl.дlrlлЬнlс,l,Ьу(]ФЕрl орl,дl{IзлlUТL]I,L(Il()Llt]tiliу. I)()зI]Аl .КУJllllуI)и l,\Cll()l)Iy

]1I Я,l Ill] IC-I'b 1-I)El l I]I) I R I ('ПОР I ИВtI t,lX В1] Iij I AlllД Ll I I]

iрa'Бр-оuп 
'з.пL't 

r,rlq'1"-ц'i|;1ц61,"1 crr,ipr",i,',i',il|(llrIlIIlll\l-,,\lli,lllUi)
школи. спецiа_li j\]I_}iiHOl JLl Irltl()-tOHilL(bKtll' rшttt1,lII,t illtir.rгtiiiCbKtlt() PCJCPB).школи.спецiа-lijrlI_}iiНОj'-lLl]ritl()-tонt,tLLьксlI'tпttс1,]IIlоjll\lгIliiськ()I()рсJсрв).
спецiilлiзованоl'.itl-t,я.ttl-юнацькоl'(спортивно-техrti.rноТ) шко-пIi,I,а \/tIипI-Ilt,l

l-олiьl пiЙсьttоt u l, _,_гв)

.\\ II ()\()I)oIlA зllор()t],я. осL]1,Iл l,A COllLUIIltlд;ll()II()\l()l А

Бiбл ioTe
] к\. .,. \I|]Ct)BOi'

\\ ]i l \г \_lbI]I IlрофЕсIт зд l]CI\,],\ l,дJIузя1\,1и I,1;CII()i lдрс I,t]д

B14JIIJ t]иI,оБниI l l t]

прибира,rьннк с-lr,хrбових припt iшен ь, зай няти Й пр и биран ням загал ьн их

бitl.il:i,. -,: -.:,: l. .э

lIep;r,H.," ,.l-__, .,_::l;l;t ,t э обс-tr t,oBlltl,1tlii l]epcOl]a-lI (сесгра

\1e_l'1li:],i ,.], -. - - .- :q:,. -:1l 1gQ|11\1I1. caHiTapKlt. бl,фетнrrrt. poбiтrrIrK з

tl,_ia,,,,, t'э'.:.:_ ] : :._i. lli)\lilllltlti l]Il\ORil lc.rlt. tlpttбttllli_]Ibtlllli

эr'l',
О"ер"-р arектонно-обч ис_]юва-1 ьн t{x ]!1аш t] н. праlti вн и к, робота я кого

Вrrробrrtruтва. рсlбо,гt,r. uexr,r. ttptl(leciT га rtосалltIJoп,tep

позицii

касте,rянка

J]t)3 Яj.lij,: l:

l
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До;tа-гок 5

/1о коJIеI(,гивtlого доt,овtlру плi;к
а;tпl i l l i с,гра t Ii cttl I LI с rlб орrIс I) KoI-o
зак.:lаду дсlшкiльltоi освr.и
т,а I]срвиIIItolo гlросРсrli';tKtlBtlto
оргагtiзаlliсtо tta 202l -2025 роки

гtоложЕIlня
п ро п peNIiloBarl llяl ll ра ltiBtl 1.1Ki ll

1 .Загальlli по;tсl;пенtIя
1 .l .Щане ГIолод.еннЯ прО преп.лitованttЯ lTpartilзlltlKiB (;ta.,ri - I Io-ittlitiettllя )

встаЕIов"цtоС поря.]оК i розп,liрИ прептilt-ltзаrтtтя ttерitзtликiв, iх засr.упниl<ilз,
педагогiчниХ l,а iнitтиХ праrtiвн1.1кitз заl<.,tа,i[iв освiги l.а ус.гаIlов,
пiдпорядкованих vправлitтгtю осtзiти, кчль,гурИ. мt,lJlо,,1i ,га сIIор1.\, виl{оttавLlоt.()
комiтетч N4л,качi Bcbtcoj' MicbKoT ради,
1.2.JJrля 1]изFIачен}lя JIреlеtlденr,irз Ija IIре\,Iit<ltзагtгtя r,a розьtiр\, Ilpe\lir't ltаtсазоп,t
начаJIьIIика 1,правлiгtня осlзiти, кульl]ури. моло;li ,га сIrорт,},с,гворIос,гься
комiсiя :] числа лрацiвttикiв чправ;littrtя ocBiT1.1, кYлы,ури. \lo_utl,,1i ,га спорт\,:
мiсr,когО KoMil,eTr, просРспi.лr<и llраltiвtrикitз освir,и iгiayKtl: N,Iс.гоjlиLIIlоI.о
кабiнетv 1,а центра-пiзоваrtоТ бухt,а,,т,герiТ r,llрав_ltiгlttя clcBiT,l.t, ь,t<l.,tолi та cIlOpl.y.
1.3.Керiвl{икИ зак-,rа;цiВ освi,гИ N.{o}IiyTb к.]lоIIо],аТи IIрО пре\,1iк-tваttttЯ ГtijI,,rег.",tи*
праtliвtrикiв.
1.4.B дане рiшrеttltя l\1ожуть вlJоси]-I,]сь

рiшення KoпTicii'.
з\1lIlи l,а .rlоtIоR}IеtIlIя t{a lti,tс.гаrзi

2.[Iорядок визначення фонл} премiюв2tIIня
2.1.Фонд п,taтepia"rbIJOt,o заохоченl-iя (гlремiа,rIь[lиL-l CPor-l,,t) с,гворiос,гься за
рахунок еконоrтil'сllондч заробiт,rrоТ гtла.rи I] межах заl.а_lII)tIИх tссlttlr.itз.
передбачених коlIIl,орисом }Ia Ol-IJiaT\/ rlpaiii,
2.2.Премitованttя ltрацiвникiв здiйснIосться у разi lзillсу.гнос.r,i заборt.оtзаносr.i
гrо заробiтнiй п,-lаl i.

3.fJоказtIикll пре\riюваtlllя i розпriр rl;rемiй
3. 1 .Премi toBal-iня I I 1-1o1з9_,,rrься за,гакиNlи Il оказFIи Kal\,lи :

-счп.ллiнне виконаi{ttя c_lr ;i,бових обов'язкiв;
-творче сТав,-Тення ,][r ГlреЦi:
-дотриN,lаНня пг-li]R;1.1 IJH\ Гl.jrшн},о],о1рудовоI.о розIrоря:llКУ, Ilо,гIоiкеrIь
коЛекТиВ}]оГо ]о rt] Зtl 11\ .

-особистий Btl-,t,\ . l].-:,::зlrllкl r рlобоI-_\ К().IскгиlJ):
-змiцtIенrtя \1а Ге:^,.:. .:itr-Тс-\lriчноi бази заtс.гrаД)';
-пiдготовКЭ Пс']]i'.'.,'. _'1 ]] r]ir]lJepilз о;Iiпцlliал та зN,lаI.ань рiзllсll.о 1riвrrя;
-органiзацiя с. з.]t-:^ ]:: "---::.,я 

_-tl t.-Й:
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-шiдготовка закладу до новогсi навчальноI,о рок},
-багаторi.tllз добросовiсна праця;

-активна участь у гроN4адськомч ltllTтi;
-збiльшення обсяl,ч робi,т та обов'я,зкiв,

з.2.розп,riр rrрсп,riт'запе)iить Bilt вl{конаIiLiя Itока:зrtикiiз. ']i-l]}{LiLlc'il}i\ r '.,-] , ,

особистого вклад), в загалытi резl,лы,атtа р<lботи та FIаявtIltх коrriгiь,

З.З.Преrчritовання працiвникiв гtровоJIи,гься за сРак,гttчtlо Bi_tП]rJ.]lbr-l5:i lt,: -,,:,'

без урахllваIJI]я jltliB, гIропуrцених LIерсз хвороб_ч, itеребrв-il]ilя r ,;i-l ,r;,il, lr

тому числi й без збереrкеrтня заробiтrлоТ гi,rtати),

3.4. Праllitзttttкаrt. якi :звi;tьнились з робо,гrt в rliся li, "" я,;l i l,овi1_1l]r},ся

премitовання. прс-\тiТ не виIIjIачуIоться. :]а вIltIяl к()\] l]]'-1,1i,з:,llкllз. яlti BtIiittt-ttr

на пенсiю. звi-льнилrtся за cTaHo\,l з_lо}]ов'я зб. зl,i_lil,, j гl, I cr,-{0 K ]rrii

УкраТнИ LIи переВеденi на irtшtу робоrr,
З.S. ГIраLriвникtl \1о)t),l,Ь бу,ги tltl збэtз,t.-tti lli.,\1i'i IlOгJl{tcl ttl або LIaC']'IiOBO l]til

гtеякiсне викона!Iня слуrкбових обоiз,язкiв. пор\ UIеIItlя тр,чловоТ LIи

RикоFIавсьКоТ ;lIИс r itrl t.l t i лtи то I цо,

4. ПремiIова II HrI ]il BIl ко ll il l t tI Я tlссlб.-t Il во Rrlж.lt и Boi робот,lt

4.1 .ilремitовангtя за Rико}iаI{Iiя особлl.tвtl ва;I<;rиtзоТ рсlбо,гtl або tIil LICC'l'l,

святкових лsт з \,рахуванням особистого вклалу пpartiBHI,iKa здiiirсrrюс,I,ься }]

Ko,,t'oN,ly Ko}{KpeTIloN{y Iзипадку згiдIlо наказу llачаJlьtiика ),rlрав.tiгтrlя осгзit,lt,

культури, NlО-llОдi Ta сгIорl,у згi,цi-tо поiiаIiня ксрiвtlика стр\,к,г\,l]llоI,о

пiлроiлi."у та за 11оI.оl,[){еIrIlяп,t iз BijitroBi,lltIr]N4 OpI,a}roM llросрстti,llки.

4.2.IЗитрати IIа гtремiюванtlя:]а I]t{коIIаIlня особ.ttиlзо ваitt,ttltзоТ робо,гl,t

здiйснiостъся за pr,"r,*r,,n (lоrтл.ч премiювеl{ня, \,тRореIIо]-о Bi;'tttoBi.,ttlo _to гi,],l

llього Гlоложеtlняt.

5.Порялок i Tepпlitllr прелtilоваIIllя
5.1.Пропозицiт LIlодо позбавлення премiт або зN,lеI{IIIеIltIя 1] розл,tiрr,

Ko'Kpe1r{oN,ly llpaltiBHt.lKv .]азrlачаtоl'I)ся I] гlаказi IIро tIрсNtitоtзагt[Iя F{а lTi:tc,aBi

доповiдноТ заltиски керiвника cTpyK,typ}lOгo пiltрсl:з;ti:IV ,I,a IIоt-оjtiliVlOгьсЯ 1]

гrрофспi,rrко виNI Kor,t i,ге,гом.

5.2.Преп,riя ВиП,IilLIчсТI)ся t{e ttiзнitltе сl]рокУ виI]JIа,гИ заробi,rrlоТ тlllа,ги:]а

гIерrшY I]оJiовину rtiсяця, наступI]оГо за з]зl,гLtlN,I.

25



-1о:агок 6

Jlo коJIекl иI]tloI,o ;1оговtlру llirK

a;ir,,Ti н i с,граt,li с, Kl l I I е r l борн.с ь ко 1,o

зак,цад}",1оttl Ki :t ы Iol ос в,гl]

,га пepBt,1l:tItOIo r r 1lоtРсп i_ lKoBo}o

оргаъtiзаltiс_ю H:r ]О] 1-]025 poKtr

полож(Еtl}lя
про н2rдrrtIIlя tIIорiчtlоi BIItltll Opo,1Il 

,-:--

педагогiчнlt}I працiвlrикапл IlавtIальItII\ _]tltt;la_riB }:l с\ \I.titItt, IIpirllЮl

зразкове о"оп"u"ttя c,-lr нбоRII\ сlбов'язкiв

1.Щане По-r.о;ке.itlЯ поLIIир}оетъсЯ на liL.l]iRHIlx. пе:lагоt,iчгlt,tх праI11вIlикli]

ЗаГаЛЬноосВlТнlхшlкi:t,!lОlUк1.Il)tll1\]',.:.]:]-:l''''зirк'tалilз,II():]аLtJlilJlьlt14х
установ та \{ето.fllllL]ого кабirtеl r . lli.tttopя-tKol]alll'1x )''ll:l:-i]"'*''n 

ОСl]l'Гl1'

кулътури, шtо-rодi rа спорт\ вIlконаI]чого I(o\1ir-eTy N4уКачiвсьllr ь,tiськtli раjtи'

KpiM тих, як1 гIраIlю}о,гЬ в навчаJЬI]о-вtlхоВtlих :]акJlадах за сyмiсниrl,гI]оNl,

2,IЩорiчtла I.pollIOBa винагорода tl&;ltПСТЬСЯ керitзilт,tкаь,t, пелагоI,1ч]lи]\I

прашiвникаl\,1 закjtадtiв ocBii,lr та ме'l'ОДИС'ГаN, N4еl'ОjlИЧtl()I'О КабitlеГr' :ta cv\1'IlltlII'

працtо, зразкоtsе l]икоltаt{н, a.,,п]пЙпвиХ ОбОВ'Я'ЗКitЗ :]а Y]\4ОI]И jtocЯllIclIILl il}']N'l'l

успiхiв у o"*o*^*r,.i дiтей, IIавчанlli, виховаtttIi, rrPotPeciЙrriir Гti''1l't'l'ГС'lВlit

y,tHiBcbItoT.. 
. 
шlo:iclj{i, _ 

tчtетодtl"*,о"у забезttечеrlнi; вiлс\,,t,ttiсгь IIopуlIlelib

виконаRlIо1 l l.р\,_1овот J1исrru,],lй]ru .lriй.пrос1])ся 
,]а pax\IIlOK cKollO\IiT (loll,t1,

заробir:нОТ п.,паiИ t] NlежаХ зат,альIlих коtll,гiв. псрсjtба,lеll1,1х KoIlll()pt,lcO\1 tliI

оп.па,гу.працi, I]инагоро/tи.]а c,vп,r,ltitllty l]paltlo, _]разковС

#_:,.lн_r"*т;r:;::";l",:?:тязкiв 
визIlачас'ься KoMicjclo, ,]а] l]ep jt)t(elloto

наказоI\4 HaLIajILI1l]Ka YIIравлlI-1IIя освiти, ку'ь'Yри, ц,tt',.tojli 
,га сгlорl,у з чl,]с,па

гrрацiвrrикirз 1правriнlIя о_сRlти,. *у":ij:y",л *b,,ln;ri ,гi] cIlop'l')'; \tlcbliol'O

KoMiTeTy профспi-rки праrцRникiв освi.ги 
]1-- 

nuyou; l\,lеl,о]lиLIноI,о кабirrс,г1"

шентралiЗооu*,ЬТ бl,хгалтерiТ ytlpaB,,i1,:1i ,]::j:", nynn",pu, лtо,lтtlдi 

"га 

сIlор,г),;

керiвrrикiRI{аВЧа-]Ьно.ВихоRнИХЗакJlаоi"].i:.]:Д'IЧI4ЗНаяRIiИхкоlшТ1I].
4.I[\орiчна гроrrlова RиI]агороIIа керiвнИКаi,,t I]аRЧаjlЬl|::Х ']aкJraillB ]'it

гtраtliвнипu,, i,a.rп:ll1LIЕIого кабiтlет:ч ви/{асl,ься tta liiЛcraBi ttаКаЗv LtЗLl€UlIlIIlIKl.

fitr*fi* "iiJi,1;l1""'#}.xffiJ ТЁ1Ё1,: .j:l?:,::j:"-", 
]t1,1t]('ГЬСЯ

вiдповiдно ;1о I] оlоrкення, яl(с :]атRеР.ii)l(YС'ГLСЯI KcPiBit И КОrt IIaI]L] a'l'bIloI'o

ЗакJа.]),З3'.пгпjl;iiеНl]я\,'I.зrlроtрсitiлкоtзt,tл'iкоьli.ге.гоrtiлttl;ltсГ]кjt}оLIа.Гt{всебе
дода.гкоtsi кри.гсрiТ. крiпл I]изt{ачеi'их у ttчrtк,гi 2llI)OI-.. llсlлtl;ксtttlя,,]

iжjrчж;i:;*;.Ш:::;"Н:]^: ;i:,fi";. N'o}lie IlePCI]l11l\\'BaTI4 o'|ltloI O

посадового OI(jIa.,I), (с.гавt<и ,;;";j;,;;;T lла,ги) з урах\1l]iiIII1я\1 
IIi"lBиlllcilI),
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д

Дола,гок 7

до ко"пективнсlго дог,овtlру шl iяt

a:trl i нiстрацi сю I LIенбоrrського
закJа.l\ :ottlKi,rbгloT ocBi-l tt

тз 1lc,pBllH llOl{) пi]tl(Ьс l l i _ r Ktl BoIO

opl аtliзэttiсtо гIз ]{l] l -](l]: 1,tlKlt

Ctli.lbrll Ktlrlicitt
, , р, ,фспi.lковоI-о K(}\lit r.r r l[Iсrrбгl;lttськоI о ]aK"rIrrily

' i -].1я ве_]еtl}{я 11C[l(l r,13rrPiB i з-tiiiснеlttIя кон-грол}о за

; Ii кl]наннЯ\I ко_lеNI ll вн,)гс) ,Iоговор\,

r
,Щиректор закладу дошкiльноТ освiти

1 Практичний психолог закладу дошкiльноi освiти

I 1ом i.rH и к вихова"ге,rlя,]ак.] l rlду .I1oILI к i -r bl roT ос Bi r,и

1,

2.

,,!
Рать. .. -.],lliIlt]3.]

_\1з. _.* , .-1эс.iiзнз

Вiд сто1

LLlенборнс

|- ' ' 
-" 

.:,, J.llЯl l i]._,
ltj.,-. -:--

эоlr и гrрофс пi"riкового Kol\t i,гет1,

:bKoI,o закладу доtпкi-,tьrло'i осtзiти

-Tf onoBa профспi л ково го KoMiTeTy
]l_

2,
зас,гчllIIик l.о.цоIзи r rpiltpcIIi,rIKoI]oI,o KON.4l I,el \,

Член llгофспiлlсовtlt о I(o\li гс гr

1
L ,. , ,,, ..,, r )ксана

I;,-,,.,.,,*

21

F


