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Адмiнiстраuiя НоводавидкiвськоТ загаJIьноосвiтньоТ школи 1-III
ступенiв VIукачiвськоТ MicbKoi ради ЗакарпатськоТ областi проситъ провести
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f;аний ко.цективний договiр не мiстить конфiденцiйностi.

tЗ"Фа.2Ф2Х р"

}иректор шкФли: 7${alt! в.хАIlнлс

i:i ЗiY

вiд



Вiдповiдно до постаriови КVIУ \Г9 115 вiд 21.08.2019 року ПостаНОВИ

Кабiнет1, 1\4iнiстрiв УкраТни вtд 21.08.2019 Jф 768 ). та Порядку повiдомнОТ

ресстрачiТ галузевих (мiжгапузевих) i територiальних уГOД колеКТИВНИХ

.логоворiв ресструючий орган з метою посиJIення iнформування

заiнтересованих суб'сктiв оприлюднюе на офiцiйному веб- сайтi:

- ре€стр колективних угод (договорiв), змiн i доповнень до них;
_ текст колективних угод (договорiв), змiн i доповнень до них;

- власнi рекомендацii щодо проведення угоди (логовору) у вiдпОвiДНОСТi З

вимогами законодавства (у pu.i Тх наявностi);
- перелiк пiдпри€мств, установ, органiзацiй, для яких с обов'язкОВИМИ

положення колективноТ угоди (у разi подання такого перелiку сторОнаМИ

}iгоДИ).

У зв'язку вище наведеним, та керуючись ч.З п.7 Порядкlz повiдомноТ

ресстрачiТ гапузевих (мiжгалузевих) i територiальних угод, коЛекТИВНИХ

договорiв просим0, при пред'явленнi на повiдомну ре€страцiю повiдоМЛяТи,

чи мiстить договiр iнформацiю, доступ до якоТ обмежено сторонаМи

договору вiдповiдно до закону або li рiшень (зокрема конфiденцiйну,
тасмну чи службову iнформацiю). У випадку наявноi конфiденцiйнОТ
iнформаuii, просимо на протязi 2-х робочих днiв надати таку iнформаuiю.
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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР
на 2021-2025 роки

MilK роботодавцем та виборним органом

первин Hoi профспiлковоi органiзацii

Новодавидкiвськоi загальноосвiтньоi школи

I-III ступенiв

Мукачiвськоi MicbKoi ради

Закарпатськоi областi

Схвалений на зборах трудового
колективу 1З квiтня 202| р.
Протокол Ns2 вiд |3.04.2| р.

I



::,iIоЧи колективниЙ договiр локальним нормативним актом, яким
:" , Ься соцiально-економiчнi, виробничi, трудовi вiдносини i на_ _::_ ЯКОго узгодЖуIотьсЯ iнтереси трудового колективу та роботодавця,,i : _,]liBII_]KiBcbKoi загальцоосвiтцьоi школи I_пI aryrr*"iu (далi

_:-", Закладу освiти), сторони домовилися про наступне:

l. Загальlri положеIIпя.
- 1. Колекr,ивний договiр укладено 2о2|-2о25 роки..]. Колективний договiр ухваJIено зборами трудового колективу

,-:-,r-oкo--I NЬ2 ВiД 13 КВiТНЯ 2021 року). BiH нЪбуuu. .l"n"ocTi з дня йогЬ
:,ЗЗРJ/l,енн,I 13 квiтня 2021 рокУ i дiе до ухвалення нового колективного

Jоговору.
1.3. Сторонами колективного договору е:
- роботодавець, в особi j"p.nropu НоводавидкiвськоТ

]l]га.lьllоосlзi,1,1lьоi цrко.llи I_пI ступе1,1iв (дапi - роботодавець, Хайнас
З-,"'it,-tь N4ихайлович), ;tкий представляс iнтереси власника i мае вiдповiднi
_t]3I{ОВ&ЖеНIIЯ;

- виборний орган первинноi профспiлковоi органiзацiiноводавидкiвськоi загальноо.rirпооi школи I_пI ступенiв (далi
первинна профспiлкова органiзацiя), який згiдно iз ст.247 КЗпП Украiни,ст,ст,37, З8 Закону Украiни <Про професiйнi спiлки, ik права та гарантii
дiяльностi>> представляе iнтереси.rрuцlurr"кiв установи в сферi працi, побуту,культури i захищае ik трудовi, соцiалъно-економiчнi .rpu"u та iнтереси,отримавши на це вiдповiднi повноваження вiд трудового колективу.

1.4. Роботодавець визнас первинну профспiлкову органiзацiю единимповноважним представником Bcix працiвникiв в колективних переговорах.
1,5, Сторони зобов'язуються дотримуватисъ соцiального партнерства:паритетностi представництва, pi"*,onpuBHocTi cTopiH, взаемноТвiдповiдалъностi, конструКтивностi i ф.уr."rо"uпrо.ri як пiд час переговорiв(консультацiй) для укладеннЯ колективного договору, BHeceHHi в нього змiн i

ДОПОВНеНЪ, ТаК i ПРИ ВИРiШеННi Bcix питань соцiалъно-економiчних iтрудових вiдносин, що виникли в ходi його виконання.
1.б. Положення колективного договору поширюються на Bcixпрацiвникiв установи, Пiд час прийому на роОоrу працi"н"п" .ro"r*rHi бутиознайомленi з колективним договором.
1.7. Колективний договiр укладено вiдповiдно до Законiв УкраiЪи кПроколективнi договорИ та угоди), <ПрО соцiалъниЙ дiалог в YKpaiHi>,Генеральноi, Галузевоi угод, Угоди мiж управлiнням освiти, культури, молодiта спорту Мукачiвськоi мiськоi ради та Мукачiвською мiсъкою органiзацiеюПрофспiлкИ працiвникiВ освiтй .i "uyn" УкраIни, <ЗаконУ гlро ocBiTy>>,<<Закону про загальну середню ocBiTyo, i"."r.uоо*rодuвчих aKTiB УкраiЪи.1,8, Змiни i доповнення в колективний логовiр вносяться з iнiцiативибудь-якОТ iз cTopiH пiслЯ проведеНня переговорiв (консультацiй) i досягненнязгоди набувають чинностi пiсля схвалення загаJIьними зборами працiвникiв.1,9. Пропозицii кожноТ iз cTopiH про внесення змiн i доповнень у
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колективний договiр розглядаються спillъно, вiдповiднi рiшення
приймаються в 10-денний TepMiH пiсля iх отримання iншою стороною.

1.10. Жодна iз cTopiH не мае шрава протягом TepMiHy дii колективного
договору одноосiбно ухвалювати рiшення, що змiнюють його норми i
зобов'язання або приrrинrlють iх виконання.

1.11. Переговори щодо укладення нового колективного договору на
наступний TepMiH починаються не пiзнiше як за З мiсяцi до закiнченшI
строку дii колективного договору.

1.12. Первинна профспiлкова органiзацiя закладу в п'ятиденний TepMiH
з дня пiдписання Колективного договору (змiн) подае його на повiдомну
реестрацiю та у двотижневий TepMiH з дня реестрацiТ забезuечуе доведення
змiсту до працiвникiв закладу освiти.

1.13. Сторони домовились, що при змiнi власника закJIаду освiти
чиннiсть Колективного договору зберiгаеться до укJIаденн;I нового.

2. Труловi вiдносини.
2.1,. Роботодавець зобов'язусться:
2.|.t.Забезпечити ефективну дiяльнiсть установи, виходячи з фактичних

обсягiв фiнансування i рацiонаJIьного використання основного та
спецiального фондiв для пiдвищення результативностi роботи установи,
полiпшення умов працi i побуту працiвникiв.

2.|.2.Забезпечити розвиток i змiцнення матерiально-технiчноi бази

установи, рацiонrlJIьне використання наявного устаткування, технiчних
засобiв навчання, створення оптим€tльних умов для органiзацii навч€Lльно-
виховного процесу.

2.I.3.Застосовувати заходи мор€Lльного i матерiального стимулювання
сумлiнноI, якiсноi роботи.

2.|.4. Забезпечити розробку посадових iнструкцiй для Bcix категорiй
працiвникiв установи. Затвердити iх за погодженням з первинною
профспiлковою органiзацiею..

2.|.5. Органiзовувати систематичну роботу для забезпечення
гliдвищення квалiфiкацiТ та перепiдготовки педагогiчних працiвникiв.

2.I.6. Вiдповiдно до заявок забезпечити працевлаштування в установу
молодих фахiвцiв за отриманим ними фахом, уклавши з ними безстроковий
труловий договiр i встановивши гlедагогiчне навантаження в обсязi не менше
тарифноi ставки. Забезпечити наставництво над молодими фахiвцями,
сприяти ik адаптацii в колективi установи та професiйному зростанню.

2.1,.7. Укладати cTpoKoBi трудовi договори лише у випадках, коли
трудовi вiдносини не можуть бути встановленi на невизначений TepMiH

Не допускати укладаншI строкових трудових договорiв з працiвниками з
метою iх випробування.

2.1.8. Звiльнення працiвникiв за iнiцiативою роботодавця здiйснювати за
попередньою згодою первинною профспiлковою органiзацiею.

2.|.9. При розiрваннi трудового договору з iнiцiативи працiвника
идати на те, що працiвник мае право у визначений ним TepMiH розiрвати



трудовий договiр за власним бажанням, якщо роботодавець не дотримуеться
законодавства про працю, умов цього коJIективного договору, умов
iндивiдуального трудового договору.

2.|.10. Протягом двох днiв пiсля отримання iнформацii доводити до
вiдома трудового колективу змiст нових нормативних документiв, що
стосуються трудових вiдносин, органiзацii працi.

2.I.I1 . Попереджати виникнення iндивiдуальних i колективних трудових
спорiв (rtонфлiктiв), а у випадках ik виникнення забезпечувати вирiшення
вiдповiдно до Закону Украiни кПро порядок вирiшення колективних
трудових спорiв (конфлiктiв)>.

2.1,.l2. Сумiщення професiй (посад), розширення зони обсrryговування
застосовувати за погодженням з первинною профспiлковою органiзацiею.

2.t.|3. Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства щодо
повiдомлення працiвникiв про запровадження нових i змiну чинних умов
працi не пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до ik введення. Змiну, перегляд умов працi
здiЙснювати за погодженнrIм з первинною профспiлковою органiзацiсю.

2.2. Виборний орган первинноi профспiлковоi органiзачii
зобов'язyсться:

2.2.I. Забезпечити постiйний контроль за своечасним введенням в дiю
нормативних документiв з питанъ трудових вiдносин, органiзацii працi.

2.2.2.Сприяти змiцненню трудовоi дисциплiни, дотриманню правил
внутрiшнього трудового розпорядку установи.

2.2.З. Сприяти попередженню виникнення як iндивiдуальних, так i
колективних трудових конфлiктiв, брати r{асть в iх вирiшеннi вiдповiдно до
норм чинного законодавства.

2.2.4.Не рiдше одного разу на 2 роки перевiряти стан дотриманнrI
Законодавства про трудовi книжки стосовно Bcix працiвникiв установи.

2.3. Сторони домовились:
2.З.1,. Спрямовувати свою дiяльнiсть на створення умов для стабiльноi та

ефективноI роботи закладу освiти.
2.3.2. Сприяти належному фiнансовому забезпеченню закладу освiти.
2.З.3. Вживати заходiв щодо недопущення прийняття законодавчих

aKTiB' якi загрожують звуженням праВ i свобод громадяН в галузi освiти.

3. Забезпечення зайнятостi працiвникiв.
3.1. Роботодавець зобов'язусться :

3.1.1. Пiдтримувати чисельнiсть працiвникiв на piBHi, встановленому
НОРМаТиВними актами MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни для органiзацii
НаВЧ€lJIЬно-виховного процесу iз забезгlеченнrl обов'язкового державного
СТаНДаРТУ ОСВiти, забезпечувати стабiльну роботу колективу, здiйснювати
вивiльнення шрацiвникiв тiльки у випадку наг€Lльноi необхiдностi, зумовленоi
об'ективними змiнами В органiзацii працi, у тому числi у зв'язку з
лiквiдацiею, реорганiзацiею, перепрофiлюванням закладу, скороченням
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чисельностi або штату працiвникiв, неухильно дотримуючись при цьому
вимог законодавства про працю, про ocBiTy, умов цього договору, н9
допускати економiчно необфунтованого скорочення |руп, робочих мiсць.

З.1.2.Письмово повiдомляти первинну профспiлкову органiзацiю про
ймовtрну лiквiдацiю, реорганiзацiю, перепрофiлювання та iншi змiни в
органiзацii працi не пiзнiше, нiж за 3 (три) мiсяцi до запровадженнrI цих змiн.
Тримiсячний перiод використовувати для проведення роботи, спрямованоi на
зниження рiвня скорочення чисельностi (штату) працiвникiв.

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

З.2.|. Здiйснювати вивiльнення лише пiсля використання Bcix
МОЖЛиВостеЙ забезпечити осiб, що звiльнюютъся, роботою на iншому
РОбОЧОмУ мiсцi, у тому числi за рахунок припинення трудових вiдносин iз
сумiсниками, лiквiдацiТ сумiщення тощо.

3.2.2. В першу чергу пропонувати працiвниковi, що вивiльняеться,
РОбОтУ за фахом, у тому числi на умовах строкового характеру або з меншим,
нiж на ставку заробiтноТ шлати, навантаженням;

З.2.З. Повiдомляти про тих працiвникiв, що вивiлъняються, службу
зайнятостi у встановленi законодавством термiни;

3.2.4. При звiлъненнi педагогiчних працiвникiв вивiльнене навантаження
РОЗПОДiЛяТи В гIершу чергу мiж працiвниками, що мають неповне навч€шьне
навантаження.

З .2.5 .ЗабеЗПеЧУвати гIрацевлаштування педагогiчних працiвникiв з числа
ЗаРееСТРОВаНИХ В СлУжбi заЙнятостi на вiльнi i HoBocTBopeHi робочi мiсця
вiдгlовiдно до квалiфiкацiйних вимог, надаючи перевагу при цьому
випускникам педагогiчних навчальних закладiв.

3.З. ЗаЛ1^lаТи до педагогiчноТ роботи директора та заступникiв директора
закладу освiти.

3.2, Виборний орган первиrrноi профспiлковоi органiзацiТ
зобов'язуеться:

З.2.|. Здiйснювати роз'яснювальну роботу з питань трудових грав i
соцiально-економiчних iHTepeciB працiвникiв, що вивiлъняються.

З.2.2. ЗабеЗпечУвати захист працiвникiв, що вивiлъняються, вiдповiдно
до чинного законодавства. Контролювати надання працiвникам переважного
права заJIишення на роботi вiдповiдно до вимог ст.42 КЗпП Украiни.

З.2.3. Не знiмати з профспiлкового облiку працiвникiв, що
вивiльняються, до ik працевлаштування (KpiM випадкiв подання особистоi
заяви про зняття з облiку).

3.3. Сторони домовилися:
З.3.1. IЩо при звiльненнi з роботи за п.l ст.40 КЗпП Украiни переважне

ПРаВО На Залишення на роботi при рiвних результатах працi i квалiфiкацii,
okpiM випадкiв, передбачених Кзпп Украiъи, надавати також:

З.3.1.1. - особам передпенсiйного BiKy (1,5 роки до пенсii за BiKoM та за



вIlс-lугоIо poKiB);
З.3.1 .2. - працiвникам, в сiм'ях яких е неповнолiтнi дiти та особи, що

MaIoTb статус безробiтних.

4. Робочий час.
4.1. Роботодавець зобов'язусться :

4.1.1. Встановити на час дiТ цъого колективного договору норм€lльнУ
тривалiсть робочого часу (40 годин на тиждень), що не перевиц{уе
встановлену чинним законодавством про працю, а також п'ятиденний

робочий тиждень з двома вихiдними днями - в суботу i недiлю.
4.|.2. Режим роботи та облiк робочого часу працiвникiв закладу освiти

встановлювати згiдно з Правилами внутрiшнъого трудового роЗПорядкУ. Bci
норми, пов'язанi з режимом роботи, погоджувати до початку iх застосуваннrI
з первинною профспiлковою органiзацiею.

4.I.З. Час початку i закiнчення роботи, режим змiнноi роботи, розгrодiл
робочого часу на частини, графiки роботи, вiдповiдно до яких передбачаеТЬся
можливiсть створення умов для прийому працiвниками Тжi впродовж

робочого дня на роботах, де оообливоотi виробництва не дозволяЮТЬ
встановити вiдповiднi перерви i т.д., встановлювати Правилами
внутрiшнього трудового розпорядку для працiвникiв закладу та погоджУВаТи
з первинною профспiлковою органiзацiсю до iх запровадженнrI.

4,t.4. Робочий час педагогiчних працiвникiв визначати режимом роботи
закпаду i посадовими обов'язками, покладеними на них згiдно iз СтатУтом i
Правилами внутрiшнъого трудового розпорядку установи.

4.|.5. Педагогiчне навантаження педагогiчного працiвника навч€шьного
закладу в обсязi менше тарифноi ставки встановлюсться лише за його
письмовою згодою, у порядку передбаченому законодавством УкраiЪи.

4.I.6. Тимчасове переведення на iншу роботу, не обумовлену трудовим
договором, або на час простою здiйснювати тiльки за згодою працiвника З

оплатою роботи вiдповiдно до чинного законодавства.
4.L7. У разi використання неповного робочого дня (тижня) норму

робочого часу визначати угодою мiж роботодавцем i працiвником. При
цьому не обмежувати обсяry трудових прав працiвника, що працюе на

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

4.2. Виборний орfан
зобов'язу€ться:

первиrlIIоi профспiлковоi оргаrriзацii

4.2.1,. Роз'яснювати працiвникам змiст нормативних aKTiB про робочиЙ
час та нормування працi.

4.2.2. Забезпечувати постiйний контролъ за свосчасним i правилъниМ
застосуванням керiвником законодавства гIро працю, про ocBiTy, положеНЬ

цього договору в частинi, що стосуетъся режиму робочого часу, графiКiВ

роботи, розподiлу навчаJIьного навантаження та iнше.
4,2.3. Сприяти своечасному вирiшенню конфлiктних ситуацiй,



поВlязанш з розподiлом павчаJIъною навантажеЕнrI, режимом робочого часу
та з irrшштх питань.

5. Час вiдпочинку.
5.1. Роботодавець зобов'язусться:
5.1.1. Визначати трив€Lлiсть вiдпусток i порядок надання ik працiвникам

установи, керуючись Законом УкраiЪи оПро вiдпусткю>, постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14 квiтня |997 року J\b346 <Про затвердження
Порядку наданнrI щорiчноТ основноi вiдпустки трив€rлiстю до 56 к€Lлендарних
днiв керiвним, педагогiчним, науково-педагогiчним гrрацiвникам освiти i
науковцям> (iз змiнами i доповненнями) та Постановою КМУ вiд 10 липня
2019 р. JФ694 <Про внесення змiн до Постанови КМУ вiд 14 квiтня 1997 р.J\Ъ
з46>>.

5.|.2. Що 5 сiчня розробити, погодити з первинною гrрофспiлковою
органiзацiсю, затвердити i довести до вiдома працiвникiв графiк вiдпусток на
поточниЙ piK, дотримання якого с обов'язковим як для роботодавця, так i для
працiвникiв.

Про дату початку вiдпустки повiдомляти працiвника письмово не
пiзнiше нiж за 2 тижнi до встановленого графiком вiдпусток TepMiHy. Якщо
TepMiH, встановлениЙ для повiдомлення працiвника, буде rторушено, то. на
вимогу працiвника переносити щорiчну вiдпустку на iнший перiод.

5.1.3. Перенесення щорiчноi вiдпустки на iнший перiод з iнiцiативи
роботодавця допускати тiльки в окремих виIIадках з дотриманням порядку,
встановленого ст. 11 Закону Украiни <Про вiдпустки>. Обов'язково
УЗГоДжувати таке перенесення вiдгryсток з первинною профспiлковою
Органiзацiсю за наявностi письмовоi згоди працiвника. Забезпечити
Законодавчо встановлену регулярнiоть надання, вiдпусток, не допускаючи
НеНаДаННя щорiчних вiдпусток повноi тривалостi протягом двох poKiB пiдряд.

5.1.4. ntiHKaM, що працюють в ycTaHoBi i мають двох i бiльш дiтей BiKoM
ДО 15 poKiB або дитину-iнвалiда, або тим, що усиновили дитину, caMoTHiM
матерям, батьковi, що виховуе дитину без MaTepi (в тому числi i у випадку
ТРИВ€LЛОГО перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а також особi, що
ВЗЯЛа ДиТинУ пiд опiку, надавати щорiчно додаткову соцiальну оплачувану
вiдпустку тривалiстю 10 к€шендарних днiв, в тому числi й тодi, коли
ЗаГаЛЬНа ТРивалiсть даноi вiдпустки, щорiчноi основноТ вiдпустки та iнших
ДОДаТКОВих вiдпусток в cyMi перевищус 59 календарних днiв. За наявностi
ДеКiлькох пiдстав для надання з€вначеноi вiдпустки tt загалъна тривалiстъ не
ПОВинна перевищувати 17 календарних днiв. При fi наданнi святковi i
неробочi днi (ст.7З ItЗпП УкраiЪи) не враховувати (ст.ст.19, 20 Закону
Украiни кПро вiдпустки)) з урахуванням змiн вiд 19.05.2009 року). Надавати
Таку вiдпустку самотнiЙ MaTepi, що виховуе дитину без батъка (п.5 ч.12 ст.10
Закону УкраiЪи кПро вiдпустки>).

5.1.5. Надавати працiвникам, якi працюють на умовах неповного
робочого часу, у тому числi тим, хто перебувають у вiдпустцi по догляду за
дитиною до досягнення нею трирiчного BiKy, щорiчну вiдпустку повноi



. :, i] t]з_-Iос,гi.

-{.1.6. Безперешкодно надавати за батrанням працiвникiв вiдпустки без
-,:::е,+,енн,яt заробiтнОТ плати у випадках, встановлених ст.25,26 Закону
.. .:]]IHII uПро оiд.rуarr.ru.

-'.1.7. Вiдпустки без збереження заробiтноi плати надавати працiвникам
, ]:' ,: зэ j'x особистими 1lисьмовими заявами.

-< -.ь. ЧаС вiдltустttи без збереження заробiтноТ плати (ст.ст. 25, 26
_ _::"_::" \ Kp,eTttl,t "Про вiдпус,гки" ) вклtочати в стаж, що дас право на rцорiчну

-::_ .1', з,:пr,стку (п.4 ст.9 Закону УкраТни "Про вiдпустки" iз змiнами вtд2
,,l-. _ _,:: ]000 року).

_<._.:). Не:опускати роботу у святковi iвихiднi днi. Залучення окремих-,:---:--.:riB :О РОбОТИ У вихiднi днi здiйснrовати у виняткових випадках,
; -;__].'-eitttx закоНодавстI]Ом, з дозВоJIу профспiлкового KoMiTeTy згiдно з
,:-:],1trЗii\I Ilаказом. РоботУ У вихiднi днi компенсУвати оплатоIо в

_ _._;:Hortr розr,tiрi абО наданняМ iншого дня вiдпочинку i оплатоrо роботи у
э.:,._--:]1I"1 _]ellb в одинарному розмiрi за згодою з працiвником з обов'язi(овим
.- _,,i:]]кення\I питаЕIня про компенсацiю в наказi rтро залучення до роботи у
,,,,..'-.,.lit :c.tlb.

j-, вi:сr,гtIостi в цаказi посиланIIя на вiдповiлну комfIеFIсацirо за роботу у
],:'-- -:];1i{ -]ч'IIЬ С'[ОРОНИ ЦЬоI"о колек,[ивIIого /{оговору домоtsились вважати,

_ _ j -.]но\1\ l]I,1lIалКу роботОдавець з€lJIучив працiвrrика до роботи у вихiдний'-'::э -:-] Bcix vttoBax, яtti той висуше надалi.
j. 1 .10. I1рацiвrrикам з ненормованим робочим днем за особливий

,",:i-"_-iT-p прашi при наявностi кошторисних призначень надавати (при наданнi
_,,.',rjiOT) rлорiчгlу до/{аткову вiдпус,гку згiдно {одатку J\ъ 1.

5.2. lllrборrIий оргаII
.j,, бU B' rl ]\-C,I,bcrI :

первинIrоТ профспiлковоТ органiзаrцii

_<.].1. Контролtовати дотримання роботодавцем законодавства про час
:_____i,.i{HK\, працiвIrикiв i вiдповiдних пунктiв цього договору, а також
, :- _.-, з.]тl1 \Iожливi коrrфлiктrti ситуацiТ.

5.3.С r optlIIIl домоl}ились:
_, ].1. За працiвником, slKlaй знаходитъся у будь-якiй вiдпустцi,,

_- .,1(rьсяt його мiсце робоr:и (ч. З ст.2 Заrtону УкраТни uПро вiдпустки>).

б. Or1.Iaтa llраlцi.
б. 1 . Робоl,оllавеllь зобов'язу€.гьсrI:
,. -.1. В,киватИ заходiВ щодО дотримання в закладi освiти законодавства
...Iзт\, працi.

,,, _,]. Заr,верджувати штатний розклад, а також змiни до нього за
__.r:еlIFIя\I з первинноIо профспiлковоIо органiзацiсю.
,:. .-]. При прийомi ша роботу ознайомлIовати працiвника пiд розписку з
],:],1,1 \ _\Iовами оплати працi, наявFIими пiльгами i перевагами,

-:.,:ЗНI1\1 логовоРоМ, правилами внутрiшнього розпорядку та iншим



:::,l\1 законо/Iавс,гвЬм. ГIри ix змiнi повiдомля,ги працiвника rrpo це пiд
.:,g_i\\

,'. .]. Роботу працiвникiв оплачувати за тарифними ставками,
- ,l-- -- эi:\II1 ОКЛаДаМИ ВiЛповiдно до виконуваноi роботи, за посадоIо,

,, _ :":l _- зl-r професii та квалiфiкацii, складностi i умов виконуваноi iM
,: i,t-lHKPeTHi розмiрИ посадових окладiв (ставок заробiтнЪТ плати)
_,,.', -з вllзначатИ на ocHoBi Сдиноi тарифноi сiiки розрядiв i- - ", . ] оП-]ати праЦi устаноВ, закладiв i органiзацiй окремих галузей
, , " _-- соерИ та вiдпоВiдниХ нормативних aKTiB MiHicT.par"u освiти i
l .::_,.liHlT (в окремих випадках MiHicTepcTBa о"оро"" здоров'я)...;,:, посаДовi окЛаДи (ставки заробiтноi плати) 

".rйоuпюються на
_ ,,,, ,-,,]кез\ з урахуванням дiючих квалiфiкацiйних вимог (з подальшою

,__''tl эбо гарифiкацiеrо вiдповiдно до чинного законодавства).
_:,:_;,,:,I1. rI]o вiлповiдальнiсть за своечасне i правильне встаFIовлення
_"],::i,1\1 с гавоК заробi,гнОi плати (посадових окладiв), обчис;rення

: _,_<. Пого:ittУватИ з lIервиНI]ою прОфспiлковою органiзацiсю форми i- - ;''l.: tlП.lЭТl1 працi, ЦорМи працi, УМоВИ ВсТаноВлення Та розмiри, _::_-:," _]оп-lат, премiй, виFIагород, iнших заохочувалъних, компенсацiйгrих
_:'_,-_--;"tHltx випла,Г вiдrrовiдно ло ст.15 Закону УкраiЪи пПро оплату

-l -,с,,, ВIlп,rачУватИ обслуговуIочомУ персоFIалУ заробiтну плату за_ --:.: :оботll :вiчi на мiсяць:
:зЗНС 15 числа i остатоЧний розрахунок з0 числа з дотриманням- , ::\\, чесr ltix< цими виплатами, цдо FIe перевищуе t б календарних днiв.

.],l"L]'{r ва'IИ заробiтнУ пJIатУ ,r.дu.о.iчrп"п,l працiвникам за мiсцем- .., ..зi.ti tra rliс-яtць:

- аванс 25 чпсла i остаточний
foтprr\{aнHrtм промiжку часу мiж
lizl]ещарних днiв.

,' i Il\ вIrпадкаХ, колИ денЬ виплатИ заробiтноi плати або авансу_ ], _:_.,1с з в1,Iхiдt-tим або свrIтItовим (rrеробочим) днем, заробi.гну ,rrrury
., .] - з]1II.1аччвати напередоднi.

:].lп"lагr- заробiтноi плати через устаI]ови банкiв здiйснювати лише на
- . _,зi особистих письмових заяв працiвникiв.

розрахунок 10 числа наступного мiсяця з
цими вигIлатами, що не перевищу€ 16

матерiалъну
нiж за 3 днi

об'ективних
на рахунок

.., ,.l. Заробiтrrу пJIату за весь перiол вiдпустки (а також
],1t]Г\ На озлоровлення) виплачувати працiвникам не пiзнiше
.,_lТК}, вiдпустки (с.г. 1 15 ItЗrrll УrtраТни).-', ,Е. lIри порУпtенrIi TepMiHiB ВиПлаТИ заробiтrrоI плати з

".,::: I]I1Il"Ilачувати iT негайно itiс;r.я надходження коштiв
шершочергово:

-особам, звiльненим iз навч€}JIъного закладу (вiдшкодування
mбОРГОВаНОСТi, РОЗРаХУНОК, вихiдна допомога, гарантitнi ru ооr.r.нсацiйнi
шгrrати);



-ce\loTнiм матерям, що виховують дитиI]у у вiцi до 15 poKiB або дитину-
, ].:_ii_lal

- вчIIтельським сiм'ям;
- прашiвникам у разi Тхньоi хвороби або хвороби близьких родичiв,

_ j-,:- -lжeHoT вiдповiдним медичним висновItом;
- , зllпа_]ку cмepTi близьttих родичiв працiвника.
" .,ct. .-\тестацirо педагогiчних працiвникiв проводити вiдповiдно до

.,, гIL],-IожеIIпя про атестацiIо шедагогiчних праrдiвникiв Украiни,
. ,- _,:,::lt,lго наказом N{iHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 20,|2.20]r|р.

- -: i-lp.,o затверджеFIня змiн до Типового положення про атестацitо
, ..- -. .:1:i;1\ працiвникiв Украiни> (заресстрованого в VIiHicTepcTBi юстицii

, ,: . , r (] 1 .]012 р. за J{э |4120З27)
. .,,r. Вк.ltочати l] обов'язковому порядку представника первинноТ

, 
- - -..:.tlвоТ органiзацiТ до складу атестацiйноТ комiсiй.

- .l_.,,t-l (}-rозрядом) установленоIо за наслiдками атестацiТ., . , _ ]. Забезпечити перiодичне пiдвищення квалiфiкацiТ педагогiчних
-,-...j,-..,_.. B. гарантуIочи iм при цьому вiдповiднi пiльги i компенсацiТ

_ -; : :,:i:iя середrIього заробi,гку, оплату витрат на вiдрядження, у тому
, _:.-.l]_t]"гi гIроТзду, добових i т.д.) вiдповiдrrо до чинного законодавства.

-.:-]1.1.,1 огI--lа,гу lrрацi працiвникiв, ltKi здiЙснIоють замiну будь*яIких
, -. ll.;: l llltчасоL]о вiдсу,гнiх працiвникiв.

_ , _]. Забч'зпеЧУВаТи I]ИПлаТУ ДОПлаТ За:

або збiльшення об'сму
,: _ ::,, з.lttоТ роботи - до 50%;

зllконаIIi{я обов'язttiв тимчасово вiдсутнього працiвника без
- . . ]: -:1ня Bi: основноI роботи - до 50%;

].] вIIкористаIIня в роботi дезинфiкуючих засобiв, а також за
.-,: ],l:-,ilл{я т\,алетiв - 10%о посадового окладу (без проведенЕIя при цьому

. -, .; :. lобочих мiсць - постанова Itабirrету MiHicTpiB Украiни 30 серпFIя
_ ] :o.<r .\9 l29B),

]]trбо,I\, в Itiчний час 
- 

40% (згiдпо ГалузевоТ угоди);
- -,, -r.ieHi .]оплати встановлIовати за обов'язковим погодяtенням з

-...,лt,iвttlt комi,ге,гом (наказ N{iHicTepcTBa освiти i науки Украirrи J\9118
]_ ..,л_.ftlго ]005 рокУ).

- .._-i. За час просl,ою, зумовленого виниi(ненням не з l]ини працiвника
, ],,.l.,tlT сltгл,ацiТ, небезпечноТ для життrI або здоров'я працiвника та
.--,l. якi I"iого оточуlотt, i навколишнього природного середовища, за

, -_ .:::,:rt].\r зберiга,ги серелнiй заробiток (ст.6 Закону Украiни uПро охорону

.,15. Забезпечити своечасне i правильне встановлення та виплату
. ._ :::iIKз\l заробiтI"iоi плати з ypaxyBaHHrIM змiни розмiру мiнiмальноi

- .::tlT п-lати (cTaxty роботи, освiти, квалiфiкацiйноТ категорii, почесних

10



Поrоiкення).
б.1.19. Не приймати в односторонньому

шTaHoвIeHi чинним законодавством та цим

. . *t]Il.-raTI1 за прес,r,ижнiстъ та iH. (п.б IнструкцiТ про порядок обчислення

. _,,оТ п"Iа,ги працiвllикiв освiти),
_ _.:;: зrtirti розмiрiв 

,гарифних ставок i посадових окладiв без зволiканняt

.,,: _-. _,: :IэказI,1 rrpo ЪдiЙснення вiдповiдних перерахункiв,

. . л. За рьооrу в шкiдливих умовах прачi за наявностi коштiв
_ :___:..: ]оп.lur" до тарифних ставок i шосадових окладiв у розмtр\ |2%

: . . J. ]BKII (посадового окладу) згiдно з додатком J\г9 9 до Iнструr<цii про

, ] . :.,.,,.r.пняr заробiтноi плати працiвникiв освiти. Оцiнку умов праui

- ,l :]обочому мiсцi здiйснювuш nu пiдставi атестацiТ робочих мiсць,

. - З:iйснrоваТи ПреМiювання працiвникiв вiДповiДно До Положення
--. __].-]з]ння (ltодатоп JTn5 - Положення про шремiювання).

.l. Вitп:lачуIrати шедагогiчним працiвникам вiдповiдно До п,1 ст,57

., ,..:"lHtr <<Про ocBiTy>;

,.:_lбавки за вислугу poKiB щомiсяtчt+о у вiдсотках до посадового

_,_. 
"- 

I:1]]KI{ зарсlбi,гноТ rrлаiи) залея(FIо вiд стажу педагогiчноТ роботи:

.::1.1_] З роrtи - |0О/о;Понад 10 poKiB - 2О%; поFIад 20 poKiB - З0%;

.опо\lогу IIа оздоровлеFIня у розмiрi мiсячного посадового окладу

- _-]:,,: ззробiтнОТ плати) при наданнi rцорiчних вiдпусток;

_шорiчrrу грошову винагороду за сумлiнну працю, зразкове

:'_-::;:ii]я с,-rl,жбових обов'язrtiв у розмiрi до одного посадового окJIаду

, .:::..l ,.рuбiruоi rr.тrати) вiдповiдно до Положення, розробленого за

_ -.iення\1 з перви[Iнок) гrрофспiлковоIо органiзацiею (Щодаток JY96 -

порядку рiшень, що змlнюють
колективним договором умови

, -.1 lIl]

..]rr. ]Jсгагtоl]JIIовати працiвникам лtадбавки до заробiтrrоТ плати за

- .:. - _. кошгiв:
BttcoIti досягl{енrrя в роботi:
вllконанIlяt особливо I]ажJIивоТ роботи (rrа час ii виконання);

cK.raJrticTb, напруженiсть у роботi,
;э_,H:lTtt. шо граничний розмiр зазпачених надбавок дJIя одного

'.. 
_. j:1l1K|] IIе повиIIеII .r"рaойurувати 5о% посадового окладу (ставки

,- -. _,rOi гI-rати). Itоrrкретний розмiр rrадбавок встановлювати за

_ ::.ilНЯrr з профспi;rковим ttoMiTeToM,

:. ,.] l. I]ип;rачува,I.и налбавкУ педагогiчним працiвникам за

;_ _i:.Б.нiсть педагогiчr"rоi прачi в максимальноNdу розмiрi _ З0% посадового

. _:__\ вi:повiдно до постанови Кабirrету N{iHicTpiB УкраТни вiд 11 сiчня

- . ::l. \9 ]3.

б.2.I}IrбОрIlиЙ оргаII первиtltlоi профспi.llковоi органiзацii

. ritrtl'rlЗ\-C'гI,CrI:
,,,.].1. Здiiiснlовати KoFITpoJlb за до1риманнrIм у закладi законодавства гIро

' ': : \ ПРаUi' 
J.I.T.T LIя пяннIо необхiдноТ консультативноir''.].]. Сприяти FIаДаНнIо ПрацlВнИкаМ -
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_ .lt'lГI1 З ПиТаНь оГIЛаТи ПраЦi.
-].].*].Iнiцirовати питаIIня про заJIучення до дисциплiнарноi,
::, - .:)ЗТIIВIIоI, матерiалr,ноТ вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного
l --:З"'ТВа осiб, винних у невиконаннi l]имог законодавства про оплату

. ],:.rз цього колективного договору, якi стосуються оплати працi.
- -. I1р.еl.ruuJIrIти iIлтереси працiвника при розглядi його трудового
_ _ _. .1rrr працi в KoMiciT по трудових спорах (ст.226ItЗпП Украiни).
- _' ^ i,:е:стаI]ляти Ila прохання працiвника його iнтереси з питань

.

- ,, _--,,_ в с\,]t.

-" 3,З.-РГа'ГИС;t ДО органiв прокуратури, державноТ irrспекцiТ rrрацi
::_:.з.осгi порушень законодавства про оплату працi та iншою- _:-_-,.:t,l (сf. 19 Закону Украiни <Про прокуратуру), ст. 259 КЗпПУ

п. j. l)oбo'l'o-tal}etlb i виборrIий opt,aII llepBиltlloi профспiлrковоi
*,i i ;з u il' clIi.tbIlo зобов'яrзуIотьсrI:

: .. Сзt'lсLlасно irrформувати трудовий колектив про нормативнi акти з
:_::ltr1_1ilHOT плати, соцiально-економiчних пiльг, пенсiйного

;-:;:,"],я. t] також забезгtечити гласнiсть умов оплати працi, порядку
-_.,-.--]т. tlадбавок, виIIагород, премiй, iнших заохочувалъних або

- , _,___.1::]1\ I3I1П-laT.

-. (,.,ttilt,tьItо-,груловi lli.пьги, l"apaltTii, компенсацiТ.
-, }. Р,,боl tl_tавець зобов'llзуетьсяt:

-.^.,-]

- 
- - _:;trDIовзти умови для проходжеIIня педагогами-жiнками, що
_, _ t-.: зtко_rt до 14 poKiB, KypciB пiдвищення квалiфiкацii i

j j.1 ]а rriсцем tIроживання без FIаIIравлення ik у вiдрядження.- - t .:'ilЯТI1 працiвI"Iикам в призначенrri iM пенсii за вислугу poKiB i за

, I]lIKoHaFIEIrI FIими професiйr*их обов'язltiв i обмежуе
. .] -,_;:тячо\,1у колективi, або ,гимчасового переведення з цих або

- ._:,::: l{e iншу роботу, зберiгати за ними попередгIiй середнiЙ
.,-,;i хвороби або калiцтва попереднiй середнiй заробiток

. .. ,,:^:l'lllr <l1po ocBiTp).
.,.: . j1 \ закJIа/{i KiMIIaTy психологiчного розванта}кення.

.- - ..,*,:ilIти право]]е I]авчання працitзникiв iз залученняr фахiвцiв
.:: jlllx оргаIлiв в галузi права.

- ,. jов\-в&ти дJI'I педагогiчних працiвниItiв закладу семiFIари,
.1_.]IIь. закоIIодаI]стI]а rrро ocBiTy, змiсту освiти, гIередового

_ _ --зi_lr та iшше.
,,l,..;t вtrрiшеFII]Iо IIитань про надання реабiлiтацiЙних путiвок
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, з:]itiя працiвникам, якi iх потребуIоть, дирекцiсю
. :_:,:l:jJl з ,г1.I\{чаоовоТ I]трати працездатностi.

. ,:. зllкорIIстоI]уIочи додатковi асигнуваЕIня за

Фонлу соцiального

дiтей працiвникiв
рахунок з€Lлучених

- 
" : . В lI борIlий оргаII первинIIоi профспiлковоi органiзацii

у€ться:
l. Сприяти органiзацii санаторно-курортного лiкування,
;_::: -. ].l вiдпочилIку членiв профспiлки та Тх сiмеЙ.

_ l,,,]езпечити проведення <днiв здоров'я>>, виiЪди на природу.

' ор..utriзовувати вечори вiдпочинttу, присвяченi професiйним,
-,-,"-,,rl]IзHLlN{ святам та iH. iз запрошенням BeTepaHiB працi.

n, L)rupoIlil lrрацi i здоров'яI.
ч. tr . I'tlбоl o_f аI]еtць зобtrrз'язу€,гься:

, -1.r поча,r,ку робо,ги працiвника за укладеним трудовим договором
.. ; :]i1\1 r+еобхiдrrий iHcTpyKTaIt, роз'яснити rriд розrrиску його права,

" ..-,:. _,,1-1L]р\Iчва,ги llpo умови працi, право на пiльги i компенсацiТ за

. :] _---..б.ll1вlIх, rпкiл;tивих умовах вiдповiдно до чинного законодавстI]а
- j:-, .:1-.llt_ti i цього ItоJIеItтивного договору.

, - З:tlезпечи,ги належний cTaFI будiвель, споруд, шримiщень,

. : --:,.::F- т;1 KoH,l,poJIb за ik технiчним станом.
t : С зорtова,[и в закладi в цirrому i на кожному робочому мiсцi
, ]э]*.-L{нi \,\1оtзи працi вiдповiдно до встановлених норм.

]:.: ., ...iгеI]ь охороI{и працi, розробити i затвердити iнструкцii про Тх
, .-:]. _.:].1I]A ,га вiдповiдzurьнiсть за викоFIанFIя покладених IIа них

" : _: ]i-- jllч-чllти навчаI-Iня (rrереrrавчання) з питанъ охорони rrрацi.
, : , ,,.^.,lttiз},ва,ги свосчасFIе i ,яtttiсне розслiдуваЕIFIя нещасних випадкiв

|,, " ,Bi. професiйних захворIоваIIь вiдповiдно до вимог чинного
..:,: - . ;-: lIpo охорону гrрацi. I-Ie допускати

_:,:::: б.,з r часL,i преддставникiв rrрофкоплу.
проведення таких

j-:бl,зt,tечIlти ycyпellНrl причиII, шо виItликаIоть неrцаснi виIIадки,
,,,. ].i\}]opIoBaHIUI ,га здiйснити профiлак,гичнi заходи для iх
::,:::,::.я. \ -го,\,Iу числi i тих, що виявлеrri комiсiями за пiдсумками Тх

:..::::Я..
- I Iр",gзоJити атестацitо робочих мiсць за умовами працi.
,,--,| rtраuiвникiв з резуJlьтатами атестацiТ ix робочих мiсць rriд

L'з..счасгIо здiйснIоваIи допJiату за несприятливi умови працi за
, 1,1 :rтес гацi[ робочих мiсцъ або оцiнки умов працi особам,

- - _:-]эt) заI"ILIrIтим rra роботах, передбачених вiдповiдним перелiком
_].t1_1з-гок JVq 3), lнструкцiсIо rrpo порядок обчис.ltення заробiтноi

__ . з,,ltiiitз сlсвi,t,и.
, j_:бс,зltечи,ги IIроl]еден[Irl поllередFIього (гrри прийомi на роботу) i

1з



,:-,1l{I1x \1едичших оглядiв працiвникiв, а також щорiчного обов,язкового

,: :l.] ]L) оГ--lrIДУ.

:.,-:l.tстl'ва,гисrI правом притягнеIIнrI до дисципJIiнарноi вlдповlдаJlьностl

_ .::_.tTI].IeI{o\Iy законом порядку працiвникiв, що ухиляIотъся вiд

__::еiII]я обов'язкового медичного огляду, а також забезпечити

.'.r:ir-НFlЯI Тх вiд роботи без збереження при цьому заробiтноi ппати до

__- :еIIня \1еJогляду.
t ...]. ЗабезпечитИ вiдповiдrrо до санiтарно-гiгiснiчних норм

: - 
_: _,. 

,*ait}II-1. tIовiтряFIий, свiтловий та водний режими в ycTaнoBi,
t . .,'. _\ltа-liЗуВаТИ сТан ЗахВорЮВаносТi В ycTaнoBi. Забезпечити

: .,:'.::,;..liкерських рекомендацiй для його зниження.

" . . - , l lровесТИ I]аВЧаНня Та ПepeBiprcy знанЬ З ПИТанЬ охорони Працi

.,:,..:,.з. ]айняТих на роботах з пiдвищеноIо небезпекою, Ife допускати до

, _..5. шо не проййли irrструктаж з охорони працi i технiки безпеки, а в

._ j:,1\, зIlпе.fliах * IIавчанFIя та перевiрку зFIань,
. . - -. -]о 01 iков'ггrrl ЗабеЗПеЧИТИ ВИItонанНя Bcix необхiДнИХ ЗахоДiВ ДЛя

j: ;: j-]K.lt1_1}, до роботи в зимових умовах,

: _:]]Цi необхiдrrу Тм iнформацiю з питань умов, охорони працi,

]:;^.r,Ktt. санiтарно-побу1ового i медичного забезпечення, витрати

_.,.:]--la)еченtlх л-ця здiйснепня заходiв з охорони працi. Своечасно

_ j - -eIIгIIIIi TepМitl гtiсшt iх отримання.

,_ - '..triil1 llрацi i ,гехллiки безпеttи пiл час ЕIавчаJIьно-виховного процесу

.:',: .:l1 виtIикI;енI{i I{ещасних випадкiв в ycTaIIoBi, заJIучаIочи у разi

_:,,.::] л й l Iо-рrI,гувальнi формуваFIнrI.
. _ : Зз:з,л.аtоЧи, lцо вiдшrrодуванI]я збиткiв, заподiяних працiвниковi

- . . э--Я Фоt-tДом соцiаЛъНоГо сТрахУВання вiд НеЩасНИх ВИПаДкiВ

-:..,r -u] Закоtлу УкраТни <Про загальFIообов'язкове дер}кавне соцiальне

:.:::::Я Bi.r цещасного випадку на виробництвi i професiйного

.._ _. :_::lIIIt. ,Ilti сприч и||или l]TpaTy шрацездатностi)):

.tsocllacI]o пере/]аI]ати документи FIа осiб, що потерпiли вiл

:l-..ЦЗСtIllх випадкii] на виробниц,гвi та професiйних захворIовань, до

j'ljiеЗГа"Iаr{ОI'О (DОНДУ' 
ли_ 

'.ro 
I]траT,иJIи у зв,язку з. - . -.Зберiга.гИ За ПраЦiвниками' шIо I]ТраT'ИJIИ ПрацезДаТнlс'Гъ

_ ],l].: вIlпадкоМ rra виробництвi або профзахворIованFIям, мiсце роботи

те серелнlо заробiтrrу пJIату I{a весь tlерiод до. вlд}IовлеЕIнr1

_ __-:.jlос.Гi або до визнанrrя ik в установлеI-Iому порядку iнвалiдами. У
- , _r,;i--1lti]ocTi викоIIаI{ня потерпiлим lrоllередньоТ роботи забезпечити

_ l_r до меличних рекомеFIдацiй його перепiдготовку та

1llt



},]. I}lrборlrlrй орган первинноi профспiлковоi органiзачii

l. }l ]\ CTbcrI:
, - .. Зебu-зПечИти акТИВну УЧасТъ ПреДсТаВникiв ПерВиI]но1

_ ....ловот органiзацiт у u"pi-.*n"i питанъ створеняя. здорових та

-.'::.:\\\1оВПраЦi,ПопереДженнявипадкiвТраВМаТизмУiЗахВорIоВанЬ,
,';..енНЯ ,i,a працевпаштування У u",uдпу змiни стану здоров'яt

_,,.,:KiB.

l ] ]. Регl,лярttо (щоквартальrrо) заспуховувати на засiданнi первинно1

-_.:tKoBoi оргаt-Iiзацii роботодавцяi, вiдповiдних посадових осiб про стан

. - t]\OPOHi,r rrparli, 
---j-,,,,,,io шq апппоI ви працi. ПрИ

:.].3. Захtrщати права працlвникiв на здоровi i безпечн1 умо

,::,iIr-HI-Ii небезпеки для життя i здоров'я працiвникiв, а Також Тих, шдо

_- ].-Я. ви\,IагатИ llрипи}{еннlt вiдповiдних робiт,

r.].-l.СприятироботодаВцIо'профспiлкоВИМiдержавниморГанаМУ
.l,.:ir-I.II.Ii заходiв лJIrI забезпечеrrняt виконаIIн,i в ycTaHoBi вимог

..: _-']iо_].Э]]ства Украiни про охорону працi i здоров'я,

S.].5. I]rtоси,ги проilозицtr роботодавця про заохо","",j_.т::1i::i:.:::,.1
.-.''iвtiиttiВ,а.Гако}ксТИМУпIоВаТиТхзаакТИI}нУУчасТЬУздiйсне"']::i:*.:

.'..tlо.ttiгlпtеt'tttяlУМоВiохороrrиrrраriiЗВраХУВанНяММоЖЛиВосТеИ
., о ib сtti.llKoBoT оргаrriзацiТ,

s.2.6. Заохочення працiвrrикiв здiйснtова,ги з

]:.I\III IIорм i rrравиll охорони rrрацi i технiки безпеitи
урахуванЕям виконання

при виконаннi трудових

-.бов'яtзкitз.
8.2.7. l]цосити rIропозиLIiТ для поllередженн,I виникнення можливих

,, lз api Йних си.гуацiй, виробrrичо го,l,равмzrIизму i rrрофзахворIовань,

8.2.8. Оргаrriзува,ги роботу длrI }Iаданн,l допомоги травмованим 1 хворим

,tlliitIitзtlикам, зокрема дJi,I;;;;;"-_--,].::"оu"" питань, придбання

,,,Ъ лr r.ur.птi tз, отримання с ]]о счасноТ медично i. допомоги,

В'2.9.Сприятипрачiвниi{аМУl]иконанЦiнипдизобов'язаньЗохоронИ
r rparli,га оргаrtiзува,ги вiлIrовiдлtий коtlтроль,

в.2.10. Гlерсвiря.ги виI{оЕIа}Iня рЬбоrоцuпчо i посадовими ",g_Tr
rtрсlttозицiй ,,р"rr.'uuл,tикitз ,rрофорiаrriзаrliТ з пи'аFIь охорони прац1,

,,rr*ur-ur,rчись Тх реыriзашiТ,
8.2.11.LIерiо..1разУFIарiкВиносИТинаобговореtлttяtТрУДоВоГо

itоjlек,гиВу резуJIЪтатИ сгriльноТ роботи tцодо забезпечеFIня KoHTpoJIio за

oxopoнolo rrрацi.

ti.3. Праlцitз ltиlси зобов' язуIоться :

8.з.1.I1iк.lrува.гиая про о.uЪ".rУ безпекУ та здороВ'я, а також про безпек,,

I]иховаLlЦiв, о,гочУIочиХ осiб В ,рЙ..;i робо.1" або пiД час знаХОдЖеННЯ _,,:

,гериторii ус,tанови ттллrлqrгтrтfтJп_пп,l
В.з.2.Вив.rа.ги i виltонУваIИ вимогИ норматиВно-првовиХ 3r,_:

охоро}Iи працi, правила поводженн,I з устаткуI]аЕIням i техiлiчниN,III з,]- _

шаl]ЧаllIIUt,ппрu"'1,пu,".uзасобамиt(ОJIек.гиВноГотаir"rдивiД}ilЛЬtlоГtl;.:
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8.З.З.11роходи.гиУВсТаноВЛеноМУЧиI]НиМЗаконоДаВс.IВоМi
-_.бо.годцавцем порядку попереднi та перiодичнi медичнi огляди,

8.з.4. негайrrо гtовiдомляти пр; небезпеку або не.щаснi 1]ипадки

...ботолавцяабоirlшУПосаДоВУособУ;ВЖИIзаТизахоДiвДляТхПоПереДження

_. .riквiдаtдiТ; надаrзати першу допомогу потерпlлим,

s.3.5.LIес.гиособис.ryвiДповiДалънiстьЗаПорУшенняВиМоГ'ЗаЗнаЧених
,lll{oN{y роздilri колективного договору,

9. Гараrrr.ii дilrlrьllос,гi виборrlого оргаIIу первиIлноi профсшiлrсовоi

, 
1l l :r lriзаrцii

9.1. Робо,годавеIIь зобов'яrзу€тьс,I:

9. 1 . 1 . yrp;r;ur".u uiд будi-яких.дiй, TI\o можутъ вважа,_у"п втручанням

_ з г\,тIIу дiопоrri.rь tlрофспiлrси працiвtликiв освiти i науки УЧliНИ, 
________л...

С.гворити гrеобхiдrri умови длrI нормалъноТ дiяльностi IIервинI]о1

.^ .. сэ сп i:tKoBoT оргаrliзацiТ:.

}iадаI]ати примlщелifiя длrl про]]ед(ецня профспiлкових зборiв i

;эсi:ашъ виборшого оргацу первиннот гrрофсiriлковоi органiзацiт;

сllриrlти друIryванrrю i розмнох{еннЮ ВiЛПОВi1_11,:Ч"|Y:1'''j..,,,л,._,,"

9.1,2. Ilадава,ги дrrяr здiйсненн,I контролIо i(ниги наказiв, трудов1 кних{ки

:-.,:iвttиttitз, /{окумеlIти шо{u облiку р,об:::,о 
часу, вiдпусток, ЗаЯВИ Та

_ .:]лi_II праtlirзtrикiв та книгу iх ресстрацiт, документи з T"plРiyl,_" атестацiт

._, "iвникiu, ulдоrостi та iйi докуме}Iти з питань ."р:9i::,:1тIлати 1 т,1,

9.1.3.I.оilовiiчленамвиборногоорГанУПерВИнНоiпрофспljY::
- _,lriзацiТ нада]]аtи вiлылий вiд роЪоти час впродовх{ 2 годиtл на тиждень 1з

-.:л-.7ieiIIlrIM серелI1Lого заробiтку для виконацня Iромадських обов'язкiв на

-.1.гь,груд\оl]ого t(оJIеItl,и]зу, учаоr,i в ttонсу_rrьтацiях] ":,о_,_:"орах, 
в робо,гi

- 
_lll111.1x гrрофсrrirlкоl]их opruriio, у тому чис:ri виших за пiдгrорядкуtsанням,

9.1.4. Звiльtrяrги предстаI]никiв трудового колек1иву вiд робо,ги на

_ ]хi:lrий irерiод для учаоri у пiп.фuп"u*l r1l1"_1i]:,,1:*о",рацiях та

,.l:х акцiях протес'у, у'ому числi з виТздом за MerKi 
1:1?::_"" 

("i*::'ff.".::

,-J,lс-IIоГо гlуiлкту), пов'язаних iз захис1ом трудових, соцiально-еконоNIlчЕIих

-_:.; га iн,гересiв праuiвникiв освiти - .nn."iu профспi,lrки iз збереженням

, ; -: iItbOT заробi,гrrоТ tt:tати, 
,.-,,;у, -л.-,r]rсrтi' лцiт необхiдну

9.1.5. ЕIадавати первиilrriЙ профспiлковiй органlзi

..i.rtat,lito з питань, що стосуIоться змiсту даного коJIеI<ТИВНОГО ДОГОВОРУ,

_ -,:яГl1 р.u,rЪuцiТ права Гффспiлки. на захист трудових i соцiа,lrьно-

, . L] \ t iч}Iих шрав,га irrгересiв rrрацiвниltiв,

9,1.6. I-Ie rrереulкод}кати вiдв1дуваFIIIIо 
,га огл,Iду виробнич,", 

"обу_]_1I1j,

.ttrшиХ ,r|"*iut.rru, робочих мiсць виборrлим оргаI{ом первиFII]оI

:lciti;rKoBoT оргаrriзацiТ, перевiркам. до-Iримання законолавства Украiни

.lраIlIо,ОхОроIIУПрацl,оПJIаrгУIIрац1']3еДеНн'IТрУДоВихI{FIижок'ьiаДання'- 
,t i виItористаннrl вiдцпустоttтопIо, розьлiщеrrня iнформацiТ "Р"Ч::'_],Y:::

._ t..'ГУ в примiШенFIrIх i на ,гериторif устаFIови в доступних дJIя працltsникlв,

_ _я\. сl]осчасно (в тижr{еu"it ,.priri) розгл ядати проilозицiт 
":p_::,iT,:,,

-,спi:tкоооi ор.urriзацii шро усуцецFIя I]иявJIених ними порушень, в цеи же
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]:iH Fiадавати llисьмову вiдповiдъ щодо вжитих заходiв.
9.\,7 , Ile змiнlовати умов трудового договору, не притягати до

, _.ilп,-tiнарноТ вiдповiдальностi членiв виборного органу первинноi
- :lспi-rковоТ оргапiзацiТ , а також членiв KoMicii з трудових спорiв без згоди
......

9.1.8. Звiльнення членiв виборного органу первинноi профспiлковоТ
- .:,iiзirцiТ. iiого I,оJIоI]и, KpiM лотримаrIнrI загаJIьного порялку, проводити за

. - -,ilg,_1IIьоiо згодоIо даного виборного оргаFIу i вищого за

. . . t) I]ri_]KYl]all ням rrрофсгliлкового органу.
9.1.9. Flе допускати протягом року пiсля закiнчення TepMiHy обрання

.:.,_:>i{сIIIIяI ко.ltишнiх члеltiв та голови виборного органу первинноТ
- . cIIi-tttoBoT оргаrriзацiТ з iнiцiативи власника або уповноваженого ним
- ,1:i\. rtрiп,r випадкiв, передбачених ч.4 ст. З 1 Закону Украiни <Про
-_,,.l.,cil"lIri спiлки, Тх шрава та гарантiТ дiяльностi>. (Зазначена гарантiя не
. __:i_ гI)сrI у випадку доотрокового припиненнrI повноважень у зв'язку з

;.:,:_-iс./кIIиN{ I]икоItаннrIм cBoix обов'яtзкiв ,IIt члеIriв виборного органу, або за
, .--,:lll\t бахсагtгtяtм, KpiM випадкiв, коли це зумовлено станом здоров'я).

.).1.10. I}iдrlовiдно до письмових заrIв працiвникiв, що е членами
__-.,,itIttoT профспirlковоТ органiзацiТ, щомiсячIIо i безоплатно утримувати iз
, ]irttoT пзtа,ги i персрахоI]увати IIа рахунок члеIrськi профспiлковi внески

t- -.;ttilite IIастуiIt{ого :]а /lHeM випJIати заробiтrrоТ пла,ги дняl.
:).].11. I}иборний профсгrirrковий орган перI]иFIноТ профспiлковоТ

-..,tiзацiТ зобов',яtзусться використовувати наданi чинним законодавством
,..,,1TI{I,1 lIpo працIо, ocBiTy, а такоltt цим ItоJlеItтивним договором
;:ioI]&жеIIHJI дJIяI захисту трудових i соцiально-економiчних прав 'га

. -,l]l,cil] rrparliBIlиKiB.

1 0. IttlllтpoJlb i lзiдlrtlвi7цал1,IIiсr,ь
1 0.1. СтороIIи зобов'яrзуIоl,ьсrl:
l0.1.1. Спiльrrо визначати необхiднi заходи для органiзацii виконанн-lt

.,.l.,о IiоJIеItl.иl]ного lцогоВОРУ.
10.1.2. З:liйсшrовати Itонтроль за його виконанням ,IK самостiйно кожною

; itlpitt, так i clti;tt,tlcl.
10.1.З. /{.;tяr коII,гроJIIо за викоFIаI{ням колектиI]ного договору сторони не

-. ltte одцого разу rra piK аналiзуtоть i узагальнIоIоть хiд його виконання, у
-.,зi ttевикоI{аIIнrl окремих положеIIь здiйснIоIоть додатковi заходи щодо iх
,-,э,-rrзацii,

1 0.2. Робс1,1,оllа l] еll ь зобо в' язус,I,ьсrI :

10.2.1. 11рит,яrгати до rзiдповiдальшостi осiб, винних у невиконаrrнi
_.,бов'rIзаIIL (rrолохсень) цъого колективI{ого договору, неНалеЖноМУ

1lrевчасному) iх виttонаilнi, порушенrтi законодавства про колективrri
,Iоl^оljори;

1,7



f

l0.3. Виборний орган первинноi
пrбов'язусться:

профспiлковоi органiзацii

,0.3.1. Вимага,ги вiд роботоlавцяt розiрвання трудового договору
,, гракту) з роботодавцем закладу освiти,, ,Iкщо Biri порушуе законодаIзство

]. гIрацIО, l-te ]зикОпуе зобов'язанЬ цього колеItтивного договору, на пiдставi
, -{5 ItЗпП Украiни.

Itо.ltек.гиВний договiр пiдписаний у трьох примiрниках, якi зберiгаються
,, коrкшоi iз cTopiH i MatoTb однакову Iоридичну силу.

За дору.леншям трудового колектиI]у

ыtоосвiтttьоТ школtи I-III ступенiв
м.

Голова виборного органу шервинноi
r rрtlфс п iлко воТ оргаr,l iзаltiТ

l'аэt ач' I{абацiй С. М.

1З квiтня 2021' року
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JoдaToK 1

до колективного договору мiж

роботодавцем Новодавидкiвськоi
загальноосвiтньоТ школи I-III ступеrriв
та виборним органом первинноi
профспiлковоi
органiзац i'i на 2021, -2025 роки

о1,I€нтовниЙ пврЕлIк
посад працiвникiв з ненормованим робочим днем системи MiHicTepcTBa

освiти i науки УкраТни, яким мож(е надаватися додаткова вiдпустка

роботодавrli ус,танов i органiзацiй, ik заступники.

lJкоtlомiсти, Iорисконсульти, практичнi психологи, соцiологи, бухгалтери,

бухгалтери-ревiзори та iIiшi).

'Гсхнiки Bcix сгtецiалънос,гей.

Ссr<рс,гарi, секре,гаРi-друкарки, ceKpeTapi учбових (учбово-методичних)

вi:vцirriв (частиrr), лi.ltоволи, комiрrrики.
Ityxapi.
JIiKapi, середцr-riй ,Iа молодtлий медичний персонал установ l закладlв освlти,
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Щодаток 2

до колективного договору мiж
роботодавцем Новодавидкiвськоi
загаJIьноосвiтньоi школи I-III ступенiв
та виборним органом tIервинноТ
профспiлковоi
органiзацiТ на 202I -2025 роки

пЕрЕлIк
робiт з вая(кими i шкiдливими умовами працi, при виконаннi яких

здiйснюеться шiдвищена оплата

1. Види робiт з важкими i шкiдливими умовами працi, на яких
вс,гаllоI]JIIоIо,гьсrI лоlIJlа,ги в розмiрi ло i2 вiдсотttiв:

1.1З0. Обслуr,оr]ування тепJIоI]их бойлерних установок в цехах (дiльпишяrх):

l(o,I,eJI ь l-t и х.,r,урбi rrгr их.

1.140. ГазозварIоввлLшi, газорiзальнi i електрозварювальнi
з;цiйсrлIоrзаr,ri у trpиMitlleIlFIrIx.

l .146. Ремоt-t,г i очишIення вентиляцiйних систем.

роботи,

I.I47. Роботи, ltов'язанi з чищенням вигрiбних ям, смiттсвих ящикiв i
KaI t a.ll iз arti йrIих ко.lтодяlз i lз, проl]еде нIIям Тх дез iнф екцiТ.

1.15 i. l Ipallttяl, суutitrня i гrрасуваIIня опецодягу.

1.i52. Роботи бiляr гарrrLIих ilлит, електрожарових шаф, кондитерських i паро-
масJIIIIIих гtечей та iIrrrrих апаратiв дJIя смаження i випiканняt.

1.155. Робо,ги, trов'язаtti з миттrIм посуду, тари i техно"llогiчIлого обладнанняt
l]pyl{IIy iз зас,госуI]анням кисJlот, лугу та iлtших хiмiчних речовин.

1.159. Робо,ги з хJIоруваI{ня води, з виготовленням дезiнфiкуIочих розчинiв, а
,r,aкorIt з iх використанням,

1 . 1 64.Робо,га за /]исIIJIеями EON4.

1.178. ЗабсзпсчеIIIIя i гlроtзеденIul заlIrIть у критих плаваJIъних басейнах.

1.182. Робо,ги tla висотi 1,5 м i бi,тrьше над пoBepx}Ielo землi (пiдлоги).

/{сlrrrrати за несприяlт;rивi умови працi встановJIIоIоться за результатами



а,гес,l,аrlii робочих \Iiсць або оцiнки умов працi особам, безпосередньо
зайrrя,t,им tla роботах, перелбачених Перелiком, i нараховуються за час
rРак,l,ичrtоi заliн-ltтостi прашiвникiв на таких робочих мiсцях або в таких
yMol]ax шрацi, -яiка здiйснIоеться вiдповiдно до дiIочого законодавства про
охорону rrрацi.

11ри шастуrrнiй рацiоналiзацiТ робочих мiсць i полiпшеннi умов працi
/{огIJIа,ги змсIIшуIоться або вiдмiняiотьсrl пoBнicTto.

I-Ia робо,гах з важкими i шкiдливими умовами гrрацi доплати
l]cl,aIIoI]JIIoItl,t,LcrI до 12 tзiдсоткiв посадового окладу (ставки), а на роботах з

особ;tиtзо l]ажкими i особливо шкiд.тtиl]ими умовами працi - до 24 вiдсоткiв
посаlцоl]ого olcla/{y (с,гавки).
А,гес,гаrliя робочих мiсць або оцiнка умов працi в установах i органiзацiях
з/Iiйсrrrос,гьсrl атестацiйгrоIо комiсiсю, ,IKa створIосться наказом роботода]]цrI
за шогоджешнrIм з rrрофспillковим KoMiTeToM з чисJIа найбiльш квалiфiкованих
шраllilзtIикitз, пре;lс,гавникiв гrрофспirrкового KoMiTeTy, служби охорони прачi

уо,l,аIIоI}и i оргаIIiзацii.
Атестацiйну KoMiciro очолюе роботодавець або його заступник. Для

роботи членами атестацiйноi KoMicii можуть з€шучатися спецiалiсти iнших
с.;lужб i оргаrriзацiй.

На пiдставi висновкiв атеотацiйноi KoMicii роботодавецъ установи,
орt,аttiзаrliТ за шOгодженIIям з виборним оргаFIоN{ первинFIоТ профспiлковоi
орt,апiзаtliТ за,гверд}кус пepe.ltiK I<оFIкре,гI{их робir,, на яких I]cTaHoBJIocl,bcrI

/\olIJIa,l,a за llеспри;t,г;tивi умови trрацi i розмiри лоплат за I]идаN,lи робiт.
Коrrкре,гrli розмiри /{oIIJraT та тривалiсть Тх виплати I]cTaHoBJIoIoTbcrI

IIаказом по yc,[aнoBi, оргаrtiзацii.

21



Щодаток 3

до колективного договору мiж
роботодавцем Новодавидкiвсъкоi
загаJIьноосвiтньоi школи I-III ступенiв
та виборним органом первинноi
профспiлковоi
органiзац t'i на 202I -2025 роки

сшисок
виробництво цехiв, професiй i посад iз шкiлливими i важкими умовами
працi, зайнятiсть працiвникiв на роботах в яких да€ право на щорiчну

додаткову вiдпустку

(вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 13 травшI 2003 року J\b б79)

I-1oMe

р
lIозиLI

iI

Виробництва, роботи, цехи, професiТ та посади

N4аксимальна
тривалiс,гь rцорiчноI

додатковоТ
вiдпустки за робо,г1

iз шкiдливипли i
важкими yI\,IoBa\llr

працi, календарнIlх
днiв

5. Кухар, який працюе бiля плити 4

15. сI>арбуrзаJII)IIик 7

24,
Оrrера,гор праJIьI]их маIлиш, зайняrгий на iнших
рооо,[ах

4

114.
Оtlа",ttовач, зайгtяtтий опалеIIням печей дров'яним
IIajIiil]o},1

4



.]о:аток 4

.]о колективного договору мiж
робо,годавцем Новодавидкiвськоi
загальFIоосвiтньоi школи I-III ступенiв
та виборним органом первинноТ
профспiлковоТ
органiзацli на 2021 -2025 роки

список
виробництвl робiт, професiй i посад працiвникiв, робота яких

повlязана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелектуальним
навантаженням або виконуеться в особливих природних

географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищеного ризику
для здоров'я, що дае право на щорiчну додаткову вiдпустку за

особливий характер працi

вiдповiдно до постанови MiH УкраТни вiд 1З 2003 Ns 679
максимальна

тривалiсть щорiчноi
додатковоi вiдпусткI,t з:L

роботr iз шIti_]ливttrttt i

вa)Itки\{ll .YN{o в а\ I Il

працi, ка-цендарних JHiB

хи. дIяльнIстъ у сФЕрI оргАнIзАцIi вIдпочинку, розвАг, культури тА спорту

ДШЛЬНIСТЬ TPEHEPIB I СПОРТИВНИХ ВИКЛАДАЧIВ

ХЧII. ОХОРОНА ЗДОРОВ,Я, OCBITA ТА СОЦIАЛЬНА ДОПОМОГА

ххII. здгдльнl црQсDЕсIi зд всIмд гдлузями господдрствд
ШШI ВИДИ ВИРОБНИЦТВ

18

Виробництва, роботи, цехи, професii та посади

Тренер-викладач дитячо-юнацькоi спортивноi (сrrортивно-
технiчноi) школи, спецiалiзованоi дитячо*юнацькоi школи
олiмпiйського резерву, спецiалiзованоi дитячо-юнацькоТ
(спортивно-технiчноt) школи та }п{илища олiмпiйського

ктор з культпtасовоi
касте,цянка

При б rrptt--r ь t t t t к с-rl,жб о tsих приN,I i щень, зайнятий прибиранням
зага]rьнI,1х l,бtIра_rень та санвузлiв
Перс он ct_:t } 1 е.]1 Iчн IIl"1 rt о;rодший та о бслуговуючий персонал
(сестра }IeJiILtLla }tо,]одша з догJIяду за хворими, caHiTapKa,
буфетнпlt. робiгнllк з обс"пуговування лазнi, нянька, помiчник
l} llxoI}1lTe.l,I. t-tK виробни.tих примiщень
Оператор е_lе ктрс) н н о -о бчtt с,цювацьних машин, працiвник,
робота якL]го пt]в язilно з вllкорrIстанняN,I персонального
коlt{п'юте

]з
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Jодаr,ок 5

Jo колективного договору мiж
роботодавцем FIоводавидкiвськоi
загаJIьI]оосвiтньоТ шкоJlи I-IlI cTyrreHiB
та виборним органом первинноТ
профспiлttовоi
органiзацiТ rtа 2021-2025 роки

ПОЛОЖЕННЯ
про IIpeMiIoBartHяl працiвникiв

1.ЗагальIli llt1.1ltlжell IIrl
1.1.1_(arTe ГIолсlжеttrIя про rtремitованirя гrрацiвникiв (далi - По;tояtенняr)
l]c,lallol]Jlioc порrIлок i розмiри гtремiIовання робот,одавцiв, iх застуltникiв,
rlслаt,огi.Itlих ,Ia iIlшrих працiвгtикirз закладiв освiти ,l,a 

ус,[анов,
rri/lrrорядкоl]аIlих управ.ltiннtо освiти, куJIьтури, молодi та спор,[у
N4уr<ач i rlct,KclT м icl,KoT ради.
I.2.)Jлsl визIIаIIеIIIIrI lIретеFIдентiв на премilовання та розмiру премiй нака:]ом
н|ttIllJIIlI-Iик& yrtpaB.lliltllяt осtзiти, куJIьтури, Mo.:ro/]i та сttорту с,гворIосl,ьсrI
комiсiяt з чисJIа rrрацiвIIикiв управ:tiнrtя освi,ги, куль,tури, молодi ,tа crlopтy;
Micl,tto1,o ttомi,ге,гу Профсгrirrки працiвttикiв освiти i науки Украiни; центр\/
lrрофесiйt{ого розвитку ,га централiзованоi бухгалтерiТ управлiння освiти.
IrуJIь,гури, мсlлtо;li та спор,t,у.
1.З.Робото/цаrзrti зак;lадiв освiти можуть клопотати про премiIовання
t t i71.1tег;tих працiвt,Iиttiв.
1.4.1} лаIIе piпrertн,tt можу,гь l]шоои,гись змiпи та доIIовшеннrI на пiдс'гавi

р i t t tcltt-tlt rtoMicii.

2.1Iоря2дt) к l]из II а llcII IIrI фtlплу tt peMiIoBaII IIrI

2.1.сDоIrд маr,срiыrt)Ilого заохочепIrя (премiальгtий фонд) стI]орIоеться за
paxyrloк eKotloMiT фондtу заробiтirоТ плати в ме}ках загальних коштiв,
rrерс7lбачепих ltош],горисом на оIIJIа,гу працi.
2.2.l-Iремirованняl шрацiвitикiв здiйснIоетьсri у разi вiдсутностi заборгованостi
rro заробiтrliii rl:ta,гi.

3.IlоrсазrtI{кlI IlpertiIoBaIlIIrI i розмiр шремiй
З. 1.}IpeMitoBattttlt провоlIи,[ьсrI за,гакими показниками:
-cyп,1.1tiIIt,Ie ]зI] ко l I а I] I trl с -цчжбових об ов',яtзкiв ;

-,I,ворче c,гal]jlelllIlt -ro праui;
-/tо,гримаI{I-IrI пpaBtt.t вIlr"грiшtiього трудового розпорядку, гIоложеFIь

ItOjIeIt,l,иl]IIOI,0 . lогоl]ор\ :

-особис'гий Bttccoli Ilpl:1r,ln,,r,Ka r, робо,гу коJIективу;
-зплitiItеltllя \1 t] гс-}] i :1, l ь F{ о -,гс,хr l iч t toT бази закrIаду ;



-пiдготовка переможцiв та призерiв олiмпiад та змагань рiзного рiвня;
-органiзацiя оздоровлення дiтей;
-пiдготовка закладу до нового навчального року;
-багаторiчна добросовiсна праця;
-активна участь у громадському життi;
*збiльшення обсягу робiт та обов'язкiв.
З.2.Розмiр премiт заJIежить вiд виконання пок€lзникiв, зазначених у п.З.1,

особистого вкладу в загальнi результати роботи та наявних коштiв.

з.3.премiювання працiвникiв проводитъся за фактично вiдпрацъований час

без урахування днiв, пропущених через хворобу, перебування у вiдгrустцi (у

тому числi й без збереження заробiтноi плати).
з.4. Працiвникам, якi звiльнились з роботи в мiсяцi, за якi провадиться

премiювання, премii не виrrлачуються, за винятком працiвникiв, якi вийшли

на пенсiю, звiльнилися за станоМ здоров'я або згiдно з п. I ст.40 КЗпII

Украiни чи переведенi на iншу роботу.
3.5. I1рачiвники можутъ бути позбавленi премii повнiстю або частково за

неякiсне виконання службових обов'язкiв, порушення трудовоi чи

виконавськоi дисциплiни тощо.

4.IIремiюванця за виконання особливо важливоI роботи
4.1.Премiювання за виконання особливо важливоi роботи або на честЬ

святкових дат з урахуванЕям особистого вIilаду прачiвника здiйснюеться в

кожному конкретному випадку згiдно наказу начальника управлiння освiти,

Itультури, молодi та спортУ згiдно подання роботодавця структурного

.riдроuдiпу та за погодженням iз вiдповiдним виборним органом профспiлки.

4,2.Витрати на премiювання за виконання особливо важливоi роботи
здiйснюсться за рахунок фонду гrремiювання, утвореного вiдповiдно до п.2.1

цього Положення.

5.[Iорядок i термiни премiIовання
5.1.ПроПозицii щодО позбавленнЯ премii абО зменшення ii розмiру
i(oHKpeTHoMy праЦiвникУ з€вначаЮться в наказi про rrремiювання на пiдставi

доповiднот записки роботодавця структурного пiдроздiлу та погоджуютъся з

виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацii.
5.2.премiя виплачуетъся не пiзнiше строку вигIлати заробiтнот плати за
першу половину мiсяця, наступного за звiтнiм.

25



До;tаr,оrс б

J,\o ltолектиI]ного логовору N4lж

робо,го/Iаl]r\ем I-Iоводавилltlвс blto 1

загаJIьцоосвi,гньоТ шIкоJIи 1-III cTyrlerriB

,га виборrtим органом первилtлtоi

rrрофспirrковоТ
орr,urri.uuii rra 202I-2025 роки

поло}кЕнн,I
цро IIаlцаlIrLI шlOрi,tIttlil}tlltагороди _*:--

tlc,l:rгtlli.I rIиM ш раrцiвtlикам IlавчальIlих заI1JIадiIз за сумлitlIIу llрацlо,

зразкоl}е l} и ко rIaIIltll с;tужбових обов' язtсiв

l./_[arrc Гlоllоя<етIrtя поширIоегься lIa керiвtrих, ","_1i::.:1:.:"" 
прашiвrrиrtiв

:]ttl,tlJlltIOOcl]l,г1Ilx lItкiJt, /\оIIIкIJIы"lиХ IIавчаJlLIIих заюtадitз, tlо:запrкi;lьIlих

Yc.I.aIlOl] 
.I.a l\сtl,гру iIсi{агогlчпого Y:,""_l,il,_ 1izrгrоR,IдковаIIих 

yпpaBJt1IIIIlo

сlсiзi.ги, ttlz.l1,,.rrr.r", I\,1oJIO/ti 
,га сI]ор,гу N4укачiвськсli MiObttoi ради, Kpitvt ,rих, яtlit

Прt}Ill()tО.ГI)l]tIаi]чL}JIыlо-l]ИхОl]нИхЗакJIа/цахзасУмiсttИll.Гl]оl\4.
2.1I\opiшra грошIова I]иlIаl,оро/]а tlаJ{ас,гьс,l робо'ГО:,\а"Y,iY:,_ 

ПеД\аГОI-1ЧII11\1

ttрацitзttИкаN,I зLli(JIадiв освi,Ги ,га метО/Iис,гаМ ,r.rripy rtеда.огiЧ}Iого роз1]l1lIi\ ]:]

cyM;lirlrly llptlltl., зразкоl]е l]иKo1-IaI]I1rl arrуп,боu"^ обов'язкiв за \ \ltl:,l

/\ооягIIеIIlIrI IIиN{tI ycrrixirз у l]иXol}arlrri дiтей, навчаннi, виховаlli, npoфeciilHrir

tii,l\t.сl.гсlвlli ),чttitlсьliоi ш,iо"rrолi, 
.. 

ме,l,одичн_ому забезпеченнi; вiдсутнiстъ

llopyl]lcllL tlикоttаtз.tот i ,гру.ltовот дисциплiни та здiйснюсться за рахунок

ettottoMiT фоri;tу заробi,гtItlТ lt-тtа-ги l] межах загалъЕIих коштiв, передбачеi{их

ltоIil,горисоI\4 Ila оlIJIа,гу lIрац1, 
..

З.РозмiрtцсlрiчttоТr.роtrlовоТВИI'IаГоролИЗа.У*.11'1"l':оuч'о'ЗраЗкоВе
t]Lli{OIIaIIIIrI .,,;;;"; обсtв'яtзttiв lзизначас'ьсrI KoMicieto, заtверджеЕоIо

IIaKL}:]OM II'LIL.JILIIИка у,,раВлlння осlзi.ги, куjIьтури, молодi та спор:l,у з числа

itраrtiitзttикiв уrtраtз;tittttя осl}r[и, куль,гури, 
_ 
молодi ,га crlop,t,y; мlоького

rtомi.гс.r.у IIрофсrrilrки гIраtltвrrикitз осtзiти ,га науки УкраТttи; цен,гру

ttc-/,laг.Clt.i.ilIoI.o рOзl]и,гiiу, ,,.rЙrriro.ournoT. бухгал,герii уtlравлiнt,tя осI]1,Iи,

куJI1,1.урИ, NlOJIO/{i ,гli с.rlор,гу; ttерiвникiв IIавчаJIьIIо-виховних заliJIал1l3,

l]l,iХOj(rltlи :] IlLl,It]IIиx ltoш1,1,1B, 
ам навчальних закладiв та

4.II\орiчrrа 1,роlшова вишагорода керlвIlик

ttpatliBttиtt:l.rt l1сiI,гру rIе/цаr,оr,lч!lого розви,гку видаетьс,I на пiдставi наказу

l I ii ч tu I ь l I икtl \ l l p t1l]Jii,"u сlсtзi,ги, куJlъ,гури, мол одцi,,u,"ор,_1;____,,

5.1tr\opi.rria l,pOltlot]a l]иrlагоро/]а uелагогiчt-tим п|л?1,-уоu* }Iалае,гLс,I

BijltroBi:\rro.1() гlо:lоrкелtrtя,,lкe затверджусl]ьс,I кеГiВ5113М }IаВЧаЛЪНОГО

:llilflltl/\y :]Li llОlО-lяiеIIIIrIМ з виборнип't орГаноМ ':|jl"]"':T 
профспiJlltов"

opr.ettiзallil j 11pzliC 
']кJ'Iоча-Iи 

в ссбе дола,гкОВi КРИТеРii, KpiM l]ИЗНаЧеНI1\'

ttviltt,гi 2 li0,01,, 1 [,l,tcl;ttcttlLI, з ypaxyBaIIII,I\,[ ошеIlифiки навчаJIЫlОГО ЗаКJIа,l\

б.л)озл,riр 1111l1,,:,, 1tl'1 i,potttoBcli l]иIItll,ороjI,и Ile N{o}Ke ПеРеl]ИШIУВа'ГИ ('

tlOclljlOl]Ol'O tl]i-._,, ,\ (с гtl]]Iit,l заrробi,гrrоТ rr.liir,ги) з ypaxyBarlн,tм rli/]виrцеttl,
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fiодаr,ок 7

до колективFIого договору мiж
роботодавцем НоводавидкiвськоТ
загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв
та виборним органом первинноi
профспiлкововоТ
органiзац ti на 202| -2025 роки

сltiльItа лtомiсiяк

Н,зilt-1_1аtзиlIltiвськоТ загальlrоосвiтIIл,оi tяtttt1.1lи I-III cryпeltiB
"[,]rI l]ei{cliЁIrI лЕеI}еговорitз i здil"rсrlеIIIлrI KoII.I.poJIIo за виItоiIаIIiIяj}I

KOJIeIiT,It lз II о г0 до I-0BoI]y

i]i.,l c,r,tllэtltlrt робо't,оj,{ili]IIrI I Itll]о.ll11]Il.,lкitзсi,коТ:]аt,аut1,Ilсlсlсtзi,гttt,оТ

IлкоJIи I-III cTvrleHiB

f{ир екто р I-Io в од авидкiвськоi ззгilJI iэIIooc BiTHbo I
шко:11 i-IIi с,гr rleHiB

Itел,tеtIяtii CBt,elIiir
IBaHiBtta

Практt t ч нttlYI психолог

Качур IBatt il;lLt i()ijl1 Li J.:., \ :ii1l1li . ll1pcli гоl]е :] 1,oclIo/,tapcbKoT робо.гr,r

lli_r с I ()pOIIlJ tзtlбopliot,O opt,illiv lIс']l1ЗlltiIIоТ rllrot}lcrri_,IKoiзoi сlргtlIriзаilii
l]tll]0-1iil]],t.llIdilзC1,ltt_tT заt-ii-rtt,тIсltlсtзi,t,Itt,tlТ шtrto-rIll I-1Ii с,гуitсlriв

Голова виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацii

Iз.l i iBtta
Застугtник голови виборного оргашу

]r9pl]g1!19i r rроф сrтiзtковоi органiзацiТ
Ч, lett виборtrоl,о оргаI,Iу первиttttоi
. rpo фспiлковоi оргаrriзацii

,..,_ ,\illхай-liвrlа

Хайrtас
В ас и.l r ь N4и,чаtй.ll сltзич


