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роз-IIJ I

Зага.-rьнi поJо?кення

_ _ -,. _-. _, _ . l,rTIlBHIlil :оговiр \,кладено на ?.О21 -202З роки (три роки).
_ : _ --:.::;:BHIIit Jоговiр. схвапенил"i збораrtи трудового колективу вищого професiйного

,,'_ : .,l. \1rкачево (протокол вiд <23> грудня 2020 р. Jф З ), набувае чинностi з дня його
, ._'_, _l1l \ \вз_-tення нового Колективл{ого договору.

l -] 
_ jlal\l11 Колек,гивгtого договору с:

,_] _,\;.] вищого професiйного учиJIища NЪ З м. Мукачево (далi - ВПУ Nc З

: з особi директора Газдик Мирослави N4иронiвни, яка представляс iнтереси

_1 \iа€ вiдповiднi повноваження вiдповiдно до Статуту ВПУ Ne З м. МуКачевО

. ] авець);- :HItr:T оргаFI первинноi профспiлковоi органiзацiТ вищого професiйного училища
lш ._:1ево. який згiдно зi статтею 247 Кодексу законiв про працЮ УкраТНИ (ЛаЛi

i .: _-.\1Il 37;38 Заколлу УкраТни Kllpo професiйнi спi.lтки. iх правата гарантiilliяльностi>

i] - __ -,:1Я 1999 р. N9 1045-XIV представляс iнтереси працiвгtикiв впу J\Ъ 3 м. I\4укачево у
:ll _ :_ _.. побуту, культури i захиrцае Тх труловi, соцiально-економiчнi права та iнтереси,

I "- -_: _.] но це вiдповiднi повноваження вiд трудового колективу.
: Роботодавець визнас виборний орган первиннот профспi.lrковоi органiзацiт сдиним

т r_:,]iHl{\,I представником ycix працiвникiв у колективних переговорах.
, -i, Колективний договiр гарантус захист lrрав та iHTepeciB працiвникiв училища в

]* :'-],\. пере/lбачених дiючим законодавством, i зобов'язань адмiнiстраuii по даному договору.

_ - _:..Hlt зобов'язуються булувати своi взасмовiдносини на принципах соцiального партнерства,

_.1езпечуючи паритетнiсть представництва, рiвноправнiсть cTopiH, взаемну вiдповiдальнiсть,
::1.тр\ктивнiсть iаргументованiсть як пiд час переговорiв (консультацiй) для укладання
, -ктtlвного договорУ, внесення до нього зпцiн i доповнеFIь, ,гак i пiд час вирiшення Bcix питань

] _..llьiIо-екоttомiчних i трулових вiдtjосин:
1.5.1, Роботодавець бере на себе зобов'язання дотримуватися вимог чинного

i_:_.:_,l]t)faBcTBa УкраiНи, зокрема законодаВства прО колективНi договори iугоди, працю, ocBiTy

_l :ilкtlн\вати положення цього Колективного договору.

якrцо порушення трудових i соцiапьно-економiчних прав працiвникiв, невиконання

, : . :.]}]Ь Колек,rивного договорУ буле зуN,{овлено непередбаченими обставинами або

.,- :l::.l\1и дiями вищих органiв управлiнtля освiтою, Роботодавець звi:lьнястьсЯ вiД

l _*.bHocTi за умови, що виборний орган первинноТ профспi;тковоТ органiзацiТ було

:но про виникнен!Iя цих обсr,авин.
,]. Сторони пiдтвердлtують реа-пьнiсть забезгlечення прийнятих i узгодltених

"l - " ,1lофспiлковоТ органiзаuiТ ВПУ Jtls j м. N4укачево.
- Гlо.rоження Колективного договору поширюються на Bcix прашiвникiв впу лъ 3

,, lj:lr], Пiд час прийняття на роботу прачiвникiв ознайомлюють з Колеlстивним

, .: особистий пiдпис.
. :. _',lективний договiр уклалено вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

l..:,Hll iдоповнеНня лО КолективНого договОру вносяться з iтliцiативи буль-якоТ зi

-, .,р-lоggдarня переговорiв (консультаuiй) i досягнення згоди та набувають чинностi
] _ _ ,::::я загальними зборами 1,рулового колективу.

, :..-'позиЦiТ кохttlоi Сr,орони про внесення змiн i доповнень до Колективноt,о

,], - : - _.я_]аються спiльно, вiдповiднi рiшення ухвалюються упродовж семи днiв пiсitя

_ : ,. _.iлою Стороною.
_ ..lРОНИ домовилиСя. lцО в перiоД дiТ цього Колективного договору, за уп,Iови

1 - . ,l_.-tl По--IожеНl,. Tp1,.,toBrrйr коJектив висуватиме HoBi вимоги з питань. передбачених

: .]i\\I..Itlшe у l]Llпа-lкilх lttl-tiпшення фiнансово-екоltомiчtlого стаIIу або внесенtlя змiн

:,._ .:\ t)рГаIJiв 1гlрав,riння освiтою, чинного закоIIодавства. ухва-цеI{ня якиХ зуN,{оl]лк)€]

..:: .. . э внесення зrttн та допов}Iень до Колективного логовору, а такоЖ IIе



-- ..,:l:l-.. ___. ]\1il]h-rh*rTb його Hop\Irl

Г,шшшь проводяться на зборах трудового колективу не пiзнiше 1

пйшiшlе першого квартаJIу наступного року в цiлому за piк.

_ j _]

- ш:знов_lення доплат за с).мiсництво та
l l. вIIконання обов'язкiв тиIuчасово

4
на Роботодавця, як призупинення або повне

Ко,lективного договору одноосiбно
,га зобов'язання або припиняють

перевiрки виконання
липня (перше пiврiччя) i
Iз звiтами виступають

сумiщення професiЙ, розширення зон

вiдсутнiх працiвникiв, та надбавки за

премiювання вiдповiдно до положеi{ь.

cKp)THoN,ty стаrtовишli.
праtliвникал,tи виробничоТ.,груловоТ

не
Тх

ш_шj_ пi&:lя схв:L-Iення проекту Колективного договору на зборах трудового колективу
зfrезпечlють його пiдписання у триденний строк. Пiсля пiдписання КолективноГо

} Стсрtони спiльно: подають його на повiдомну ресстрацiю до Управлiння прашi та
,_ ,,,._. нзсе_Iення _rt. N4\,качево. Упродовж двох днiв пiсля ресстрацiТ Колективний

, 
]::, ,; ТЬся J"'Iя ознайомлеl,тня.

_ - :: :озпочинаються переговори щодо укладення нового Колективного догОвОРУ

rщщffi TepMiH або продовження TepMiHy його дiТ, для чого створюеться вiдповiДна

э ФшдвriовоТ кiлькостi представникiв cTopiH,

ш пп.фспi:iковоi органiзачii училища,
' . _ _ ar \1ки виконання колективного договору, пiсля

_ i о.lова первинноТ профспiлковоТ органiзацiТ.

роздIл ш
Виробничi вiдносини

]. 1, Роботодавець зобов'язусться:
] 1 1, Забезпечити формування перспективних та робочих планiв дiяльностi та розвиткУ

"'. ] lr \11качево. пiдвишIен}lя ефективttостi наданllяl ocBiTHix llослУI'.

_ ]. Забезпечити працiвгrикiв робочип,tи плiсt{яшtи. орг,гехнiкою та канIIтовараNlИ.

'',:..:l1 J,"Пя виконання функцiоttzurьних обов'язкiв, матерiально-технiчними ресурсаNIи.
,-l:: _],-tя виконання виробничих завдань та вiдповiднi умови прачi.

_ j ЗабезпечлIти ефективну робот1, ВПУ Nq 3 м. Мукачево, його педагогiчного та
, ,_,,-tективiв iз збереження i зплiцнення навчально-матерiальноi бази.

_ - ]-1iriснtоваТи конТроЛЬ За сВоСЧасноIо ВиПЛаТою заробiтноТ плати У ВПУ JФ З

:,:\ ГIСllовного фiнаI{сува}II{я зарсlбiтноi пJiа,га та виtlикнеtlня заборгованосr,i по

_,.. ttраЦiвникаN,I учиJIища. приi.tняти до уваги, що судовi позови з даIIих пи,гаIJь
,. . .з_lятися органам, якi здiйснюlоть фiнансування.: ;_,1езпечувати виконання ви]\{ог iнструкцii про порядок обчислення заробiтноТ

_ 't)годжеIIня з виборниl{ оргаI{оN,I первинtrоТ профсrriлковоТ органiзацiТ з пI{таLIЬ:

... .\ IltlвчilJlьноI-о навантаiкенIlя Mirtc iнлсстlерно-педагогi.lними працiвниками на

:з fliшруженiсть у роботi;
- ршшоrLц, фонду матерiального заохочення та

-Ф0{lФшогЕ працiвникам для оздоровлення та при
' . ,:a:iК)ВАГl1 KOtlII]O-tb :]а ДОТРИМаНI{Я

riлс та правиJ внутрiшнього трудового розпорядку.

... .''_ _] rI. \11 качево ВВеденНя норМаТиВних aKTiB, якi приймаЮТЬся З IlИТаНЬ

fr та оп_rати працi, соцiальних питань, в тому числi щодо лiквiдацii або часткового

ё



1L Еrрпrй оргап первrrнноi профспiлковоi органiзацiт зобов' язуеться :

' ] ш_ Сшршя-пr дотримrlнню трудовот дисциплiни та правил внутрiшнього Трудового

шшп fiшFlеft{!тr ix розв'язання в порядку дiючого законодавства.

д;ц: }дбезпечити необхiднi умови для ефективноi роботи koMicii 11о розгляду
-, _. зll\ спорiв.

роздIл пI
Труловi вiдносини

.; i Р,lбtlто_lавець зобов'язусться:
J-i,_iезпечувати ефективну дiяльнiс,гь ВПУ Nр 3 м. Мукачево. враховуIоЧи фактичнi

_ :,:::.\ вання i pauioHa-,rbнo використовуючи кошти для пiдвиrцення результатiв роботи,
йmпеняя \aloB працi, побуту працiвникiв.

].I.]. Забезпечувати розвиток i змiцнення матерiаJlьно-технiчноi бази ВПУ Ns 3

устаткування та обладнання, створення\!1тачево. рацiональне використання наrIвного

]bHlt\ \}loB для органiзацiТ освiтнього процесу.
] j . .,:з,tти заходи для морального i пrатерiального стимулювання сумлlнноl, якlсно1

ILITaTlB LIи

роз'яснити пiд
компенсацiт за
колективного

].]_4. Ъбезпечити
ý j м. \I1,качево

розроблення посадових iнструкцiй для Bcix категорiй прачiвникiв
ia iаr"ерлити ix за погодженням з виборним органом первинноi

,: ,iнiзацii.

.,.] ]а ОТРИМанок) t{имИ спецiа:rьнiстю, укJIав[lи з ними r,руltовий договiр.

,:. : ]псчити наставництво над молодипли спецiалiстами, сприяти iх адаптацiт в

ш- шрфесiЙному зростанню._ __ -.'чаткУ робот'и праЦiвника За УКЛалениМ ТруДоВиМ ДоГоВороМ

.:-iBa. обов'язки, iнфорплуватll про умови працi, права I{a пiльги i

_ вitборним органо]\,I

- - .lBllx умовах вiдповiдно до чинного законодавства i даного

_ :...ьнсIlня IIрацiвникiв за iнiцiативою адмiнiстраuii здiйснювати за попереднlм
первинноi профсшiлковот органiзацii згiдно з чинним

;..,,ьнення педагогiчних працiвникiв у зв'язку iз зменшенням обсягу робо,rи.
року за,:,:.'e.lbHOCTi або lштатr здiйснювати лише пiсля закiнчення навLIаJIьного

з;IборнIlu органо\{ первиннот профспiлковоТ органiзацiТ,

.. ..,-lз_]атtl с,гроковi TPrfoBi договори у випадках, передбачених законодавством.

],_.iснюватrl приtiняття та звiльнення працiвникiв вiдповiдIIо до вимог чинного

Bi.ttlrta тр}.]ового колек,l-иву зп,tiс,г ltових llор\{ативtlих локумен,гiв,

Bi.tittlcttH. органiзачiТ прачi (упроловlк двох лrtiв пiс.ltя о1риN,lа}]Ilя



illI

ДЕЕIЕе tвe рi.тпg оJ.ного разу на п'ять poцiB) пiдвищення
гjrшпr шрrrьншiiв. гарантуючи Тм при цьому вiдповiднi
заýопо.IЕlвствоu (збереження середньоi заробiтноi плати) та
Еirвчilння на виробництвi" затверджене наказом Мпспу та
та Реколlен:ацiй щодо стимулювання працiвникiв, якi

Рекоrlен:ацiй щодо стимулювання заiнтересованостi
iного рiвня працiвникiв (наказ МПСПУ вiд 03.12.08 Jф 564).
rборного органу первинноi профспiлковоi органiзацii до
от kolriciй.

_:-,з;:._; внrтрiшнього трудового розпорядку, режим роботи.
э ]_: ]trгtr_l,tення\1 з вrtборниN.{ органом тlервинноi профспiлковоТ

-.. ,l э l,,-1,1CKT}lBi з:tорlовltii \Iорs-JIьно-психологiчний мiкроклiмаr,.
_ : ,:.ii вllнllкlit-I{ня iH:llBr:1 а-]ьних i колективних трудових конфлiктiв, а у
- .-.,i вагlt Тr вllрiшення вiдповiдно до FIopM чинного законодавства.
,]:,.з|]тIl _]отрI1\1аI{Itя ви\Iог чинного законодавства tцодо повiдомлення

- :_:_]ження HOBII\ i зlriнl,дiючих умов працi не rriзнiше HirK за два мiсяцi до

,1_,: Ha-.le7liHi 1"rtови ллатерiально-вiдповiдальtlи]\{ особам для забезпечеIIIIя

.., irt rtайна.

: ll ,pllItit opгaH lIервинноТ профспiлковоТ органiзацiТ зобов'язу€ться:
, , , Jч\ ваr,и постiйний контроль за свосчасним введенI{ям в дiю нормативних

l::э тр\,Jових вiдносин, органiзацiТ працi, розподiлу навантаження тощо.
_ --:]}овати чJIенам трудового колективу зшtiст нормативних докуплеtlтiв iз

].]. l цього Itоrlективного договору питань, TxHi права та обов'язки.
..;i зплiцненню труловоТ дисциплiни, лотриманЕIю Правил внутрiшtгlього

- .a _,,

_ 
,, ..]i.lти виникнення iндивiлуаJlьнихr колективних трулових конфлiктiв, браr,и

_ ,- зi_lповiдно до llopNl чинного законодавства.
- ._ _.е одного разу на два роки перевiря,ги дотримання законодавства про
-,. -tlBllX книжок працiвникiв ВПУ Ns З м. Мукачево.
-::r I]&ти зах!Iст Bcix членiв трудового колективу вiд незаконного звiльненгtя
.__].тав для звiльтлення з iнiцiативи Роботодавця. дотримаI{ня встановзtепоТ

, _a.t\ pll звiльненняt, l]рах\,вання ,Iр,vitових досяI,неIlь. вiдмови tз itаданнi згоди
- :: (\с t l .'(.']lя I(Ь()ГО lliЛС ГаВ.

роздIл ry
Забезпечення зайнятостi працiвникiв

- 
:, ,.lавець зобов'язу€]ться:
_ _:]IlTIl повlrу3айнятiсть iвикористання працюючих у ВtIУ Ns З м. Мукачево
- .:cil. ква_пiфiкаrrii i трулоijого договору. ЗабсзпеLIуI]ати стабiльIrу роботч

_ ::- :1-1Tl1 звi_,tьненttя прачiвникiв Jlише у разi нага,rьноТ необхiдностi, зуп,tов.ltсtlоТ

::_1\1ll в органiзачii праui, зокрема у зв'язку з лiквiдацiсю, реорганiзацiсю,
_:l: j..1. скороченгIяN{ чисельностi або штату працiвникiв, неухиJIьно

, :-,: ,bo\I\ Hop\I закоIJодавства, цього Колективного договору.
_::,,l_,зl] повiJоlt.-lятrt виборний орган первинтtоТ профспiлковоТ органiзацii гrро

_l .:._,. l]L.trI]ганiзаttittl. перепрофiлrовання l,a iHllti змiни в органiзачii rlpaui lrc

' ' : .,;; l,t -ltl lЗПI]r_]В&--l7liеННя Ilих зшrtiт-t.

- .,::]1\netltli зltгр1.1,]lt \Iасових ,звiльнень (поrIад ЗО% чисеrrьностi прачiвникiв
,-: _.:l-::.. tr pt]K\ ) з \IO\IеHT1, i1 виникнення розпоLIати переговори (З0 днiв) для

: ,,l ..,, з*:: jя B.-ix чltннtткiв, що впливають на збере;кення зайнятостi праuiвникiв.

_ ..l . , }'Kp;tiHlt. ).

ll

]
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,,!Е ý ь iililш,э. Ёfo,pr)чеЕIlя чllсе--Iьностi або штату прачiвникiв):
d: тIп"лmеmгтg шрллiшrrшсiв _тtше пiс:rя використання Bcix можливостей

fo mйш пл iЕшOшу робочоtлl rticцi, ,y тому числi за рахунок припинення
l TIL]

lщ{д!ьшщщйfi з rпборшшl органо}r первинноi профспiлковоi органiзацii, з метою
цlш,lщfu !Gщ}вЕý звLъЕеЕъ та з!леншення чисельностi вивiльнених працiвникiв

црпщшш,tшl{д i заборони звi-rьнення працiвникiв з iнiцiативи власника або
- ..,,, ,, lз я jr\ ] -trсяI нення\1 працiвником пенсtЙt{ого BlKy.

ф gппроченнi .пrсельностi припинити укладання трудових договорiв з новими

щlщгп перевагу повернення в установу звiльнених за скороченням при

- ,,: I]l1KOIlaItIlя вl1\Iог с г.19 Закоrrу УкраТни кПро ос}lови cottizutbHol'

частиtti I]становJIення нормативу робочих MiclIb для-:з}'краТнil,в

lйmfiгmйшдrl 3 грlтlи - 26 календарЕих днiв згiдно з Законом Украiни <Про вiдпустки) (СТ.

{ r] о Iрm звlтьненнi педагогiчних працiвникiв вивiльненi години розподiляти у першу
, 

.,.,.,.,., l:ш rрзлiвнлtками, якi мають неповне навантаження,

._rД rцlrr орган пер винноТ профспiлков оi органiзацii зо бов' язу€ть ся :

Jtl,] ш пшфсmовати роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соцiально-
- .:,зцiвникiв, що звiльняються.

*:1 ШШс дшшщ:тr згоду на звiльнення працiвникiв з iнiцiативи адмiнiстраuiТ без достатнiх
- }]L'.lОаЧеН ИХ ЗаКОНОДаВС'II]ОN{.

_ 1_1 1l1 захис1, працiвttикiв, lцо звi:tьняtо,гься. вi;tповiдно ло чиllIlоI'о

Дщш._ъ згоду на звiльнення за скороченням штату тiльки у випадку, коли вичерпанi
' .-:..,]Шl'\IВання.

роздIJI ч
робочий час

- __:l . .ilTlt на час дiТ цього Колективного договору тривалiсть робочого часу, tцо

: _ ,::: з.lен\ LtltнHl.lNl законо/Iавством про працю - ст, 50 КЗпП УкраТни - 'l0

_ .1 ..:;1й[r\li на роботу ознайомлювати працiвникiв з наказом, правилаМи
- _ .,: . a |]t)зпоря_]к\. посадовою iнструкriiсю. КолективItим договором.

ý I j Встановтювати режим роботи ВПУ Ns 3 м, Мукачевоза погодженням з орГаноМ

шifiшш роботи. трива,тiсть робочого часу ВПУ Jф 3 м. Мукачево, графiки змiнностi тошо
.:l_ з Пp..tBIi.-tarrrr внутрiшнього трудового розпорядку, з якими працiвники
, _ l,r,,]ilI1c. Г-расРiки змiн погоджуються з виборним органо]!1 первинноТ

] ,.::.:,,._... Прli ск_-tаданнi розкладу ypoKiB враховувати принtIип педагогiчноТ

lllll
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-:,,,. ::-1_].1ння вi.rlьного дня для методичноТ роботи
:. : ;: \ :]рзцiвгItlкiв.
:..з. ялi пI-rацюють за пiдсумковим облiком робочого
. ..1 \ Bltxi:Hi i свя,гковi днi, години вiлпочинку.
,,. tr LIi,lC},. встаl{овлена грасрiкомо може коливатися

з:,: с\-\1а годин роботи за облiковиЙ перiод плас

,.,K..Bo\1r, перiодi. облiковим перiодом вва}касться

-': ;:Я ПС_]llГоГlЧНоГо НаВанТаження працiвникiв в обсягах, що
.,._1 .;i ( I]trCliJ,OBO\1\ ок,цаДУ).

- _ :]t,iбiт. обсягr навантаження менше нiж на ставку заробiтноТ
, :.,к РсIботоJавцеNI i прачiвником.

; _зння на iI]ш}, робоT у, не обумовлену труд(овим договором, або

-;1ше за згодоIо працiвника з оплатою роботи вiлповiдно ,l1о

: _::lня неповноI,о робочого дня (тижня) норму робочого часY

_.1Rце\1 i ПраItiвникоп,t. При цьому не обмежувати об'€м трудових
::-l \ \IoBax неповного робоLIого часу.

- _, ý З м. N4укачево за поголженням iз Роботодавцем можуть
, I_1е7tиму робочого часу, якщо такий режим роботи не впливати]vlе

_-: ]агаJIом. Порялок застосування гнучкого режиму робочого час1,

:l Ьt)ГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ,

., кових i неробочих днiв тривалiсть роботи для працiвникiв, KpiM
jlеIIовного робочоI,о дня та робота яких не N,lа€ безперервного

, годину.

l : ": tl п€рвинноТ профсrIiлковоi оргаlliзацii зобов'язуеться:
.:остiйний контроль за сво€часним i прави;tьним застосування]\{

- з:] I1ро працю, ocBiTy, поJIожень цього договору в частинi. що
] I о часу, графiкiв роботи, розподiлу IIедагогiчного навантаження

:1_icцoMy вирiшенню конфлiктних ситуацiй, пов'язаних з розподiлОN{
:iя та з iнl]tих питань ulодо режиму робочого часу.

,tr_loB}It яких в училишi не здiйснюсться освiтнiй процес у ЗВ'яЗкY iЗ

:1.1\IIi, клiматичними чи itlttlими, не за_llежними вiд працiвникiв
liacoN{ педагогiчних та iнших працiвникiв. У зазначений час працiвники

_ :llо-виховноТ, органiзацiйно-методичноТ, органiзацiйно - педагогiчнОi
1.:f,ззy директора в порядку, передбаченому Колективним договором та

,розпорядку.
rеякi категорii праrцiвникiв закJIаду, а саме: учителi, вихователi.

_ llгаtliзатор. практиLIний психолог. соцiалыrий пеJIагог, за Тх гtисьмtlвОtО

..,:].1 наказоN,l директора ВПУ Nc 3 м. I\4укачево мо}куть бути переведенi на

_ чого часу з саN,{орегулюванням часу початку, закiнчення та тривалос,гi
- _rз;к робочого дня.

роздUI vI
Час вi/tпочинку

, tr, |-]авець зобов'язt,сться:
.-_::_:_l] TpllBalicTb вiдпусток i порялок iх надання працiвникаN,{, КеРУЮЧИСЬ

_ _:-.. зi:пl cTKlI)). постаI{овою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни <Про затверДrI(еННЯ

, .-. ]]..:i:t.'l'tlСНовноi'вiдпустки триваJliстю до 56 ксr,гrендарних днiв KepiBttltrl

-:.: ::l,:\ з;,iк.tlt_liВ та Yстаr{оВ освiти. lIавIlалгIьllItх (педагогiчtlих) ,lасгlttt
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пе_lагогlltним, науково-педагогiчним
1+ квiтня 1991 р. Jф З46 (iз змiнами та

BIl}- ЛЪ 3 м. Мукачево надасться не MeHtLI як 24

пa1_1еЮгься працiвникам з ненормованим робочипt

_ j:оti,lятll ]а погод}кувати з виборним органом первинноi

", 
tsilTll i :овоJити до вiдома працiвникiв графiк вiдпусток на

,.1trв'язкl)вil\{ як для Роботодавця. так i для працiвникiв.
i^ 1l:ltl j B1-1Il\ cl,Kll на iнший llерiол з iнiцiативи РоботодавlIя
:l-.;iHt]B.lCItrIx с,гаттею 1l Закоrtу УкраТrrи кГIро вiлпустки> (iз

],lKtlllt)\1 }9 1096-1Y вiд 10.07.200З). обов'язItово узгоllх{увати таке
,_ -.знtlстi пitсьrtовоТ згоди працiвника.
__:.]Ня щорiчних вiдпусток повноi тривалостi протягом двох poKiB

'-1_IIОЮТЬ iпtаютЬ двох iбi-цыпе дiтей BiKoM до l5 poKiB або ди-гину-
_.-,,рiчно I{адавати /(одаткову оплачуваIIу вiдпусi,ку тривсr,riсткэ l0

,з"iННЯ святковиХ i неробочих дtнiв (ст.73 КЗпlI). Вiдпустку .гакоТ ;t
,:. якi всиIIовиJIи дiтей, баL,ькапл, якi виховую,гь дiтей без MaTepi (rз

-,го ix перебування у лiкувальному закладi), особам, якi взяли пiл
,:.ЗРЯ\{. За наявностi декiлькох пiдстав для надання цiеi вiдлустки iT

::е перевиIцувати 17 календарних днiв (Закон Украiни вiд22.10.2004
--Ji{ня змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраТни стосовно вiдпусток"
:.ti'нИ ,га ч.1 ст.19 ЗакОну УкраТllи ,,lIpo вijtпустки''. Закон набраlз_ .. Закон УкраТitи вiл 19 траВНЯ 2009 рокУ N9 1З43-УI ,.lIpo ВНесеНIlя

:i.IIх aKTiB УкраiнИ з питань соцiаlьного захисту багатодiтних сiмей".
,,я ]010року).
lно за бажанням працiвникiв надавати вiдпустки без збережегtня

. -{а\, встаI{овлених cTaTTeIo 25,26 Закону УкраТни Kllpo вiдпустки>. У
_ - о tплЮб1, абО шлtобУ дiтей триваJrюстю до 10 календарних длtiв.

- -. рiдrrих по KpoBi абсl по rплюбу: чоловiка (лрухtини), батькiв (вi.гчима.
,,la. tlадчiрки). братiв. сестер - тривzuliс,гю до 7 капендарних лнiв без

- -rtJного лля проiзду до мiсця поховання та назад; iнших рiдних -
- -::_]аРНИх днiВ без урахУваннЯ часу, необхiдногО для проТзду до мiсця

: -' . i--POH&M працi - тривалiсТю до 14 календаРних днiв щорiчно.
_ ,',l без збереlttення заробiтнот плати надавати працiвникам лише за Тх
-,:,.:ll ]аявами вiдповiдilо до чинного законодавства.
_.,,.ткИ без збереrкення заробiтноi tiлати (ст, 25,26 Закону УкраТни гrро

_ ]1 _]о с,гажу, що дас гrраво на цорiчtrу ociroBнy вiлпустку (4 ч. 1 ст. 9 Закону
. . _ KIl)) iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами Украiни вiд 2 листопала
..- 1] сiчня 2005 р. М 2З 18-IY).
. ,, вttхiлнi днi коп,ttlенсувати оIIлатою у подвiйному розмiрi або наданням
:,,^1 (rзi:г},"лу,) й оплатою роботи у вихiдний день в одинарному розплiрi за
. ],: Ti] з обов'язковirп,т вi/lображенI,{ям питання IIро компенсацiю в наказi прil
,, ,з;txi_ltIcll о JItя.
:_''З,lТ}l вi-]к--tt,tкання працiвника iз вiдпустt(и лише за йогtl згодою у випадках.
,:],1 з;,1коно.]авс-гво\{ (ст. 12 Закону Украiни "Про вiдпустки'').
. звi.lьн..ння праltiвlrика йому виплачу€ться грошова компенсацiя за Bci нс.

,_ __-.'pi'ltloj' вi:пrстки, а також додатковоi вiдпустки працiвникам. якi NlaK)Tb

..l----: ilI iчнItrI працiвникам, якi до звiлыtення пропрацюв&чи не Nlенш як 10
',l .--,,".iЦiя вIlп_lач}/сться за не використанi ними днi щорiчних вiдпусток з-, ]^,:З-Lll]Стi. а особапl, якi до звiльнення пропрацюва:Iи ]\{енп] як 10 мiсяцiв
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" :'_ ]:]З\\'I{К\I ТРИВаЛОСТi щорiчноТ основноТ
днiв за тривалостiltilсrrlь -ý-б: -t.2; 2,8 календарних

-_ _ . ,-_. ,.1{.tapI{LlX ДlriВ).
;шш ш ш!рO]ulЕЕя працiвника може бути подiлено на частини будь

'Шt 
ш фiшовЕа безперрвна iT частина становитиме не менше 14

- - ',1.-Я:-]В пiс'rя закiНЧеI{НЯ робоЧоГо роКУ. За якИй

:.,,1 ..:].1цiв}Irlкам
_ :l_: :._.]\ СТка або iT

- _:: - i) Кt]_lс'КТI,IВного договору, погоджуючи питанIIя згiдно зmпЦп. атаýож вирiшуъати можливi конфлiктнi ситуацii.
} !ппmilфшгЕOц_ яrO{й перебувас в будь-якiй вiдпустцi, зберiгаеться його мiсце

frйшгqдrКtь за погодженням з виборним органом первинноI профспiлковоi
rl! mмгЕ08lпý внпа*ц(rlх на користь трудового колективу для створення кращих умов
Пt,]!ШШш шеренФти день вiдпочинку на iнший день, щоб об'еднати його з найближчим

, j 1\ i

роздrл VII
Оплата працi

, : Еiвць зобов'язчстьсrl:
- .:;tйнят"гя праtliвника на роботу ознаЙомлювати Його з чинними умовами

пiд розпис, Про iх змiни повiдомляти.. i :::,1\lI1 пi.rьгаlrtи Й леревагами

_ 
. ]]раЦiвникiв ВПУ ЛЬ З м. МУкаЧеВо опЛаЧУВаТи за тарифниМи с,IаВкаМи.

-,_:',li: вiдповiдно до виконУваноi роботи, посади, залежно вiд професii та
_,,_"li та \,]\,1оВ виконаннЯ роботи. KoHKpeTHi розмiри .rоauдоu"* окладiв

,,:]Il ) ПРаitiвникiВ визначати вiлповiдно До СдиноТ тарифноi сiтки розрядiв i
ýФп.lаТипoauiпnаlтiвникiвvстянnptятrпяпipтqnnгq-ioo''i'',^''^o*п ý ФпJаТи прац1 працlвникiв установ, закладiв та органiзачiЙ окремих галузей

fr.t та вiдповiдних нормативно-правових aKTiB.
: -'Зt)СЧоСнiст,ь виплати заробi'гноТ ллати працiвникам двiчi на мiсяць: за
:-яця Jo 15 числа. остаточний розрахунок до 31 числа, EIJTе, Не рiдше двох

-:;l ПPO_\IiiKoK rlacy, що не перевищус 16 калеrлдарних днiв, та не пiзнiше семи

- , : : эilП--I&Ти заробiтltоI плати з вихiдними ДFIяМИ ВИIrЛаЧУВати iT напереДоДнi.

..-ч\ватrt працiвнику не пiзнiше, нiж за три Днi до лочатку вiдпустки (ст. 115
пl

.:.: (ст. l 10 КЗпII Украiни).
з нез&lе]фiних вiд Робсiто.]авця

кош riB IIа рах\ IIок.шшшllдч}в{lти заробiтну плату негайно пiсля надходження
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йш mЛýц працi працiвникiв, якi здiЙснюють замiну тимчасово
Мr* нтегорiЙ. Забезпечувати виплату доплат за сумiщення

ЁrПaШЧ Ш ОбСщТовyвання, виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх
h dl шсr- основноi роботи з використанням для цього Bciei ekoHoMiT
h 1 dшri ттrrчн поса цzlми.

ЁцЩ шчасне й правильне встановлення та виплату працiвникам
ашпшs! зlriни розмiру мiнiмальнот заробiтноi плати, освiти, стажу
}*i пшrорir пе.lагогiчних звань тощо.

{h до{Lrат\' прачiвникам за використання в роботi лезiнфiкувальних
Fllшпаtr. якi зайнятi прибиранням туалетiв, - у розмiрi 10 вiдсоткiв

'r" 
ýЕIал (Пiдпункт "г" пiдпункту 3 пункту 3 постанови Кабiнету

h,зШ_OS ?002 р. N 1298 "Про оплату працi працiвникiв на ocHoBi €диноi
irпйч i коефiчiснтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та
F*щтй бюджетноi сфери", Пiдпункт <r> пiдпункту 3 пункту 4 Наказу
Ёm щ* УкраiЪи <Про впорядкування умов оплати прачi та затвердження

tr ШРаrriВНикiв навча_гtьних закладiв, установ освiти та наукових установ)

tшпi налбавку водiю автотранспортних засобiв :

Ршнiсть водiям II класу - l0 вiдсоткiв, водiям I класу - 25 вiдсоткiв
Fjсгдвки за вiдпрачьований час.

FшЕ прмiювання працiвникiв ВПУ Jф 3 м, Мукачево за рахунок eKoHoMii

F- вi:повiдно до Положення про премiювання щомiсячно, щоквартально,
lПшшшннх свят, особистиХ ювiлейних лат (20,З0,40,50,60,70), Забезпечити
fu педагогiчних працiвникiв, Учнi яких зайняли призовi мiсця(1_3) в:'

Fшлiп та конкурсах фаховоi майстерностi на II та III етапах; TypHipax i
шtr предметiв, якi проводяться на обласному та державному piBHi, а такоЖ
шt вю}tу числi Щня знань, Щня працiвникiв освiти тощо.
щ,:ьтатi eKoHoMiT фонду заробiтноi плати кошти ВИЛ)^{енню не пiдлягають i
d,ш,овiдно до цього Колективного договору,
tlщв:лти педагогiчним працiвникам вiдповiдно до пункту 1 cTaTTi 57 Закону
!t}:
!а вислуГу poKiB щомiсячнО у вiдсотках до посадового окладу (ставки

шЕrкно вiд стажу педагогiчноi роботи:
l- lIYо;
йв - 20%;
dв - З0%;
на оздороВлення у розмiрi мiсячного посадового окладу (ставки заробiтноi

щорiчних вiдпусток;
црошовУ винагороду за сумлiнну працю, зра^зкове виконання службових

по до Положення до цього Колективного договору,
хвi}лювати в односторонньому порядку рiшень, що змiнюють встановленi
гвом та цим Колективним договором умови оплати працi.

-::;il]i-]TIl iнлексацiЮ (зi.iднО з закоFIодавством) заробiтноi пJIати у зв'язку iз
:'-.i\ цiн Tta товари iтариrРiв rla посJIуги, а також компенсацiю працiвникап,l
_,:lt.бiтноi плати у зв'язкУ з порушенням TepMiHiB iT виллати в порялку.

::::i{\1 законодавством, не вимагаючи при цьому заяви працiвника.
.:::,rts,lювеl,tл працiвникам надбавки до заробiтrrоi ллати за:
, ,; нсння в пр;-rшi:

:] : ..lrб_lltво вАri,l]lвоI роботи (на час ij виконанrrя);
_ :]. ii.lIlp\ 7KL-tlicTb 1 роботi.
_ _:.1HllLIHltt:t розltiр зазначених надбавок л,пя одного trрацi вника iIe повtI}Iен
, _.)g-;]_]ового ок.lаду (ставки заробiтноТ п;rати).

l]lll] ш шi

llпll]i'lllilil h

liililllll
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] l|J] ||l] l|]] 
ш | r li

,.ij, l]
з ёfrшт! в перiод канiкул оплату прачi педагогlчних та

3 ш!п ltiЕ-lzцацьку роботу, з розрахунку заробiтноТ плати,

)Fш-lаjrа початку канiкул (п. 71 IHcTpyKuiT про порядок

bbcBiTB).
рщi !- вшпаjках, коли заняття не проводиться з незалежних

;fo шетеорлогiчнi умови, епiдемii, сiльгоспроботи i т. д,),

;рtlш}- заробiтноТ плати, встановленоТ при тарифiкаuii, за

, й' органiзачiйно-педагогiчноТ роботи вiдповiдно до iх

ш шрlriвника, в тому числi на перiод оголошення карантину,

трfo Уrсраirш, оплачусться з розрахунку не нижче вlд двох

Еш(жо праltiвниковi розряду (оклалу).

IЕL-ил виробнича ситуачiя, небезпечна для життя чи здоров'я

irго оточують. i навколишнього природного середовища не з

hrfuпшцr шре:н iй заробiток.

il шFщrвняка не оплачусться.

г l! шрапьникапrи мiсце роботи i серелнiй заробiток за час проходження

ш" !О 3пошl-УкраiЪи "Про охорону працi"),

шlштЕ наlбавки за престижнiсть прачi педагогiчним прачiвникам в

}Ёr посапового окладу (ставки заробiтноi плати) (постанова Кабiнету

пi] ]3-03.20l1 Jф 373 <Про встановлення надбавки педагогiчним

ImýrцL позашкiльних, загаJIьноосвiтнiх, професiйно-технiчних навчаJIьних

FщJIьшrD( закrадiв I-II рiвня акредитацii, iнших установ i закладiв неза"Iежно

шrr}. внходячи з фонду оплати прачi,

l шрчiвникам за особливi умови праui вiдповiдно до особистого внеску в

pbrn - в межаХ 50Оlо ПОСаДового окладу (ставки заробiтноТ плати).

шшýмтИ додатковУ оплатУ за роботУ в нiчниЙ час (З 10-i годиНи вечора до 6-Т

щiвникам, якi за графiкьми 
-роботи 

працюють У цей час, у розмiрi з5 %

(ставки заробiтнот плати) (п.94 VI роздiлу Iнструкuii про поряцок

1gот nnur' прачi"никiв освiти, затвердженоi наказом MiHicTepcTBa освiти

оfити виплату заробiтноi плати в першочерговому порядку перед iншими

{uiону Украiни кпро оплату прачi зi змiнами та доповненнями, внесеними

lpo 
",п"aaпня 

змiн до деяких законодавчих akTiB Укратни щодо забезпечення

mr заробiтноТ плати>).

в{Iти матеРiа,чьнУ доrrо*о.У у розмiрi мiсячного посадового окладу (ставки

ful за рахунок ekoHoMii фонду зарабiтноi плати:

Тrшровlення;

P**o}ty 
матерlаl bнoN{y cTaнoBtt щl,

l.r.оrшй орган первинноi профспiлковоi органiзачii зобов' язуеться.:

hш i 
-taпювати контроль за дотриманням законодавства про оплату прац1,

йд Спрп"ти наданню прачiвникам необхiднот консультативноi допомоги з питань

._.,тэв..Iяти iнтереси rlраlliвника ttiд час розглялу його трулового cllopy з опjlати

:\ _.lоI]их спорiв.
.-]о\ання працiвника представляти його iнтереси щодо оплати прац1 в судl,

i
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РОЗДIЛ ЧПI
Соцiал ьно-трудовi Iriл ьги, га ра HTii, ком пен са цii

, }),rбrlTo_1ilBellb зобов'язч€ться:
)_:]i-.]ПСч1,1ТL{ tIаданItя педагогiчним працiвникам лопомоги на оздоровлення при

-.:: :i;i\ вt.Iпl,с,гок у розмiрi одного посадового оlоlад}/ та щорiчноТ грошовоТ

-1 .\ \I.1iHH,Y працю, зразкове виконаннЯ службових обов'язкiв в розмiрi до одного

;,, t.]_l\ . Виплачувати BciM iншiм працiвникам одноразову допомогу на оздоровлеI{ня
-ного посадового окладу з фоrr2lу eKoHoMii заробiтноi плати.

_ } разi захворюванI{я педагогiчного працiвника, яке уIIеможливлюс виконаI{ня ним

..tlов'язкiв i обмеяtуе перебування в учнiвському колективi або у разi тимчасового
. l ПеВнИх обставин па iншу роботу зберiгати за працiвником поIтереднtй середнlй

разi хвороби або капiц,гва серелнi заробiток виплачувати дО вiдновленнЯ

- . i абО встановлеНt;я illвалiдНосr,i (ст. 57 п.2 Закогlу УкраТни "Про ocBiTy").
' ..,оltllенсувати виконання педагогiчним праuiвником не властивих йому функuiй
, l.i вiдпочинку,
- 3живати заходiв Iцодо забезпечення молодих спецiалiстiв з числа педагогiчних

, :етодичною лiтературою та посiбникапли.
-- -]tl СВяТ& 8 березня премiювати >ttiHoK, до свята дня захисника УкраТни чоловiкiв до

- ,,_itзника освiти Bcix працiврtикiв учи-|Iища з фонлу eKoHoпtiT заробiтноТ плати,

]збезtlе.tити проведсння обов'язкових щорiчних безопла,гних медичIIих огляi]uв

.::;1,1i,lLIla.

_ _i r r бо рниli орган первиIIноi профспiлковоТ органiзацiТ зобов'язу€ться:
.^3актикувати привiтання працiвникiв, якi пiшли на пенсiю з училища, на flенЬ
, з 1,гI].

,_iргаttiзовуватИ привiтаннЯ працiвникiв У зв'язку: з ювiлейними лата]\,{и"

_llTl.tHи, виходоN{ на пенсiю.
,, - : _з_]авати матерiальну допомогу:

_.з_]ю працiвника ( лiкування, скрутне матерiальне становище);
-lt]ВзННя у зв'язку з втратою близькоi людини (MaTepi, батька, дружини, чоловiка,

]- ;]нiзовуваl,и всIлори вiлпочинку, присl]яченi f{ню працiвниttiв освir,и. 8 Березня.

, : -: }'краitlи, HoBo1,o року.
_ _:.-'водити днi шанування людей похилого BiKy, Забезпечити запрошення на свято

роздIл ж
Охорона працi

.,1_.зit працi, наявнiсть на робочому Micui. де BiH буле праuювати, небезпечних i

- ':.ilЧII\ факторiв, якi tце не усунуто. мож-цriвi наслiдки Тх вп,пиву на здоров'я та

шст_б Закону УкраТни ,,Про охорону працi").
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чш j_ Забезпечувати прачiвrмкiв, зайнятих на роботах iз шкiдливими i

Бш lшmrtш працi, а також на роботах, пов'язаних з забрудненням або здiйснюваних

__:_ _ _l ,,,:__... якщо вс.гановлений cTpotc налання цих засобiв порушено l працlвник

з вII!{опýlЕ нормативно-правових aKTiB, а також забезпечус додержання прав

i:itiB_ гарнтовilних законодавством про охорону працi (ст,lЗ Закону Украiни "Про

i ý3?*зпеч\,вати проведення працiвникам при прийняттi на робоry i в гrроuесi роботи

: . ' '.- ,,-lзч:Lнrtя З ПИ'IаНЬ охороНИ праЦi, наДаННя перtuоТ медичtlоi ДоПоМоГи

l,,... i.ei,i:lcIll1\ вI]I1адкiв, про правИJIа поведiнки при aBapiT, I{e допуска}оться до

--:---зiii{Kl1. \ то\1\ числi посадовi особи, якi не пройшли навчання, lI{струк,гаж l

::.]Нь з пIlтань охорони працi (ст,18 Закону Украiни ..Про охорону працi"),

-, зri"."оu.r,, фiнансування заходiв з охорони прачi (ч. З ст. 19 Закону Украiни
-. .,r прlхц]" в ре:lакцii вiд 02.06.2011).
-. Пере.ltiа.{}ватlt фirrанс,чвання компЛексt{их заходiв Iцодо досягнення встановJIених

:l бс.]I]с-Кlt. l-iгiснlt rrрацi ,га виробничого середовиIItа. а також забезпечус надаlIня

.-:\1 соЦii]-lьIltiх гарангiй з охорони llpalli згiдно з вимогами законодавс,гва (ст,20

. :].lTHlI ..I1po oxoporr1, працi").
, S Спi:lьно . 

"пборним 
органом первинноI профспiлковоТ органiзаuiI застосовувати

_ зttttкiв Taki заохочення за активну участь та iнiцiативу у злiйсненнi роботи що/Iо

. ,,я беЗlIек1.1 та полiпrпенrlя умов. працi, як подяка з занесеlIням до трудовоl кни}кки,

-:iIlЯ ГРа\Iотою. нагородrItення цlнниi\,I lIодарунком або премiсtо (ст,25 Закоrrу УкраТни

- rIi\ IIpatli ').
-l. О,грIlма,rи

Bi:t органiв
i(озвi.lr tla початок роботи та вили робiт, IIов'язаних з пiдвищеноtо

державI{оI,о лIагJIяду за охороною працi (ст,21 Закону УкраТлти "Про
-" ппацi"),

'- 
tt, Органiзовува,гИ проведення розслiдУвань та облiку нещасних випадкiв вiдповiдно

_].IOiKe}Ib про рсlзслiлування (с,r.22 Закогtу УкраТни ,,Про охорону праui"),

1. Irrфорплува,ги ttpalliBttиKiB про стан охорони праt{i, IIриLIини аварiй, неIцасних

-rрофеЪiйrлих3ахворIовань та про заходи, яких в)Itито для Тх усунснt{я, а також llpo

, зlt}Iог норма.lивних itKTiB щодо безпеки праui (ст.2З Закону УкраТни,,Про охорону

. 1 Вlrборнй орган первинноi профспiлковоi органiзацiт зобов'язу€ться:

- ЗабеЗпечити активнУ учас,гЬ представникlв виборного органу первинноТ

. :зt)Т органiзацiТ з tIитань охорони прачi. безпеки хtитгсдiяльностi, соцiа:rьного

. } розв'язанНi питанЬ створенlIЯ безttечниХ yN{oB праЦi, попереджеtIня виладкiв

l i захворювань, озлоровлення та працевлаIUтуваIIня у разi поt,iршентlя стану

.:,,_tiBHltKiB.

_ - Jэхt,tЩати ПраВа праЦiвtlикiв ВПУ Ns 3 Nr. N4укачево на безпечнi Умови пpal{i' У разi. : _--,,,-
. :]..безпеки для ,nrrr." i здоров,я працiвникiв вимагати пригIинення вiдповiJних

_ j f :jрlIяти у здiйсrrеннi заходiв для забезПечення виконанIlя у BI1Y ЛЪ 3 м, N4\,качево

_ : --.:.rсtIТи пропозицii д,пя попередження виникненнЯ t!,IожЛиВих аварiйних сtrтl,ацiйt.

-__]встtsа Украiни про охорону працi i здоров'я,

- :]зосlrr.и пропозичiТ про заохочення посадових осiб i гrрашiвrtикiв. |] IaKO/h

.r, ]а актИuuу yuoarb у злiйсIrенtli захоДiв. сttряп,tованих ita по-пittшенtlя rrloB i

: :.ts\lатизму i професiйних захворювань,
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9Зб- Органiзовувати роботу* для надання допомоги травмованим i хворим
придбання медикаментiв, отримання, ,,\[ll J,-tя розв'язання побу,гових питань.

- :l::iri'_lоI]о]\4оГИ.

у виконаннi ними зобов'язань з охорони працi T а
. _ _з:_tнtlIi контро"ць.

-._1. Працiвt{llкIr ВПУ Л} 3 м. Мукачево зобов'язуlо,гься:
j . З,,:тlt i виконувати вимоги нормативних aKTiB про охорону прачi (cT.l4)

_,1-,: _i.. особист,у безпеку i здоров'я. а також про безпеку учнiв (вихованцiв),
],.,

.1 ], Вltвчатlt i викоttувати вимоги нормативI-Iо-IIравових aKTiB з охороrIи працi, безпеки
-_ :,:rrcTi. прilвила поводrttення з устаткуван}tям i технiчгtими засобами навчання,

_:. IIся засобаrtи колективного та iндивiдуального захисту.
- J. Прохо.]tлти у встановленоN,Iу tlиIJни]!{ законодавством порялку поперелнi та

,irlе_]lIчнi огляди.
: -1. СпiвпрацIова,ги з Роботодавцем щодо органiзачiТ безпечних i нешкiдливих умоts
_ ,,jllcTo B)Iil.lBaTIl посильнi заходи щодо усунення буль-якоi виробничоi ситуацiТ, яка

j_lгр()з\ iх;киттю LIи здоров'ю або людей, якi його оточують, i навко:rишньоN,lу
\ середовищ1,, повiло]\,tляти Роботодавця про небезгIеку, нещасний випадок; вживати

__,_to iх попереджеIIIIя та лiквiдацiТ, надавати rIершу допоN,lоl,у llо,герпiлим.
: _i. Вiдповiдати за поруlllенLlя вимог, зазначених у цьоN{у розлiлi Колективноt,о

роздш х
I'ендерна piBHicTb

. . Робо,годавець зобов'язусться:

. .1. Забезrrечити piBHi права та пIо)lilивостi жiнок i чоловiкiв (ст, 18 Закону Украiни
- ]Ilсчення рiвних прав та можливостей лсiнок i чоловiкiв>).
. ]. Покласти обов'язки уповноваженого з гендерних питаI{ь - заступника директора з

:]обот1,1 училища на громадських :]асадах та голову виборного органу первинноТ

, ]. Зiulчати \rtlot]ltoBalrlteниx з гендерних lIитань - ло участi у сlriвбесiдi при

на роботу, для усуItення дискрr,rrtiнацiТ та забезпечення комплектування кадрами :]

_еревагrr особi Tici cTaTi, щодо якоi в Httx ictlyc дисбаланс.
. -l. Надавати для узгодження уповнова/кениN{ з rендерних питань - оголошення у
,:. \1r качево для уникнення статевIIх або BiKoBttx стереотипiв.

роздIл xI
Га ра н,гii дiя;r bHocTi п рофс п i.r ко Boi ор га н iза цii

l 1.1. Роботодавець зобовОязусться:
:,"1.1. Утримувытися вiд яких-небуль дiй, що можуть вважатися втручанням
irT-o вltборного органу первинноI профспiлковоi органiзацiТ.

;'тtsi.-lpюватlл необхiднi умови для нормальноi дiяльностi виборного органу
:l..ttliзацiТ:

- Едtавати примiщення для проведення профспiлкових зборiв i засiдань
шgпвшнноТ профспiлковоi органiзацiТ;

- ЁЕЕi,шяп{ ]рукуванню i розмноженню вiдповiдноi iнфорьrаriТ;

- ýgзкоrrгговно надавати примiщення для потреб виборного органу

у cTaT}rTIIy

перви гI ноТ

виборного

первинноТ

;,1 r-lрганiзачii ( з опаленням, освiтленням, забезпечення\l прибирання);

frll

Illtll

шш

llllll,

ш;



для обладнання кабiнету

виборним органом первинноТ профспiлковоi органiзацii;
безкоштовно надавати виборноп,rу органу первинноТ прОфСПiЛКОВОТ ОРГаНiЗаUiТ

молtливiсть корист\,ва1ися r,ехttiчними засобами, засобами :зв'язttу, транспорто]\{.

розN,{ноiliчвiLlьноrо Te.xHiKtlKl тощо (ст. 24g КЗгtГI Украiни, ci, 42 Закону УкраТни "Гlро

rrрофспiлки. Тх права та гарант,iТ дiяльгtостi"),
11.1.2. HaJ,itBaTIt BItбoprIortr, органу первинноТ профспiлковОТ ОРГаНiЗаЦiТ НеОбХiДНУ.

iнформачitо з п]lтань. шо стос} 1оться змiсту цього Колективного договору, сприяти реаJllзацll

,rpbuu профспi.rКI1 на за\I1Ст Tp\,:loBIix. соцiальнО-економiчних прав та iHTepeciB прачiвникiв,

1 1 , 1 .]. не IleLreш]Ktr_l7iltTl1 вt_tвiдчванню та огляду виробничих. побутових" iнших

гlриrIitltегlь. рt)бочI1\ irrcцb tsl,бrrl.нli\1 органоN4 первинноi профсlliлковоТ органiзацiТ. перевiркам

догри\lання закOно:lавсlв.i }'x:.,,:,,il 1l]_rt) I]рац]о. охорону ,га оI]JIатY гrраrli. l]едення трудових

кни}Iiок, надаlIня. об.-riк i вllк..l];,..-tнllя tзiдпусl,ок тощо. розмiшlенню iнформаIlii виборнипl

opI.aHoM первинноi профспirкLrзtr] .i]гаIriзацii в примiruеннях i на ,герИторii ВПУ Nl З м,

Мукачево в доступних д--rя пL.зitiзt,ltкiв rtiсцях, свосчасно (у тиrrtневий TepMiH) розглядаr,и

прпозичii виборного орган} ПеРts;li:НtlТ проiРспiлковоi органi7аulт 
,1|о- 

у.уп.ння виявлених

llИN,IИ ПорУIJ]еllЬ. в такий саМИI-I TeL]\i.I :]-]_1]Ваlи йоплУ письмовУ вiдповiДь щоДо В}ItиТиХ захоДiв'

l 1 .1 .4. Не змiнlоватИ \ \1ОВ;: .1]\ .|QвогО /1оговору, не притягатИ дО дисциплiнарноТ

вi;tповiдаtьност,i ч:tеlliв виборtlогtl о'', -',.' Пl-РВИННОТ профсгriлковоТ органiзацii, а 1,акож члеtliв

KoMiciT з трудов!lХ спорiВ без згодt.t нз ..с ТрrдовоГо колективу,

11.1,5. Звi--lьнення членiв 91,1ýllРНt'Гt) t]ргану первинrrоi гlрофсгriлковоi органiзацii, йогtl

гоJIови (профорганiзатора), KpiM вltп,ilкiв _fотримання заг&rIьного порядку, здiйснюва,ги за

попсредIIЬоIо зго--lоIО Трудового колектItз\,
l1.i.6 Jабезltечltr,и безl,отiвttовIti ]l(rрЯДОК сплати членських профспiлкових BtlecKiB

згi;lнtl з .l.-11,1;1;111\1}1 JаяваNли члснiв g1l1iрtr нtlго opгaнy первиttнОТ ГIРОфСПi:rrtОВОТ ОРГаНiЗаЦiТ З

llодаjlьшti\: _ч . :i.е1..'а\\l]анItям lIa paxvHKll зi:Ilсlrзiдних профсгriлксlвих органiв tte пiзнiше трьох

банкiвськli\ ';:-з tliс,tя вип"rtати заробiтil...' п,rати працiвникам; Законодавчi пiдстави: Закон

Украirrи кПрр .'1o 5eciГrHi спiлки, Тх правit г.r l зрlltIтiТ дiяльностi>, ст,42,

11.2. Brlбrlpttrrй 0ргаlI первинноТ профспi.rковоТ органiзацiТ зобов'язусться:

l1 ],l. В;:' :^;1aТt]В\вати ltаланi r]l1H}]11\1 законодавствоМ УкраТни про праIIю, ocBiT,v,

профслilкl1..l.'::-.i..l1\lltолсктивtllI\1.]tr,t\l]t]I-rо\IIlраl]аД.ЦЯЗахИсТУТрулоВихlсоцlаЛЬНо-
ексlltоrIiчtl:i\ ..:],:: -, .,,.elleCitз працiвнt,rкiв BIl\' -\9 З п,t. ]\4чкачево,

роз]IJ хII
Контроль i вi:повi:альнiсть

l 2. l. I'tlбur U_lil Beltb зобов' язус,гьс,l :

12.1. i, з,,,--li]ilB"leHOMy законоN,I гtоряJк\ :

-1 Гi1 ]о вiдповiдашьностi осiб. BitHHt{\ \ невиконаннi зобов'язаНь (полохtень)

цьогО Ко.-tеК:'iits:ir-rГО договору, HeHa-Iertнo\I\ tгтевчасноrIу) Тх виконаннi, Llоруutенtli

законодавсТВ.] П-irtr кL)-lективнi договори
12.1.]. ГlрIl звi-rьненнi згiлно з частllно}о ] стат-гi j8 КЗпП виIIлачувати гIрацlвIIик),

вихiднr'-lоПtl\1t'll r в розмiрi тримiсячного середнього заробiтк1, (ст, 44 КЗпП),

1],1 ] Р..боiодавеI{ь зобов'язусться забезпечllтl1 :lр}к),вання, по/]аннЯ на ресстраuirО

трьох ltpttrtipHltKiB цього Ко.ltективного договор\ iрозrtноя,ення його пiсля peccTpauiT в

ttiлькосri 3iTpbox) примiрникiв.
Цс.ri ко_]ективНий договiр укладеНо cTpoкoNl на 3 poКi,I. BiH встVпаС в силу з дtlя

пiдписання i дiс до прийняття нового Колективного договорy.

I
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|2.2. Вшборншй орган * первиннот профспiлковоi органiзацiТ зобов'язусться:

\2.2,|. Вилlагатlr Bi: Робоrодu"цо розiрвання трудового договору (контракту) з ним,

якщо BiH пор\ш}€ законо.],авство про працю, профспiлки, не виконус зобов'язань цього

Колекти вного .]огоц)р} -

цього

кожною iз cTopiH, таr i спiъшо-
|2.з.3, ЗвiтуватВ про вlц(оНzшня цього Колективного договору на зборах трудового

21 р.

колективу в TaKi терrriш:
- виборний оргав шсрвrrпноI прфспiлковот органiзацiт за пiдсумками календарного року

- не пiзнiше 15 лютого шш}тногu роц,. 
l 1 липня.- адмiнiстраrriя 1ш.шлlща за пi:сlrtками наВча,tЬного року не пlзнlше

здiйснювати (псреr зеiташtr ) кошiсiею з однакового числа представникlв кожно1 з1 сторlн

перевiрку стану викоIfflЕвл зобов'язань i положень цього Колективного договору з

офорrЪЙпям вiдповi/oтrх аtтiв перевiрки. змiст яких доводити до вiдома трудового колективу;

акти зберiгати у ilредсrашIшiв cTopiH !тродовж строку дiТ цього Колективного договору,

|2.з,4. Визначрrпl oci(i вiлlовiJапьних за виконаЕня окремих положень Колективного

договору. i встановити стрхп вtlконillня зобов'язань cTopiH.
'|2.з.5. 

Перiолично првO"urти зl-сгрiчi для взаемного iнформування про стан виконання

зобов'язань.
|2.Э.6. При невчаснош\ виконаннi або невиконаннi зобов'язаНь (положень) цьогО

КолективНого J,оговОру аншiзjъати приЧини та вживати необхiдних заходiв для забезпечення

реалiзаlriТ його по;lожень.
|2.З,7. Зrriнн i .1оповнення в Колективний договiр вносяться лише за взасмною згодою

cTopitl tti,,.,. .-,^ _ -,:::l - -Ji- - ',t']-]iB,

Обi., -- - ,::l,, :i,] ]llli]bНil\

ашlи
2|р

зборах трудового коJIек,гиву Вищого професiйного

училища J{b 3 ш.Мlтаtlево-
За лор1^lепвпl загатьних зборiв трудового колективу Колективний договiр пiдписали:

виборного 1-1рган! первинноi

п 1_1 KoBol оргi,lн lзalL., .Газдик

pt
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Ко;tек,гlt Bttrt й :оговiр


