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Нача-пънику вiддiлу економiки

h{укачiвськOТ MicbKoT ради

Щерев'яник М.Ф.

ПросимО провестИ повiдомЕУ реестрацiю колективного договору

укладеного Miж роботодавцем та виборним органом первинноi профспiлковоi
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Вiдповiдно до постанови К]vГУ J\bi 15вiд 21.08.2019 року, (в редакцiТ
Постанови Кабiнету lv{iHicTpiB УкраiЪи вiд 21 .08.2019 Jtlч768), та Порядку
повiдомноТ реестрацiТ гаT зевих (мiжгаryзевих) i територiальних угод
колективних договорiв рееструючий орган з метою посиJIення iнформування
заiнтересованих суб' cKTiB оприлюднюс на офiцiйному вебсайтi :

ре€стр колектцвних угод (договорiв) , змiн i догtовнень до них;
текст колективних угод (договорiв), змiн i доповнень до них;
власнi рекомендацii щодо приведеншI угоди (договору) у
вiдповiдностi з вимогами законодавства ( у разi ik наявностi);
перелiк пiдприемств, установ, органiзацiй, для яких с обов'язковими
положеннlI колективноТ угоди ( у pa"i подання такого перелiку
сторонами угоди).

У зв'язку з вище наведеним та керуючись ч.3 п.7 Г.Iорядку

повiдомно р еестрацiТ га;rузевих (мiжга_гrузевrх) i територi алъних

угод,колектIitsних договорiв, просимоrпри шред'явленнi на повiдомцу

х{флектр{&з gýx,xх догtэ**gзЁв шовйдопддйти9 чра мЁ*тить д*г*вйр
fr жфорrtквщйкэ, д*ст5zяt до янкс ; iэбm,gе;кенtФ *т*р*Е{&fugФ{ дФгФвФру

чи службову iнформацiю). У випадку наявrrо конфiденцiйноi
ЁняфорьяандiТч яяроскаевФ Еýв клрtзтязй 2-х робочих днЁв жадатЕё теку
йнформаядiло.

.r; :-1;:i:.;з::"; _. -.1 -.., итекgвсо В.Р.

: ,a:l-- ,
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ЗХ б*резнэя ?,Э2iр.
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Визнаючи колективний договiр лок€Lпьним Еормативним актом, яким

реryJIюються сощiально-економiчнi, виробничi, трудовi вiдносини i на

(далi - закладу освiти),
пiдставi якогО узгоджуЮться iнтереси трудового колективу та роботодавця
\11качiвського закJIаду дошкiльноТ освiти JYs2

сторони домовилися про наступне:

1. Загальнi пrолоэхсення.

1.1. Колективний договiр уклалено 2021,2025 роки.
1.2. Колектвлвний договiр ухЕаJIено зборами трудового колективу

iпротокол J{s 2 вiд <29>березня 202I року). BiH набувас чинноотi з дня його

затвердЖенL{Я к29>6ерезтся2а21 рокУ i дiс до },хваJIення новсго колективнсг0

_]оговору.
1 .3. СторOнами колективного дФгOвOру е:

- роботодаЕеtr{ь, в особi директора Мукачiвського закладу дошrкiльноТ
,.,свiти J{g2 (далi - роботодавеIдъ, IIустомитенко Вiкторiя Рудольфiвна), який

:Iре.]ставляс iHTepj;и власника i ьлас вiдшовiднi шоtsноваження,

- виборний орган шервиннФr профсглiлковот органiзацii Iv{укачiвсъкого

заLlаду дошrкiлъноi'освiти (даrri - шервинна гrрофспiлкова ОРганiЗаЦiЯ), ЯКИЙ

згiшо \з ат.24] КЗп1-I УкраТни, ст.ст.З7, З8 Закону УкраiЪи кПро гrрофесiйнi

спi_rки. Тх шрава та гарантiт ,цiяльностi> предетавляс iHTepecи пращiвникiв
\,станови в сферi праIдi, шобуту, кYльтури i захищае Тх трудовi, coT]iыIbнo-

економiЧнi права та iнтереси, отриN{авшIи на це вiдгlовiднi гlовноваження вiд

т,р},.]ового колектиЕу.
1.4. Роботодавець визнас первинну профспiлкову органiзацiю единим

trовновдэкним прецставником Bcix працiвникiв в колективних переговорulх.

1.5. Сторони зобов'язуютъся дотримуватись соцiального партнерства:

паритетностi 1lРеДСТавництва, рiвноправностi cTopiH, взаемноТ

вiлtовiдШlьностi, конструКтивностi i аргуr',rентованостi як пiд час переговорiв
(коflсуjьтацiй) для укпадення колектиВного договору, BHeceHHi в нього змiн i
доповнень, так i при вирiшеннi Bcix питань соцiа-шьно-економiчних i
тр}-.]овш( вiдносиg" що виникли в ходi його виконанн;{.

1.б. Положення колективнOго договору поширюютъся на BclX

:зацiвr*rкiв устаНови. IliД час шрийOму на роботу працiвники гIOвиннi бути

сзшайокценi з колективним договором.
1.7. Колективний договiр укладено вiдповiдно до Законiв Украiни кПро

птектшнi договорИ та угOдD)? кПрО соцiа:lъний дiалог в УкраiЪЬ>,

Гgпева.rъноi, Гашл-зевоI угод, Угоди плiж управлiнням освiти, культури, молодi

тд ýпорц, МукачiзськоТ MiobKoi Ради та Мукачiвською мiською органiзацiею

ЩофспLтки працiвникiв освiти i науки УкраiЪи, <<Закону про ocBiTy>>,

*Вщок.т цро дошкl.{ьнУ ocBiTy>>, iншtих законодавчих aKTiB УкраТни.

i.8. Змiни i цоповненнr[ в колективний договiр вносяться з iнiцiативи

йш-шОП iз cTopiH пiсля проведення переговорiв (консультацiй) i досягнення
*ш ffiъъають чинностi гliсля схв€IJIеннJI заг€UIьними зборами працiвникiв.

; Пооrrоrr.r.,iТ коNtноТ iз cTopiH про BHeceHHrI змiн i доповненъ у
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п(пективний договiр розглядаiогЬся спiлъно, вiдповiднi рiшення
пршймаЮться В 1л}*денний TepMiH пiсля ix отримання iншою стороною.

1.10. Жодна jз cTopiH це мае iцава протягом TepMiHy дii колективного
догозору одноосlбно }д.Еа*цювати рiшення, що змiнюютъ його норми i
юбов'язання або припинrtють ix виконання.

1.11. Переговори щодо укJIадення нового колективного договору на
вастtтгний TepMirT починаIоться не пiзнiше як за 3 мiсяцi до закiнчення
:rpoli\., дiТ колектLjвного договOру.

i.i2. ПеРВиF,:Iа профспiлкова органiзацiя закJIаду в п'ятиденний TepMiH
з дЕЯ пiдписаНня КолеКтивногС договорУ (змiн) цодае йогО на повiдомЕу
Р€€СТРафЮ Та У ДВоТижневий TepMiH з дня реестрацii забезпечу€ доведеннlI
шiсту до працiвникiв закJIаду дошкiльноI освiти.

1.13. СтОронИ домовиIIИсь, щО при змiНi власниКа закладу дошкiлъноi
швiтя TrHHicTb Ксlлективного дOговору зберiгаеться до укладення нового.

2. Трудовi вiцносини"

2.1. Роботодавець зобов'язу€ться:
:. 1.i.Забезпе-rriТи ефективну дiяльнiсть установи, виходячи з фактичнrх

сбсягiв фiнансу,3ання i рацiон€lJIъного використання основного та
gшецiаr-rъного фо. irцiв длli пiдвищення резулътативностi роботи установи,
ппiптпеrпr:r }мов працi i гrобуry гrрацiвникiв.

]-1.2. ЗабеЗпечити розвиток i змiцнення матерiально-технiчноi бази

'ЕТаЕОВЕ, 
РШ{iон€tльне використаннrI н€uIвного устаткування, технiчних

МЬ ЕаВч€tння, cTBopeHHrI оптимЕLлъних умов дJuI оргzlнiзацii навч€tльно-
ЕтовЕого процесу.

:-i.3. ЗаСтОсовУвати заходи морапъного i матерiального стимулюванIuI
ry,шiшоТ. якiсноТ роботи.

-,_.*. Забезпечити розробку шосадових iнструкцiй для Bcix категорiй

:,], j-l осj-а"нiзаЕiсlо, "

- _ "]. (JрГанl:',JВУВаТи систематичну робоry ддя забезпечеЕня
ПйrППЦrrТЕНня квалiiЬiкацiТ та гlерепiдготовки педагогiчних працiвникiв.

:-1.6. ВiдповrДно до заявок забезпечити працевлаштуваннl{ в установу
Пlm,т'!r{ Фахiвцir. :а 0ТриМаним ними фахом, укJIавши з ними безстроковий
ШП, В*:Оговiр i встановивIIIи педагогiчне навантаження в обсязi не менше

: _.-. Уrс.lадети cTpoKoBi трудовi договори лише у випадках, коли
, з:тЕосини. Ее можуть бути встановленi на невизначений TepMiH

!fu 'crп}=cKaTI.T укладаншя отрокових трудOвих договорiв"з гrрацiвниками з
::i виппобування" Не доiтуокати з iнiцiативи роботодавця

безстрокового трудOвого договору на строковий з причин
працiвником пенсiйног<l BiKy.

}[-Д JВr-тънення працiвникiв за iнiцiативою роботодавця здiйснювати за



']Гt _ - ;] ;]Еъо}о зг8,,.:}}Ф Д,€Рj}ИннФ,*Ф профспiлковою органiзацiехO.
- .;. i ir,,, iij. -. ,\дi jзс}гФ договору з iнiцiативи ilpai{iBниKa

щt i,:TIi На Те, ijj irpar]iBE{иK &fac Itpaвo Y визначений ним TepMiH розiрвати
Т}::З!fi"i .]ОГОВiР За ВЛаСЕ{ИМ баЖанняъд, якщо роботодавецъ ** д*rр"мусться
тшшг]:*,сf,аВстВа П:]Ф ЩраЩ}Ф} YМоВ f{ъоГо колекТиВнОГо ДоГOЕOрУ, Yl\4ots
ш,лсэi:л-атьЕого трудоЕФгФ дOгOЕорY.

: l. i 0, Прот_:агом двOх днiв г.riсля отриi\4ання iнформаlцiТ дOводити до
tl*J|- 1,: ]l\r_fоЕог. кФлективl/ змiст _t{сtsиХ нор&,{ативних докlriлаентiв, ш{о
5!it],-l {]ъся трyдr rx вi,цносин, органiзатлiТ гrраlдi.

: _ " i ] . Попе: зцн{ати виникненr+я iттдивiд,vаJiьних i колективних трудOвих
:Шl],Г]:* ,кrнфлiктu=\. а i/ RихIацках l,x виникнення забезгlечувати *"pi**"**
ý*fl]']Э::НО ДО l-aKoHY УКРаi'НИ пГlр* шорядок вирilлення кOлектиЕнpгJt
тлц: !,: злш спорiв {конфлiктiв)>.

- _ l], Сl,мiшення п;з,;фесiй {посаД), розшrиренt{я зони обслуговування
шtГItJлзIвати за j,{}гOджtеFтням З llеfl!винноrо гlрофсшiлковою органiзацiеrо.

: _"._r. Забез {ечувати дOтриманнrI вимог чиннсг0 законGдаtsOтва щодо
mшtJ":цLJэн}ш пpitI{iEHиKiB гtlзо запрOвадженнlI нових i зплiн5r чинних умФв
ШrШJ*, ::; :iЗНiШе ТiЖ За 2 ЬqiСЯi{i ДФ ik введення. Зп,liну, ,r*р*iо"д yh4OB праIдi
пшlйц -,эЭат}I за гIогоджеНняIъ{ з fIерtsр{шното профсгriдковото Брганiзащiето,

Y

, L lIoиlIT,?T попе!]едженнIо виникнення як iндивiдуа-llьних, так i
жи.ч трудi,tзих конфлiктiв, брати r{асть в ik вирiшеннi вiдповiдно до

, ,, _: '' :":

i 'д" Не рiл,.ш.е 0днOг0 разу на 2 роки перевiряти стан дотриманЕ5I
mrliпчства про трудовi книжки стосовно Bcix працiвникiв установи.

: ::ii'.l ']: -' .':,.|,]:']. .:.-"l':.' г, :tiти.
L,rpi t iи HajIeжEOMy фiнансовому забезпеченню закладY

, ,. . -, ...: ,. .., ;;1.,g "1 i 11;;7_5ýд";а j,,ъ'-,]l:] a --
1

Ршбото.lавеЁqь зобов l язуст,ьсfr :

:.:II\{чвати чисельнiсть працiвникiв на piBHi,

недФшуLх{енЕя шрийняття закснФдавчих
i свобод грOп4адян в гаiтузi освtти.

встановленому
,t]]s арiа,чiзаттi.iактами h.{iнicTepcTвa освiти i наlrки УкраiЪи
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наtsча-цьнO,вихФЕнФго Iтрсщесу iз забезгrеченiтя обов'язкоЕOго державного
сташдарту ocвlTpr. забезше,"qуЕати ста.бiльну роботу коJIективу, здiйснIовати
вивiлънення ýрац вникiв тiльки у ЕиIIадку нагапьнOТ необхiдностi, зумовленоi
об'скттtвтgиruяи з}. _],}\{и в ооганiзащiТ шрацi, у тому числi у зв'язку з
лiквiдацiсю, реоrзганiзалдiею, ттерегrрофiлюванням закладу9 скороченням
чисельностi або {IIтату шраrлiвникiв, не}жильн0 дOтримуIочись при щьоп,{у
вимог законодавства про працю, про ocBiTy, умов цього договору, н€
.]опуOкати ексно}дiчrто необФ},tттовацФго скорочення груш, робочих л,,liстдъ.

З"|,2. Г{исьмс,во гlовiдо\дляти первинну гiрофсглiлкову органiзалдiто lтро
l-TMoBioHy лiквiдатдitо, реорганiзаrдiю, перешрофiлювання та iHшii змiни в
органiзащii гrраlдi T-te шiзнirrrе. HilK за З (три) плiсяlдi до запровадженн5{ цих змiн.
Тримiсячний гrерiод використоtsувати для проведення роботи, спрямованоТ на
зЕиження рiвня скорочення чиселъностi (штату) працiвникiв.

З.2. У випалках виникнення необхiдностi звiльнення працiвникiв на
пiлставi п.1 ст.40 {Зпll УкраТни:

З.2.1,. Здiйснювати вивiльненrrя лише пiсля використання Bcix
моrIстивостеЙ заЬезпечити осiб, що звiльнюються, роботою на iншому
робочому мiсцi, \ тому числi за рахунок припинення трудових вiдносин iз
qrлiсниками, лiквiдацii сумiщення тощо.

з.2.2. В пегlшу черry пропончRати працiвниковi, що вивiльняеться,
роботу за фахошr, 

,,,т,ому числi на умовах строкового характеру або з меншим,
пiхс на ставку зарсrбiтноi плати, навант€Dкенням;

З.2.З. Повiдомляти про тих працiвникiв, що вивiльняються, службу
заfuятостi у встановленi законодавством термiни;

З.2.4. При зв:пьненнi педагогiчних црацiвникiв вивiльнене HaBaHT€DKeHHrI

РОЗПО.аLЧЯТИ В ПеFТ:ry черry rrлiж праIдiвниками, що м€}ють неповне навч€tпьне
IтаRаЕтаження.

З "]. 5. Забезпе l :,Iвати працевлаштування педагогiчних працiвникiв з чисJIа
!арв€строванID( в сrryжбi зайнятостi на вiльнi i HoBocTBopeHi робочi мiсця

.:валiФiкацiйних вимог, надаючи переваry при цъо]чry
гогiчних навчаJIьЕих закладiв.

Зацчати до педагогiчноТ роботи директора та методиста закjIаду
оТ ocBiT:, ча rrý сва.х шогодинноТ оплати працi.

В tL ВлfrlогппЙ органtsп-е
пцшЕý

первинноi профспiлковоi органiзацil

п



3.3. Сторс,ни домGsн.iiися:
З.З.1. ЩО ПР- эвi"'i"l;еlrнi з роботи за п.1 ст.40 КЗпП Украiни переважне

право на заJIи 1_I€, l.и Hl., 1-1шбот,i лlри рiвних результатах працi i квалiфiкацii,
oKpil.t i}ип&щ_tii. :; i,l[(.,,,: ::.:iX I,,l.l."Т lr-краТни, надавати також:

З.З.1.1. - осс бам Еередпенсtйного BiKy (1,5 роки до пенсiТ за BiKoM та за
вислугою poKiB);

З.3.1.2. - пря.цiвникам, в сiм'ях яких
мають статус бэзt эоiтни.х.

4" Робочий час"

€ неповнолiтнi дiти та особи, що

4.1. Роботодаець зобов'язуеться:
4.1.1. Встановити на час дiТ цього колективного

трившriсть робо.,сго часу (40 гOдин на тиждень),
встановлену чиF],{riм ;акснодавством пр0 працю, а

договOру норN.{альну
{т{Ф не ilеревиlцу€
такOжt rт'ятиденний

робочий тижде.Iь J двома вихiдними днями - в суботу i недiлю.
4.|.2. РеЖИ1,1 роботи та облiк робочого часу працiвникiв закладу

доцшtiльноТ освiти встановлювати згiдно з Правил€}ми внутрiшнього
трудовоГо розпорядкУ. Bci норми, пов'язанi з режимом роботи, погоджувати
1о I:{rlillцy lx застосуванr:{я з первинною профспiлковою органiзацiсю.

.1.1.3. Час псл-tа,гк.i r закiнчення роботи, режим змiнноi роботи, розподiл
робочого часу .{а {ircTи}ilt. гпафiки роботи, вiдrтовiдно до яких передбачаетъся
uоясливiстъ сlвс]f;ння умов для прийому праIдiвниками iжi вtlродовхt
:с)бочогО днЯ на роботах, де особливостi виробництва не дозвоJIяють
встановити вiдrrовiднi перерви i т.Д., встановлювати Правилами
ВНr-юiшнього трYцового т]Oзпорядку дJUI праrдiвникiв заклаДУ та погод}кувати
з :теDв}Iнною пDоФсгliлковою органiзацiсrо до ik запровадження.

_1.1.-l. РобочиЙ час педагогiчних працiвникiв визначати режип,tоtи роботи
lШ]ШЕ}- i Посадовими обов'язками, покJIаденими на них згiдно iз Статутом i
fЩлвз;г: аrш BHrTpi шIнього трудового розпорядку }/станови.j, _._i_ Пе:агогiчне навантаження педагогiчного працiвника доirrкiльного

,го зilс-Iтп, в обсязi менше тарифноТ ставки встановлюеться лише

- -,: j]_, jijЁя на iнlцу ооботу, не обумовлену трудовим
згодою працiвника з

, : - -. -,] -]]1НЕОГО ЗаКОНОДаВСТВа.
,. , - a,:::j ]|il а-.)i--ruti;го дtsrя iTltжrt--t,l цФрv{_у

ilI- Е:*5т \тсtf,ою rriж роботодавцем i працiвником. При

' ]_, l j l:,:Э-'-.rli,

il



й,'

4.2. Виборзий орган первинноi
зобов'язу€ться:

тlрофсшiлковоТ овгаtлiзавдi'i

4,2.1. Роз'ясl :,lвai.,] .ii:элliлникам змiст Еормативних aKTiB про робочий
час та нормуваflн ]}paTl,t"

j.].2. Забезпечувати тrостiйний контролъ за своечасним 1 шравипъним
шращ}о, гlро ocBiT5z, пOлохtень

ситуатдiй,

да:оtsорY Е частинi, що стосу€ться режиму робочого часу, графiкiв

'ш.шЕai з розr iiillлc}M навча-чьНог0 навантаження, режимоN{ робочого часу

:_.E.\lt l:,сь Законоьq Украiни uШро вiдпустки>, постановою
MHicTp в УкраiЪи вiд 14 квiтня \991року J\9З46 <Про затвердженIuI
rrJаЕIlя щорiчнот основноi вiдпустки трива_tliстю до 56 кirлендарних
il'пч. тiедагогiчним, науково-педагогiчним працiвникам освiти i

t iз змiнами i доповненнями) та Постановою КМУ вiд 10 липня

: ]S кrlендапних лнiв(ч.4 ст.З0 Закону УкраiЪи <ГIро дошrкiлъну

5 сiчня розробити, шогодити з первинною профспiлковою
m- затвердити i довести до вiдома працiвникiв графiк вiдпусток на
:]i i " lоТ"lи\.{анlтя якогФ с обов'язковим як для роботодаtsIdя, так i для

} ж,- г )чаткY вlдilустки Iтовlдомляти IIрацltsника пиоь]\4ово не
шгr 36 1 i-юKHi до встановJIеного графiком вiдпусток TepMiHy. Якщо
!mýо&-Iений для повiдомленнll праiцiвника, буде порушено, то на

ЦFiщýlтика переносити rцорiчну вiдпустку на iнший тlерiод.
fi, t}зренесення щорiчноi вiдпустки на iнший перiод з iнiцiативи

Пl JоIг скати тlJIьки в окремих випадках з дотриманнrIм порядку,
:гт с*. i 1 Закону УкраiЪи <Про вiдггустки>. Обов'язково
f TaF - перецесення вlдIтусток з первинною шрофспiлкФвФ}с

9 наявностi письмовоТ згоди працiвника. Забезпечити
} ЕтаЕовлеIIу реryлярнiсть надання, вiдпусток, не дошускаючи
Щйш-rтх вiдпусток повноТ тривztllостi протягом двох poKiB пiдряд.

з,"Ф ]!IтиЕу-lнвашiда, або тим, щ0 усиновили дитину, самотнiпд
fuко, i. шо виховуе дитину без rrлaTepi (в тому числi i у випадку

шеrеб-"ъання bлaTeoi в rriкуваIIьноN,{у закладi), а також особi, що
: опiку, надавати пIорiчно додаткOву соцiальну оплачуваIrу

i

шllrl

llilш

ililill]



вiдпусткУ триtsti,iсгю iu кыIендарних днiв, в тому числi й тодi, коли
загаIIьна тривалiсть даноI вiдгryстки, щорiчноi основноi вiдгryстки та iнших
ДОДаТКОВИХ ВiдПУсТок в cyMi перевиIIryе 59 календарних днiв. За наявностi
ДеКiЛЬКОХ ПiДСта:, Для наданЕя зазначеноi вiдгrустки iT загаJIьна тривалiстъ не
повинна перевитт{увати 17 кzuIендарних днiв. При iT наданнi святковi i
неробочi днi (ст,73 КЗпП Украiни) не врzlховувати (ст.ст.19, 20 Закону
УкраТни <Про вiдцчстки> з ypaxyBaHIuIM змiн вiд 19.05.2009 року). Надавати
таку вiдпустку самотнiЙ MaTepi, що виховуе дитину без батька (п.5 ч.12 ст.10
Закону УкраiЪи <Про вiдпустки>).

5.1.5" Надавати пратIigцццдц, якi ilрацюютъ на умовах неповног0
РОбОЧОгО Чаеу, у ,сму числi тиh{, хто гlеребуваiоть у вiдпустцi по дOгляду за
JитинO}о д0 досflгнення Heto трирiчного BiKy, щорiчну вiдглустку гtовноi
тривалостi"

5.1.6" БеЗПеРешкодно надавати за бах<аншIм шрацiвникiв вiдпустки без
ЗбеРеЖеНття заробiтноТ плати у випадках9 вотанOвлених ст.25,26 Закону
УкраiЪи <Г{trо вiдпусткю>.

5.1.7. ВiДпУсlки без збереженrrя заробiтноТ плати надавати працiвникам
тLrьки за ik особи,;тими письмовими заlIвами.

5.1.8. Час вiцпустки без зберехсення заробiтноI плати (ст.ст. 25, 26
Закону УкраiЪи "] {р" вiдпустки" ) включати в стаж, що да€ право на щорiчну
ОСНОВНУ ВiдlтУстку (гr.4 ст.9 Закоку Украiни "Про вiдпустки" iз змiнами вiд2
.,тцстоп8да 2000 рпqr).

j.i.9. Не доi:l;скати роботу у святковi i вихiднi днi. Зал5пrення окреI\4их
ПРаrriВiПЛСiВ до р*боти у вихiднi днi здiйснювати у виняткоtsих випадках,
ШеГе:баЧеНих Законодавством, з дсзволу профспiлкового KoMiTeTy згiдно з
ImЁi}.ъ{овлL\{ нака,ом. Роботу у вихiднi днi компенсучати 0платою в
шдв- йноrry розмi эi або наданням iншого дня вiдпочинку i оплатою роботи у
ШТiДffi .]ень в с]инарнсN{у розмiрi за згOдою з працiвником з обов'язковим
jдзбryаr:еF:чJI\,' пI"га-Еня l[no кO]и$енсаrдiю в наказi шро зrLЛУЧення до роботи У
ЕтiJЕтIгй "]ень,

Ъ Зi:СrТнос'i в наказi посилання на вiдповiдну компенсацirо за роботу у
П$"гтттй -]еЕь ст.lоони цього колективного договору домовились вважати,

?*"1
днеь{ за особливий

надавати (при наданнi
J\ъ 1.

ýJ.f rшршrr, -,}1{ о в цJпсъ :



| 5.З.1. За п;ацiвником, яу<утй зЕЕlходиться у будь-якiй вiдгryстцi,

Рерiгаеться його иiсце роботи (ч. З ст. 2 Закону Украiни <Про вiдпустки>).

',. 
l_i..i.l,:,"'] i1 -

l 6.1. Роботод, Еiець зоO,ов'язy€ться:l,
l б.1.1, ВХСиВе]lj захол,в щодо дOтриманнlI в закJIадi дошкiлъноi освiти
рконолавства пр{, оплату працi.
| 5"|.2. Затве'J:,цtltуRети шта"гний розклад, а також змiни до нього заl

Рогодженням з пс ]винн0:* проФспiлковою органiзацiсю.
l 6.1.З. Ппи П|.lиftgцi на роботy ознайомrповати працiвника пiд розписку зl i l - * ---'г---

РlННИМи }N{oBа,:l _:} ги лрацi, наjIвними пiлъгами i перевагами,
колективним догi]в]ролл. шравилами внутрiшнього розпорядку та iншим
ЕаННИМ ЗаконOде }ством. При ix змiнi повiдомляти працiвника про це пiд
Розписку.

{:.1.4. Робо,rv працiвникiв оплачувати за тарифними ставками,
Гrосадовими 0KJ1; ,rjMи вtцповiдно до виконуваноi роботи, за посадою,
РаПежно вiд прсlРесii та квалiфiкацii, складностi i умов викоЕуваноi iM

РОбОТИ. КОНКР,е; -; i.jslv_*. _{ пudадових окладiв (ставок заробiтнЪТ плати)

Рачiвникiв визначати на ocHoBi Сдиноi тарифноТ сiтки розрядiв i
КОефiЦiентiв з оIтдати працi установ, закладiв i органiзацiй окремих галузей
бЮДЖеТНОТ сфери та вiдlтовiдних нормативних aKTiB MiHicTepcTBa освiти i
На\'КИ УКРаТни {з окрее{их виIIадках MiHicTepcTBa охOрони здоров'я).
KoHKoeTHi посад,,вi 0кпали {tтавки заробiтноТ плати) встаЕовлtоються на

lri;TcTaBi НаК€ВУ З уоахуванням дiючих ква-гriфiкацiйних вимог (з подальшою
атестацiею або тарифiкацiею вiдповiдно до чинного законодавства).

зважати, що вiдповiдальнiсть за своечасне i правильне tsстанOвлення
1^а"iвникам стачок запобiтнот шлати (посадових окладiв), обчислення
r:i,_,uirHoi llлати ттOкла.ца€ться на роботOдавця i головного бухгаriтера (п.6
Iзс:тrкцii про пФ,15дФк оtэчиследлня заробiтноi плати працiвникiв освiти).

6.1.5. Погодl,,сvtsатИ з IIеDвиНною профспiлковою органiзацiею форми i
с!i;те\[И оплатИ працi, нOрмИ працi, }мови встановленшI та розмiри
аа_тбавоК, дошлат, премiй, винагорОд, iнших заохочуваJIьних, компенсацiйнrх
тЗ гарантiйних Fт4цлат вiдгrовiдно ,цо ст.15 Закону УкраiЪи кПро сплату
L -ili-ri " .

6.1.б. Випла-увати працiвникам заробiтну плату за мiсцем роботи двiчi

- аВаЕС 15 Числа i остаточний розрахунок Зl числа з дотриманням
щl-оллiашсу часу мiж цими виплатами, Що не перевищус 1б календарних днiв.

випацках, коли день виплати заробiтнот плати або авансу

: i ',:, :.; ,!

Bigl-laTr- Заргrоlтнот шдати через установи банкiв здiйснювати лицIе на

- 
- l]trбiтнy iтлату за весь перiод вiдпустки (а також матерiалъну



}о.rо*оry на оздо )овлення) виплачувати працiвrпакам не пiзнiше нiж за 3 днi
|о початку вiдпус,гки (ст.1 15 КЗпП Ущаi'ни).

l 6,1.8, При I]j,nyшIeHHi терlдiнiв вицлати заробiтноТ цлати з обективних

|ричин ВиIIлачу j lи Т1 негайl:о пiсля надходження коштiв на рахунок
|ершочергово:l-
i -осоОам, з,]1IIьнени}я iз навч€[пъного закладу (вiдшкодування

РбОРГованостi, р }зрахунок, вихiдна доrтомога, гарантiйнi та компенсацiйнi
|шtлати);

l -.caMoTHiM м. l,эрям" ттIо виховують дитину у вiцi до 15 poKiB або дитину-
ралца;
l - вчительськl;м сiм'ям;

- шрашiвникi i.д у разi ikнboT хвороби або хвороби близьких родичiв,
пi-rтвердженоi вiд rrовiдниь,f lие.цичниN,{ висновкOм ;

| - у випадку с.лертi близьких родичiв працiвника.

l 6.1.9. Атестацiю гледагогiчних працiвникiв проводити вiдповiдно до

fиповогО положtннЯ про атестацiю педагогiчних працiвникiв Украiни,
Ртверлженого на iазом MiHicTepcTBa оовiти i науки Украiни вiд 20.t2.20llp.
Ш' |47З <Про Затверджfiнlш змiн до Типового положення про атестацiю
ЕеДаГОГiЧНИХ пр&,Jiвникiв "Украlни> (зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii
Ркраiни 10.01 .2а i 2р. за }& 14120327)
i 6.1.10. ВКЛrаЧати в обов'язковому порядку представника первинноi

Нада
(розрt
Забе:i

lети кожноNгч працiвниковi роботу, що тарифiкуеться за
],,.)]\{) yстановленою за наслiдками атестацiТ.
течити rзерiодичне (не рiдше одного разу на п'ять poKiB)
Ьiкацii педагогiчних працiвникiв, гарантуючи iM при цьому]rl] -,i:- ТRr}г]

вЕкоЕ,чваноi рпботи * до 50%;

BИKcHij '-.:]Тя оýоз'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника без
звi_тьнэння вiд :;rtовноi поботи -- до 50%;

за виIl. }UистаFIня в роботi дезинфiкуючих засобiв, а також за
пршбирання т* :.,€TiB - ,'аа^ tiосЕ}щового окJIаду (без проведення при цьому
gТеСтацii робо,,их мiсцъ - постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи З0 серпня
:if,:i: року.h[э 1298),

побоц,е нiчний 40% (згiдно
ХаЗШеЧенi д, -латц встанOвлювати за

IIKOBIтII к ,лдiтетом (наказ N{iHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи Ns118

Гаlryзевоi угоди);
обов'язковим погодженIU{м з

Ррофспiлковоi орl,анiзачiТ до складу атестацiйноi комiсiй.
.ii!

6.|.l2.

овiднi пiльги i компенсацii (збереженшI середнього заробiтку, оплату
на вiдрядiкення, у тому числi BapTocTi проiЪду, добових i т.д.)

:ШlОВiДНо До чиF:чого законодавства. Забезпечити оплату працi працiвникiв,
i З:iЙСНЮЮТЬ За vriHy будъ-яких категорiй тимчасово вiдсутнiх працiвникiв.

Jютого ]0,' . 5{, {,1 ;

]л



6,1,14, За ча; lTГOCTCI.], з\,i\['Елеi{ого виникненням не з вини працiвникааробничоi сиryацiт, небезпЁчнот для життя або здоров'я працiвника таоJей, якi його оточують, i навколишнъого природного середовища, за

ffi;i"-oM 
ЗбеР ГаТИ СеРеДнiЙ заробiток (ст.6 за*ону украiъи пгrро 0хорону

6,1,i5, Забезцечити своечасне i гrравильне встановлЬнття та виплатурапiвникам зарг:бiтноi плати з урахуванIшм змiни розмiру мiнiмальнотrробiтноi 
"оu,й (стажу роботи, оовiти, квалiфiкацiйноi катйрiт, почеснихванъ' дошлати за шрестих<нiсть 

lu ig (rT.6 {HcTPy*,lii 
"е" ";;;;;- обчисзтенняrгrобiтноТ плати ппащiвникiв освiти). 

' -a-J

ПРИ ЗМiНi РОЗМiРiВ ТаРИФНИ' ставок i гlосадових окладiв без зволiканняli ] еватИ наказИ г,tзо здiйСнення вiдповiдних перерахункiв.
б,1,1б, За I"iOoTy в IIхкlдливих умовах працi за наявностi коштiв[х,вадити допла,р} до тарифних ставок i посадових окладiв у розмiрi |2%арифноТ ставки (посадово"-опоuду) згiдно , ойurоом j\Ъ 9 доi".rрукцii про,оРядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв ocBir"" Oli"oy умов працiВ КОЖНОМУ РОбО',:ОМУ МiСЦi здiйснювати на 

"iд.ru*i 
;;ЙЙт |"Ъ**rч* ъ,liсцъ.6'|,l7 " ЗДiЙСНТОВаТИ ШРеМirОвання працiвникiв вiдповiдно до полоlкеннll* жтуж::"Ззт:i М5 * ПоложЪн,,u rро премiювакня).

о-л*,'j,lЗ::ъ:l_"1Ти. Iтедао..ir"", "о"-,"i;#ffi;й до п. 1 ст.57ну УкраiЪи <Про ocBiTy>;
надбавки за_висJý/гу poKiB щомiсячно 1. вiдсотках до посадовогооIс]адУ (ставкr заробiтнОТ плаiи) залежно вiд стажу педагогiчноi роботи:понад З p^n" - |0%; понад 10 poKiB - 20о/о;понад 20 poKiB - З0%;
допомr гч7 на оз.цо!эФв.IIення у розмiрi мiсячного посадового окJIаду{ставки заробiт,нqi плати) при наданнi щорiчних вiдпусток;
щорiчну црошову винагороду за сумлiнну працю, зр€вковеЕпкоЕашuI сллzжбових обов'язкiв у poiMipi до одного посадового окдаду|ставILи заробiтчоi ттлати) вiдповiдно дъ Попо*""*, розробленого за

ffi#_fr: 
'r ПеРВИННОЮ ПРОфсгriлковою органiзацiею (дiодаrоо J\ьб -

6,1,19- Не прттймати в односТоронньоМу порядку рiшень, що змiнюютьшв;тепi чиЕн1,IМ законодавствоМ та циМ колективним договором умовиш працi.

IL-]aj , Конкретний. розмiр надбавок 
".r*о-uБ"й*"'ui] з Irт эrЬспi-тковим комiтетоц{

ше:, гогiЧноi прачi в максим*льному розмiрi - 
-ЗO%посадового



:

s

hаду вiдrrов,
tl8p. J\э 2З.

{s лс rr{l; iа}{о-ви Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 11 сiчня

]-,_?"Ё;иё;:_ii:l

бов'язустьея:
6,2.I. Здiй;r

Ьату працi.

L 6,2,2, СПРИЯr а НаДаННЮ ПРацiвникам необхiдноi консультативнот
)помоги з питань оплати працi.| в.z"З.Iнiцiювати питання про з€tлуIеншI до дисциплiнарноi,
lrrriнiстративr:оl. rлате;:iальнот вiдповiда-uьностi вiдповifiно до чинного

f::"au"cTBa 
oС''l. ВИННИХ У невиконаннi вимог законодавства про оплату

11 Iчо:_j"огс 9'леFiтI.Rцога цоговору, якi стос}.ються оплати працi.

L У' О llрелст 
'вляти iнтереси працiвника шри розглядi його трудового

rору : ?"*r" працi в KoMicii по трудових спор ах qci"zzB КЗпП vкраЬи;.
L_ 

б,2"5, IIредст,tвляти на шроханшI працiвника його iнтереси з питань
Fтати праui в cy,,;i.

iл_лu]-9 
Зве:этаiтася до органiв прокуратури, державноТ iнспекцii працi

поо наявносIl ],орушень законодавотва про оплату працi та iншою
|ФОlма5tею 

(ст. 19 Закону УкраТни кПро прокураТуру>, ст. 259 кЗпIТУ
lцраlни)

6.3. Робото,чавець i виборшgдй орган первинноi профспiлковоi
анiзацii спiльrдо зобов'язуються :

б,3,1, Своечr :чо iнqьормувати трудовий колектив про нормативнi акти з
:о" зiроfiт, : ;:.]iii,:t, ..,оцirilЪНо-економiчних пiлъЪ, пенсiйного

орган первинноi профспiлковоТ органiзацfi

iати кOнтроль за дотриманням у закладi законодавства про

'- Соцiа"цьн(,*,грудов i тliль ги, гарантii'о компенсацii.

зпеченн,rI, а також забезпечити гласнiсть умов огIлати працi, порядхry

1ати доплат, надбавок, винагород, премiй, iнших заохочувальних або
;чсацiйцих ЕщIIлат.

-.1. Робот.з/{, еr{b зобов'язу€тьсfl :* 
_ " 1. Сприяти забезпеченню Bcix працiвникiв закладу вiдповiдними

,,;3&х'И умOви дIiя шрOходжtення fiедагOгами*lкiнками, ш]о,оМ до 14 poTtiB" KypciB пiдвищеннщ ква,тiфiкаriiт i
rаiсщепа гiрO}киtsання без наIIравленrтя ix у вiдряджсеннrl.
а праrдiвникам в ]тризначеннi iъq г{енсiТ ru 

"*irr1."y 
poKiB i за

'' a_,: --

,4_ У випадку захворIованнrI педагогiчних працiвникiв, яке
l_"_f€ ,lикоЕашня ними професiйних обов'язкiв i обмехtуе

--::,-F в fli.qчому колективi* або тимчасовог0 шереtsедення з цих або
{xfl*.];:. Е ., lЕ|ш/_робl:ту" зiiерiгати за ниI\dи гlопереднiй середнiйш- }' D&:l хвороби абсl калiцтва попереднiй серЪднiй .фбirо*

12,



a

fi,тачувати до : i;-tноВл€н}ш працездатностi або
f.5 

7 Закону }'кр :l Ьrf <Про ocBiTyrr).
встановлення iнвалiдностi

трудсвиЕ{ дOговором

, 1"1.5. Створиги у закладi KiMHary психологiчного розвантаження.7,|,6, Забезпечити праВове навчанЕя працiвникiв iз залуrення фахiвцiв
Рвозахисних i iнттrих оrrганiв в гагг5,зi ,rpu"u.
l 1,I,7, ОргаН JВуВаТИ дJUI педагогiчнlоС працiвнИкiв закладу семiнари,
ЕлO:r::lii 

з пи,l,ань} законодавства про ocBiTy, змiсту освiти, передового
Рхагогlчного дос-зlду та iнше,

t _,]._1_!_ _СПРИЯ: 
,Т ВИРirrrеННЮ Питань про надання реабiлiтацiйних путiвок

L].'_1у"u"ня 
прашiвникам, якi ix потребують, дирекцi.. Фонду соцiа-пьного

lрахування з тиI\ f.тасовоТ BTpaTpI поацездатностi.
| 7 ,1,9, Спi:и, , .r оргаrriзацii ,rir""o.o оздоровлення дiтей працiвникiв
tтанови. викорi стовуIочи додатковi асигнувurr", за рахунок заiýлених
lштiв.

!- 7.2. ВиборниЙ орган первинноi профспiлкоЬоi органiзацiТ
|бов'язусться:

,lрганi:ацi, ;аЁiатФрнФ-кiФсfэтýогФ лiкування,
оровлення Tir i _*iIОЧИНКу членiв профспiлки та ix сiмей.

7.2-2" Забезпечити проведення кднiв здоров'л>, виiЪди на природу.
7 .2.З, Op,_,al lCB}bJTil вечOри вiдпочЙнку, ,,рисвяченi професiйним,

-.Iънодержавним святам та iH. iз запрошенням BeTepaHiB працi.

8. Охорона гlзацi i здоровuш"

8.1. Роботодi tsець зобов'язyсться:
ь. i.1. ДО по" :'гК} РOботи працiвника за укJIаденим.,11y 

lrобхiдний iнструктаж, роз'яснити пiд розписку його ,rрЪ*u,

1,в особливI4х. шкiдливих Yп,{овах вiдповiдно до чинного законOдавства
o]iоронY працл i цього колективЕIого договору.
8-I -]- Забезцечити належний стан будiвелъ, споруд, гrримiщень,
ГТъздlц1" та к }нтрOль за ik технiчним станом.

5;; !::ор-:"лýдlц 
з закладi в.цiлому i на кожному робочоплу мiсцi-_--____._J lvrrvl+rм l безпечнi ;,мови lтрацi вiдповiдно до 

"aruновлених 
Hophd.

ý- i -_$- Поизначити посадс}вих осiб для забезпеч."rо вирiшенrrя
п!{таj,,-, охорФНи rтрацi, розробити i затвердити iнотрукцii'про ix
[рава fа вiдшовiдальнiсть за виконання покладених на них

iтрофкому,
Забезп

*lxB.

,чити усунення причин, що викликаютъ нещаснi виIIадки,
-1юваЕн.я та зцiйснити профiлактичнi заходи для ik

lз
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Е

,qg
i

lПеРеДЖеННЯ. у -:).l1у чlл{.лi i тих,
Fслiдуванl+я.

8.i.7. Пров-дити аIестацiю робочID( мiсцъ за умовами працi.внайомитИ працiвникiВ з резулЪтатамИ атестацii ik робочиХ мiсць гliдDзписку, Своечаоно здiйснювати доплату за несприятливi умови гrрацi завс--Iiдками атес,"а.цii робочих мiсць uЪ" оцiнки умов .rрurдi особам,gзIrосереднъо зайнятим на роботах, передбачених вiдгrовiдн"* .rup.niKoM
tюфесiй (додатпк м 3), Iнструкцiею про порядок обчислення заробiтноiпати пратдiвникiр освiти.

8,i,8, Забезгlечити шроведення птФIтереднього (rrр" прийоь,ri на роботу) iвгiодичних медичних 0глядiв глрацi*""пi*, а Taкoxd щорiчного обов'язковог0Е:ичного огляд},осiб BiKoM до jt року.
i{орис,rуВ &ТИ "'t! ПРавФм приТягI{ення д0 дисщиплiнарноТ вiдповiдалъностiвстановЛёНOМо' законоМ шорядкУ працiвникiв, що ухиляIоться вiдIюходження опов'язкового медичного огляду, а також забезпечитиi:cTopoHeHHrI ik вiд роботи без збереження io" u"o*y заробiтноТ плати до|роходження медогляду.
8.1.9" Забезшечити вiлгlовiдно д0 санiтарно-гiгiенiчних норм

""":р,*т{рниЙ, повiтряниЙ, свiтловиЙ та водниЙ режиN4и в ycTaHoBi,

що виrlвленi комiсiями за пiдсумками ik

8.1.11. ПровеОти навчання та перевiрку знань з питанъ охорони працi

::,":::, :У::Y11_1роб9rах з пiдвищеною небезпекою" Не допускати до

.,товки заклад./ до поботи ý зимових yl\{oвax,
S,1,1з, Надавяти цредставникам первинноI гrрофсuiлковоi органiзаrдii з

:;;;;,;йъ;,;;;;
:]' :::::::: ОТiuу"о-побутоu".о i меличного забезпечення, витрати

0рони ;p;;i;-;;;;;;;
r:I':Ya:aj: ВРаХУВання шоданъ та висновкiв, надавати аргументованi

1:lорони працi i технiки безпеки пiд час навч€Lлъно-виховного процесу
кlтЕ. а такоЖ за використанIUIм засобiв захисту.

в, !,l5. Вжив: -l,.i ТеРМlЕових т,а необхiдних заходiв для надання допомоги
Ж.:|_:л*1:1"".ннi. нещасних випадкiв в ycTaHoBi, заJýпIаючи у разiаварiйно-lэятув€LJIьнi формуванIuI.

Зваж:,,*;lчИ, Що вiдшкодуванIш збиткiв, заподiяних працiвниковi
пошкодження його здоров'я або у випадку cMepTi 

^працiвника,

,.ruй",.;;;;;;
:_:l, 

l.at."t_,, *o-1:p,ai*iT <<]Тро загzшънообов'язкове державне соцiальневiд Еещасного виIIадку на виробництвi i професiйного
як1 спричинили втрату працездатностi>> :

i4



*- C::,i_t.: _.. _ _ _ _:. ., _:_-. r,]15. ilic Ilо,aеl]цlлц tsiД

:_- j- . _ :. _;, a_ -lU.]?сiйпип захэорiэБеi{ь, до

-.r:rlЪ-Йfi,ffiЪ;Ё;Еиками, що втратили працездатнiсть у звlязку з

гцасниМ випадкоМ на виробнI,IIIтвi або профзахворюВанням, мiсце роботи
l та середню заробiтцу плату на весъ перiод до вiдновленrтя

iнвалiдаьли. Уездатностi до визнання ix в установленому шорядку

i неллох<лиtsос _i tsиконаrlця iIотергtiлим ппопереднъот роботи забезпечити

iдно до цgдцчних цекоlлдендаr{iй його перегriдгOтовку

цевлашIтуЕання, встановити пiдьговi умови та ре}ким роботи,

ечних уI\{ов itJЭfrЩi, шошерФдiкення вигlадкiв траЕматизму i захворIовань,

оровленнrI та працевлаштування у випадку змiни стану здоров?я

.i.r.2. Регуляi;но (шдоквартшrьно) заслуховувати на засiданнi первинноТ
пссадових осiб про станфпiлковоТ ор,_ о,нiзашii роботодавця, вiдповiдних

l охорони пýац1.

-. 
j. ЗахИщатИ права гlраiдiвнИкiв на здоровi i безпечнi умови прачi. При

i небезпеки длlI х{иття i здоров'я працiвникiв, а також TiTx: шо
. вимагати пришинешнr{ вiдгловiдних робiт.

Ё_:.4. Сприя:и роботодавцю, rrрофспiлковим i державним органам у
_l э }ia r'л] II +

] -тявства Укл:аТни irpo
в:.5. Вноситл пропозицiТ роботодавця про заохоченшI шосадових осiб i

в- а також стимупювати 1х за актиЕну ;лтаOть у здiйсненнi заходiв
прашi з врахування},d можливостеЙ_ I:Iя 1,:,,.{3в i схооолlи

: - i;,,i.,ilLJл{-i.ъ

Внослгги riропозицii для попередження
, . _,. з;tробцичого траtsматизму i профзахворюЕань.

Щ'}s- опгапiзъъати роботу для надання допомоги травмованим 1 хворим
}Ё- fL _,эе\{а дJUI вирi.шення побутових питань, придбання

ть оmlшаннJI своечасноi медичнот догlомоги.
. . з;.лli,эi* *у t*иKEHaHHi нирtи зобов'язань з охорони
] - - . :'-."'|'r-:.: iiCiiT*C'л.'."

,. ]_, .j,] jjlj.c п+"t-.r-.чтОЦ?rВЦf,)| ,,-__,a a.a. _,r__"__}Li1,

j : --i^rф-:^.]!гя,_jl?r:Iт-i,! е

fu w"аriзацiт
на piK винооити на обговорення трудовOго

забезгiечення виконання
схорOну mparni i здоров'я.

здiйснювати з
тахнiки безпеки

в ycTaHoBi вимог

урахуtsанняN{ викOнанЕя
{Iри ЕикOнаннi трудових

виникненнlI можливих

i посадоЕими особами
шитань ФхOрони праlдi,

l5

_'ffir_o Ъ



ктиву резуль I,ати

lонOю працi.
сшiльнот роботи щодо забезпечення контролю за

8.3. Працiвники зобов'язуються:
8.З.1. Пiшryватися про особисту безпеку та здоров'я, а також про безпеку

РВанцiв, оточi/ючих осiб в процесi роботи або пiд час знаходженнrI на
lTopii ycTaнoi:
8.З.2.Вивчатт i виконувuти вимоги нормативно-правоtsих aKTiB з

Рони праIдi, ш$авила цовOдження з устаткуванням i технiчними засобами
qання, корист}/tsатися засобами колективног0 та iндивiдуаJIьногo захисту.

8.З"З. Г{роходити у вотансвденOму чинним законодаtsством i
Ьто,цавшем IтOаящкy цФпf;,l]еднi та гтерiодичнi медичнi огляди.

8.3.4, Негайв,л шовiдомляти шр0 небезгrеку або нещаснi випадки
ЬтОДавця або lншrу посадоtsу особу; вживати заходiв для ik попередження
dквiдатдii; надавати пеOцry дOшоь{оry потерпiлим.

8.З.5. Неоти о*обиоту вiдlтовiдальнiстъ за rlорушення вимOг, зазначених
аному розлiлi колектиЕнOгс договору.

9. ГараштЙtl l iя.lдьцхо*тi шиФоgэýхФгЕ Фргану шерЕинЕ{оТ rяршфсятiлковоТ
ганiзахдiТ

Р*Ф*тод зФýць зt"Еэ*в' Фзу€,FьФffi:
9.1.1 . УТримУВатися вiд будь-яких дiй, що можуть вважатися втрr{анням
тутну дiяльнiотъ Профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраiЪи.

F |: _;|,Ni/FIi уi\{tl'ВИ ДЛЯ НОРМаJIЬНО1 ДlЯЛЬНОСТ1 ПеРВИННО1
ор,:lнiзацii:

зэ;iданъ виборчого органу шерtsинноТ профспiлковоТ органiзацiТ;

вттикiв, докyir,{eнти tцод0 облiку робочого часу, вiдпусток, заяви та
працiвникlв та книry ix ресстрацiт, документи з тарифiкацii, атестацii

вrшкiв. вiдот,оостi та iншi документи з питань заробiтнот плати i T.i.
9.1.3. Головл i членам виборного органу первинноi профсгliлковоТ
вiзацii надавirти вiльний вiд роботи час впродовж 2 годин на тиждень iз
]iKeHHr{M середнього заробiтку для виконання громадських обов'язкiв на
сТь tDудового колективу. участi в консультацiях i переговорах, в роботi

профспrlткових органiв, у тому числi вищих за пiдпорядкуванням.
Звiльвоти пDедетавникiв трудовог0 колективу вiд роботи на
гrерiс.ц для учаOтl у rтiкетyваннях, мiтингах, демонстрацiях та

аtщiях проlsсту, у тому числi з виiздом за межi установи (вiдповiдного
гункту), шов'язаних iз захистом трудФвих, соr{iально-еконопцiчних

та iHTepeciB працiвникiв освiти - членiв профспiлки iз збереженням
заробiтноТ плати.

Надавати первиннiй профспiлковiй органiзацiТ необхiдну

:



iнфортиацiю з пит.,ц6" rrio стосуються змiсту
сприяти реа-гliзаr Т права Профспiлки на

даного колективного договору,
захист трудових i соцiально-

економriчних illэt;, "а iHTeyuci*,ipailiBHиKiB.
9.1.б. Не гrер-rлкоджа},и вiдвiдуванню та огjLsIду виробничих, побутових

та iнших примiщень, робочих мiсцъ виборним органом первинноТ
гrрофспiлковол ор-анiзат,liТ, пepeвipкaм дотри},4ання закOнOдаЕстве УкраТни

шрацЕо, охорФчY пращ1, гrралдi, Ееденняшро шрацЕо, охорФчY пращ1, 0шлату шpaldl, Еедення трудових книж(Oк, надання,
облiк i використання вiдгrусток тоIщо, розълiilдення iнфорьцацлТ гrрофсгliлкоtsого
KoMiTeTy в глрип,tilt|оннях i на територiТ установи в дOотупних для шраiдiвникiв
мiоцях, своечасно (в тижневий терплiн) розглядати пропозицiТ первинноi
тrрофсгтiлковоТ органiзаlдii гrро усунення виявлених нипди гiOрушень, в rдей же
TepMiH надавати письмову вiдuовiдь щодо вжитих заходiв.

9.1.7. Не змiнювати умов трудового договору, не притягати до
дисциплiнарноi вtдповiдальностi членiв виборного органу первинноi
профсгriлковоТ ошганiзашiТ , а також членiв KoMiciT з трудових спорiв без згоди
наще.

9.].8. Звiлънення членiв виборного органу первинноТ профспiлковоТ
органiзацiТ, його голови. KpiM дотримання загаJIьцого порядку, проводити за
пог{ередньOю зг,,,ItФЕо цаногФ виборного 0рган)/ i влащого за
r l i д п t-.,;s{д,d,у Ё itijc ji t, : о r,, ч' ; г_, i :i fi:9 ý с?i0 ..tlp г&нy.

9.|"9" Не доIэускати шротягоN{ року пiсля закiнчення TepMiHy обрання
звiльнення колиrцнiх членiв та голоtsи виборного органу глервинноТ
профсiiiлковоi органлзацiТ з iнiлдiативи tsласника або уповноваженOго ним
0ргану, крiпя випадкiв, шерелбачених ч.4 ст. З Х Закону УкраТни <Про
професiйнi спiлки, ik права та гарантiI дiяльностi>>. (Зазначена гарантiя не
надаетъся у випацку дострокового припинення повноважень у зв'язку з
ненаJIежниN{ викOн&нцяп,{ cBojx обов'язкiв як членiв виборного сргану, аба за
власниI\4 бажанняt+. крiъ,t виттадкiв, коJти Idе зуN,IоЕлено станоfu{ здоров'я).

9.1.10. Вiдттовiдно д0 шиеьмових заяв irраrдiвникiв, що е членами
первиннOТ профспiлковоТ органiзаriiТ, rцомiсячно i безоплатн0 утримувати iз
заробiтноТ плати i ттерепаховувати Еа рахунOк членськi глрофспiлковi внески
не пiзнiше настуIIного за днем виплати заробiтноТ плати дня.

9"2,II. Виборний профспiлrсовий орган первинноТ профспiлковоТ
органiзацii зобов'-язуеться використовувати наданi чинним законодавством
Украiни про rrрацю, ocBiTy, а також цим колективним договором
tIовноваженнrI для захисту трудових i соцiально-економiчних прав та
iHTepeciB працiвникiв.

10. Коптроль i вiдшовiдальнiсть

10.1. CToporr, ; зобов'язуIоться :

10.1.1. Сгliлъrrо визначати необхiднi заходи для органiзацiТ виконu}нIuI

цъого колективного договору.
i0.1.2. Здii;ь.т;l;&;]l rt*liTpcjlb за його виконанням як самостiйно кожною

iз cTopiH, так i спilltчто.

1,1

,.=Е



10.1.3. Длп * .il|роJIю за виконанням колективного ДоГоВОРУ СТОРОНИ Не

рiдше одного рез,} на piK аналiзують i узага-пьнюють хiд його виконання, у
разi невиконання окремих поJIожеЕь здiйснюють додатковi заходи щодо ix
реа-гriзашiТ.

10.2. Роботодавець зобов'язусться:
10.2.1. Притягати до вiдповiдальностi осiб, винних у невиконаннi

зобов'язань (псl",ожень) цього колективного договору, нен€uIежноМУ
(невчасному) Т.^ i.иi(LнcililIi: iлорушеннi законодавства про колективнi

договори;

10.3. Виборний орган
зобов'язу€ться:

кч*lэвкахлно'i нарофсшiлков*Т оргапriзащi'i

j С.З.1 . Br lъ . fy, Еiiд рс{iотодавтдя розiрвання трудовогФ договору
(контракту) з р-(, i{)лjillщ:jl./{ з&Liшаду освiти, якщо BiH поруliлуе закOнодаtsOтВ0

шро працю, не виконуе зобов'язань цього колектиtsного договору, на пiдставi
УкраiЪи.
вний договiр пiдписаний у трьох

н i маютъ однакову юридичну
нняlid Трудового колективу

качiвського
кiльноТ освiти Ns2

примiрниках, якi зберiгаютъся
силу.

Пустоп,rиrенко В.Р.

Голова виборного органу первинноТ
_сtsOl органlзащli

rЛук'янеii;tо Л.В,

fiата <<29 >> б;резня 2OZ| року

;,t,3з Д,
,f;i i;; ;'.:l;д;,

..



Додаток i
лФ кOдективцогс логовору r*i;K
роботодаtsцем h4укачiвського
закладу дошкiлъноi освiти }lb2

]

j

та виборним ФрганOм ттервинчоТ
шрофсгliлкововоТ
органiзатiiТ на 202 |2а25 вФки

ФрЕ€ ýят,Фвý{I,{й ш&рЕлЁк
посад працiвнlиrt:.з з к{еFý8ý}ý{ованим робочим днем системи MiHicTepcTBaосвiти i rrayKlT i'краiЪи, яким може надаватися додаткова вiдпустка

роботодавцi установ i органiзацiй, ik заступники.

практичнlпсихологи, соцiологи, бухгалтери,
Еконоьлiсти, iФр}:l Jiсцсульти,
б5rхгалтери*ревiзори та iншi).

Технiки Bcix сrтеr{iальностей.

С.екqеlарi, секретарi-Друкарки, сещретарi

*вiддiлiв (частин), дiловоди, комiрники.
Kyxapi.

уrбових (уlбово-методичних)

лiкарi, середнiй Т. Молодший медичний персон€Lд установ i закладiв освiти.



fiодаток 2

до кOлектиЕнФгс договору Mix<

роботодавце}\{ lVХукачiвськогс
закледу доtтлкiльноТ освiти }fo2
та виборниh4 Фрганое{ первинноТ
профспiлкововоТ
органiзаrдi'i яа 2021-2025 рФки

пЕршлIк
робiт з tsа}ккирflи i Iшкiдливими умовами праlдiч [Iри викOнаннi яких

здЁйенкостьси rяiдвирщеýа Фиrлата

1. tsиди робiт з Еах{кими i riiкiдливими умовами rтраIдi, на яких
встановлIоютьоя доплати в розмiрi до 12 вiдсоткiв:

1.1з0. Обслуговування теплових бойлерних установок в цехах (дiльницях):
котельних, турбiнних.

1" 140. ГазозварI -,в&r{ьнi, газорiза-чьнi
здiйснюванi у примiщенIuIх.

i електрозварlоваrънi роботи,

|.146. Ремонт i очищення вентиляцiйних систем.

1-147 . Роботи, пов'язанi з чищенЕям вигрiбних ЯМ, смiттсвих ящикiв i
кана-пiзацiйних колодязiв) проведенням ix дезiнфекцii.

1 .15 1 . Прання, сушiння i прасуваншI спецодяry.

|.|52. Роботи бiля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських i паро-
масляних печей та iнших апаратiв для смаженнrI i випiкання.

1.155. Роботи, ilо.;'ЯЗоНi з миттям посудУ, тари i технологiчного обладнання
вручну iз застосуванням кислот, JIугу та iнших хiмiчних речовин.

1.159. Роботи з хлорування води, з виготовленням дезiнфiкуючих розчинiв, а
тако}к з ik використанням.

1.164.Робота за дисплеями ЕОМ.

1.178. Забезпечення i проведеннrI за"нятъ у критих плаваJIъних басейнах.

1.1В2. Роботи на BTlcoTi 1,5 м i бiльirrе над поверхнею землi (пiдлоги).



Iipeldi встановл}оються резулътатами,Щошлат,и :;:"L ;:;0li;]И}j.'1'jiиtsi у}дOВи Iipeldl встановлIоються за peзyJri),lirtatuct

атестащiт рФбOчи _ ълiсiдь або оцiнки умов працi особам, безпосереднъо

зайнятие{ на рФбФтах, Iтередбачежих ГIерелiком, 1 нараховуютъся за час

фактичнот зайъятостi пратдiвникiв на таких робочих ълiсцях або в таких

умовах працi, яка здiйснюеться вiдповiдно до дiючого законодавства про

охорону працi.- 
При наступ}.т;й рацiоншiзацii робочих мiсць i полiпшеннi умов прац1

дсплати зменшую, :, ься аб о вiдмiняються повнiстю,
На рсботах з важкими i шrкiдливими умоваNdи гiралдi дOтIлати

встановлюються ,э 12 вiдсоткiв посадового окJIаду (ставки), а на роботах з

особливо важкими i особливо шкiдливими умовами працi - до 24 вiдсоткiв

посадового окладу (ставки).
Дтестацiя робочих мiсцъ або оцiнка умов працi в установах i органiзацiях

здiйснюетъся атестацiйною комiсiею, яка створюетъся наказом роботодавця
за шогодженням з гlрофсттiлковиъя koMiTeToM з числа найбiльш квалiфiкованих

працiвникiв, предс;тавникiв профсгriлкоЕсгo KoMiTeTy, служби охорони праIдi

устанOви i органiзацiТ.
Дтесталцiйну KoMiciTo очолю€ роботодавець або його заступник. Для

роботи членами атестаiдiйнот koMiciT ъ,тожlrть заJIу{атися сlтеlдlалiсти iнших

служб i органiзацiй
На пiдстав висновкiв атестацiйноi koMicii роботодавецъ установи,

органiзацiт за погодженням з виборним органом первинноi профспiлковот

органiзацii затверджус перелiк конкретних робiт, на яких встановлюеться

доплата за несприятливi умови працi i розмiри доплат за видами робiт.
KoHKpeTHi розмiри доплат та тривЕtлiсть ix виплати встановлюються

!JaKa:t(iM по ус,гановi. органiзацiТ,

21
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Додаток З

до колективнOгФ договору п,яiж

роботодавrrепа Мукачiвського
закJiаду дот:лкiлъноТ освiти Jф2
та виборним органом первинноi
профсглiлкововоТ
органiзалдiТ на 202tr -2а25 роки

список
виробництво цехiво професiй i посад iз шкiдливими i важкими умовами
працi, зайнятiсз;" працiвrrрrкiв на роботах в яких дае право на щорiчну

додаткOву вiдпустку

(вiдповiдно до lIос:ганови Кабiне,гу MiHicTpiB УкраТни
вiд tЗ травЕ],я 200З року Nч б79)

&4аксиiдальна
TplIBaTlicTb

щорiчноr
додатковоТ

вiдгrустки за

роботу iз
шкiдлившrtи i

важкими у1\,{оЕами
гrрацi,

I

| 
"оr"оl позилiТ

L_ -]-

г-т-

Виробниrцвц роботла, 11ехи, професiТ та посади

Кухар, яклй tlparцoe бiля пltIтги

Фарбра,iiьнl,:i

24. Оператор пральЕих машин, зайнятий на irппюс робота"ч

печей дров'яЕим паливом

22



Додаток 4

до кодективнФго договору MirK

роботодаЕцем Iv{укачiвськOго
закладу доlлкiльноi освiти Ng2
та виборним органом первинноi
профспiлкововоТ
органiзац ii на 202 1 -202 5 роки

сшисок
виробництtsэ робiт, шрофесiй i посад прандiвникiв, робота яких

rя Ф ж 
u яз аК*а з HTfo вхаýrц Ф*ýмм е{ерв Ф в Ф- еrogо щйЙrдЕdý{ та iктелектуел ь Е{им
Ef, ав & ý{?,а}ý{Ё:}iý{ярfl в б о вшконус-гь ся в ш собливих шр ир ФдЕ{их

геогршфiчкярях l г*шлогiчжр{х у*мФвех та уе4Фвех гяiдвийuйо"* ризику
для здsров'fl, IщФ да€ шраво на шrдорiчну дсдат,кову вiдпустку за

о*обдишнай характер вкракqi

вирэбниrlтва, роботи. цехи, щlофесiI та lосади

XVL дIялЬнIсть у сФЕрI оргАнIзАцIi вIдпочинкч, розвдг, куJътури тд спорту
ДШЛЪНIСТЬ TPEHEPIB I СПОРТИВНИХ ВИКJiАДАЧIВ

ХVII. ОХОРОНА ЗДОРОВ,Я, OCBITA ТА СОЦIАЛЪНА ДОПОМОГА

ххII. :,,,гАль{fi iIроФЕсtТ зд BCIMA гАJ]узями господАрствА
iншI види вI-@оБниIdтts

[4едична молодша з доглядУ за хворими, oaHiTapKa, буфетник, робiтник з
обслуговувення ла знi. нянька, rяопаiчк ик а ихоts ателя, гrрибира"тьник

}Viаксилаа,тьна тр ивапiсть
шзрiчноl дOjаl.коЕ,,'

вi.rщсгки за роботr i,
шкiдливими i Ba;4:Klrrtli

умовами працi. кален,rар нlг.,,

днiв

I8

irцень)

спецiа,riзованоТ дитячо-юнацькоi (спортлвно-технiчноi) o,*on" ru й-"*uолiмпiйського резеовч

йi*uс""от
кастелянка

60.
4

_ll
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Щодатшк 5

дс кФлектившФго договору мiNt

роботодаtsщеh{ N'trукачiвського
закладу дошлкiльноТ освiти М2
та виборние{ Фрганом первинноТ
глрофсгriлкововол
органiзатд yi на 2021 -2025 рски

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання працiвникiв

1 .Загаltькqй хтолоэясе*{Ёýtr

1.1.fiaHe llоложеr:ня премiювання працiвникiвi . l .llaнe l lоложе1-|нЯ прО премiюваннЯ працiвникiв (далi * Положення)
встановлюс поря.i.ок i розмiри премiювання роботодавцiв, Тх засryпникiв,
педагогiчних та iншлих гrраiдiвникiв закладiв освiти та установ,
пiдгlорядкованих управлiнню освiти, культури, молодi та сшорту
Мукачiвоькоi мiськоi ради.
1.2.Щля визначеннlI I]ретендентiв на премiювання та розмiру премiй нак€Lзом
начальtхика ушравlтiння освiти, культури, молодi та спорту стЕOрIоеться
комiсiя з числа lт*,ацiвникiв ушравлiлтня освiти, культури, молодi та спOрту;t мiського koMiTeTr' Профсrтiлки глращiвникiв освiти i на5rкиукраiъи; центру
ПРОфеСiЙНоГо розRитку та щентралiзованоТ бухгалтерii управлiння освiти,
культури, молодi т,а сiIорту,
1.З.РобоТодавцi закладiв освiти Moxtyтb клошотати про гtремiювання
пiдлсглих пlзатli вникiв.
t.4.tj ДаНе Рiшення N,ICI}KyTb вноситись змiни та доповнення на пiдставi
рiшення KoMiciT.

2.Irорядок визначення фонду премiювання
2. 1.Фонд матерiалъного заохочення (премiальний фонд) створю€ться за

2.2.Преьчiтовання пtэаrдiвникiв здiйсн}осться у разi вiдсутностi заборгованостi
по заробiтнjй платl.

3.Показники премiювання i розмiр премiй
3. 1.Премiювантrя проводиться за такими цок€Lзниками:
r:yM,rriHHe викона]rня службових обов'язкiв;

-творче ставленIu{ до працi;
-дотриманшI правил внутрiшнього трудового розпорядку, положенъ
колективного договору;
*особистий внесок працiвника у робоry колективу;
-змi цненнrI матер i алъно -техн iчноi б азп закJIаду;



-пiдготовка переможцiв та призерiв олiмпiад та змагань рiзного рiвня;
-органiзацiя оздоровлення дiтей ;

-пiдготовка заклад{/ до нового навчаJIьного року;
-багаторiчна добрijсовiсна праця;
-аКТивна )л{асть у громадському життi;
-збiльшення обсяг1, робiт та обов'язкiв.
3.2.Розмiр премii заJIежить вiд виконанIuI показникiв, зазначених у п.З.1,
особистого вкладу в загаIIьнi резулътати роботи та наявних коштiв.
3.З.Премiювання l.рацiвникiв проводиться за фактично вiдпрацьований час
без ypaxyBaнHrl дЕIв, пропущених через хворобу, перебування у вiдгryстцi (у
тому числi й без збереження заробiтноi плати).
З.4. ПРацiвникам, якi звiльнились з роботи в мiсяцi, за. якi провадиться
ПРеМiЮваннrl, премii не виплачуються, за виIuIтком працiвникiв, якi вийшли
На Пенсiю, звiльнилися за станом здоров'я або згiдно з п. I ст.40 КЗпII
Украiни чи шереве teHi на iншrу роботу.
3.5. Працiвники ${ожуть бути позбавленi премii повнiстю або частково за
неякiсне виконанIuI службових обов'язкiв, порушеннrI трудовоТ чи
виконавсъкоi диспlаплiни тощо.

4.IIремiювання за виконання особливо ваrкпивоi роботи
4.1.Премiювання ?а виконання особливо важливоТ роботи або на честь
СВЯТКОВИХ ДаТ З у,,ахУванням особистого вкJIаду працiвника здiЙснюсться в
КОЖНОМУ KoHKpOTrroMy виIтадку згiдно Еаказу начальника управлiння освiти,
культури, молодi та 0пФртY згiдно Iтодан}UI роботодавця структурного
пiдроздiлу та за погодженням iз вiдповiдним виборним органом профспiлки.
4.2.Витрати на премiювання за виконання особливо Ёажливоi
здiйснюеться за рахунок фо"ду премiювання, утвореного вiдповiдно
цього Положення

роOФти

5.Порядок i термiни премiювання
5.1.Пропозицii щодо позбавлення премii або зменшенюI iT розмiру
конкретному працlвнику зазначаються в наказi про премiювання на пiдставi
доповiдноi записк,а роботодавця структурного пiдроздiлу та погоджуються з
виборнил,t органом первинноi профспiлковоi органiзацii.
5.2.Премiя виплачуеться не пiзнiше строку виплати заробiтноТ плати за
першу шоловинy }rtеяш,я, наотyшного за звiтнiм.

до п.2.1



Додаток 6

до колективного договору мiж
роботодавцем Мукачiвського
закJIаду дошкiльноi освiти J\Гs2
та виборним органом первинноi
профспiлкововоi
органiзац ii на 202 l -2025 роки

ПОЛОЖВНILЯ
про надання щорiчноТ винагороди

педагогiчним глрацiвпикам навчальних закладiв за сумлiнну працю,
зразкове виконання службових обовrязкiв

1,.Щане Положення поширюеться на керiвних, педагогiчних працiвникiвзаг€L[ъноосвiтнiх шкiл, дошкiльних "uй*"""' закладiв, позашкiльних
установ та центру педагогiчного розвитку, пiдпор"доо"u"", управлiннюосвiти, культури, lолодi та сIIорту Мукачiвськоi MicbKoT ради, KpiM тих, якiпрацюютъ в навч€Lльно-виховних закJIадах за сумiсницr"оr.
2,Щорiчна грошова винагорода надаетъся роботодавцям, педагогiчнимпрацiвникам закJIадiв освiти iu*,.rодистам центру педагогiчного розвитку за,yM,jliHHY пРацю, зразкове виконання arrу*бо"r" обов'язкiв за умовиДОСЯГНеНН'I НИМИ vСПiХiВ У ВИХОВаННi дiтей, навчаннi, вихованнi, профеЬiи"iипiдготовцi 1"rHiBcbKoT плолодi,.. методи;Й забезпеченнi; вiдсутнiстъпорушень виконавчот i трудовот дисциплiни та здiйснюетъся за рахунокekoHoMiT фонду заробiтнот плати в межах загалъних коштiв, передбаченихкошторисом на оплату працi.
3.розмiр щорiчнот грошовот винагороди за сумлiнну працю, зразковевиконаЕн,I Сrrylжбових обов'язкiв визначасться комiсiсю, затвердженоюнаказом начаlrьника управлiнrтя освiти, кулътури, молодi та спорту з числапрацiвникiв упраiзлiння освiти, культури, молодi та сшортr; мiсъкOг.KoMiTeTy ПрофспiлкИ працiвникiВ ob"lr' та наукИ УкраiЪи; центрупедагогiчного розвитку; централiзованоi бухгалтерii управлiння освiти,культурИ, молоДi та чпорту; керiвникiв Ъu""-""о-виховних закладiв,виходячи з наявних коштiв.
4,I_I*{орiчна грош'Фва винагорOда керiвникам навчалъних закладiв тагlращiвникам щент'у rтедагогiчного por*"rny видаеться на гiiдставi нак€LзуначаJ{ъýика управлiння освiти) культури, молодi та опорту.5,Iщорiчна грошOва винагорода педагогiчним працiвникам надаетьсявiдповiдно до rтолохtення, яке затвердхtустъся керiвником навчаJIъног'закладу за погOдженням з виборним органом IтерtsиннOi гlрофсгliлковоторганiзаrдij, i мояtе вклIочати * ,*б* додur*"ui критерiТ,, *|;o. визначених упунктi 2 щъого Попоження, з урахуванням сшецифiки *ъ"о*ъrоого закдаду.б,Розпяiр rщорiчноi грошовоi' винагOрOДи не ь4Oже переriиrrдувати од}iогопосадовOго складу (ставки заробiтноl ттлати) з урахуванням lтiдвищенъ.

26



fiодаток 7

до колективного договору мiяt
роботодавцем Мукачiвського
закладу дошкiльноТ освiти J\Гs2

та виборним органом первинноТ
профспiлкововоi
органiзацii на 2021-2025 роки

спiльна комiсiя
МукачiВського ::1,iКЛаД.}'дошкiльноi освiти J\b2 для ведення переговорiв i

здiйсненнrý контролю за виконанням кслективного договору

Вiд сторони роботодавця Мукачiвського

закjIаду дошкiльноi освiти :

Пустоми11 tIкФ Щиректор закJIаду дошкiлъноi освiти

р

.

.l

r

Вiкторiя Рудольфiвна

Бабич
Наталiя Iv

Чорней
оксана IBaHiBHa

:

Практичний психолог закладу дошкiлъноi освiтиi
i

l

Вихователь закладу дошкiльноi освiти

Вiд оторо л виборного оргаIiу пэрвинноТ профспiлковоТ органiзацii
Мукачiвського закJIаду дошкiльноi освiти

1.
Лук'яненко
Лlсдмила ВалерiТвна

Голова виборного органу первинноТ
rrрофспiлковсi *рганiзацiТ

2.
Софiлканич
Iрина Ми,,;йлiвна

Заступник голови виборного органу
первинноi профспiлковоТ органiзацiТ

')J"
Федорка
Наталiя В<;,силiвна

IIлен виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацiТ

Ill


