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lчIукАчIвськиЙ зАклАд дошкIльноi освIти ль4
мукАчIвськоi мIсъкоi рАди

ЗАКАРПАТСЪКОi ОБЛАСТI
вул. Миру,86Е, м. Мукачево, Закарпатська область, 89600, тел: 3-82-88,

e-mail : dnz4@mukachevo-rada. gov.ua, кодСДРП ОУ 4267 5 6|9

26.0з.202I J\ъ 01-10/10 на Jф вiд

Начальнику вiддiлу економiки
N[укачiвськоi MicbKoi ради

Щерев'яник М.Ф.

Просимо провести повiдомну ресстрацiю змiн та доповнень до
колективного договору укладеного мiж роботодавцем та виборниМ орГаНОМ

первинноi профспiлковоТ органiзацii VIукачiвського закладу дошкiльноТ
освiти J\Гч4 Мукачiвськоi MicbKoT ради ЗакарпатськоТ областi.
(Щоговiр не мiстить конфiденцiйну iнформацiю).

А.Ф. Макеева

К.О. Чулак

ffi ,r**"3*НГ,НI??fffоlж:ъ""*"
Б,ф!л (Центр надання

аДМJНlСТРаТ И ВНИХ Посл УГ))МукачiвськоТ MicbKoi ради**}| zq
вЙБ;7.муЙ;ffiЩZU-*-р,

,*. 5"4+aJn.rr, 
Олександра, 2

cnap@mukachevo-rada. gov.ua
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Вiдповiдно до постанЪвиКМУJYs115 вtд 21.08.2019 роК}, (в редакпiТ

Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21.08. 2019 JYs 768 таПорядку

повiдомнот реестрацii галузевих(мiжгалузевих) i територiальних угод

колективних договорiв рееструючий орган з метою з метою посилення

iнформування заiнтересованих cy'cKTiB оприлюднюе на офiцiйному веб-

сайтi:
- ре€стр колективниг Угод (договорiв), змiн i доповнень до них;

-текст колективниf угод (договорiв), змiн i доповнень до них;

- власнi рекомендацii щодо приведення угоди (договору) у

вiдповiдНiстЮ з вимогами закоНодавства (у рuзi ik наявностi);

- перелiк пiдприсмств, установ органiзацiй, для яких с

обов'язковими положення колективнот угоди (у разi подання такого

перелiку сторонами угоди).
У iв'язКу з виЩе наведеним, та керуючись ч.З п. 7 порядку

гtовiдомно реестрацii галузевих (мiжгалузевих) i територiальних угод,

колективних договорiв, просимоо При пред'явленнi на повiдомну

ресстрацiю галузевих ( мiжгалузевих) i територiальних Угод, ,

колектив*п"" до.оворiв повiдомляти , чи мiстить договiр iнформачiю,

доступ до якоi обмежено сторонами договору вiдповiдно до закону або

i'x рiшень (зокрема конфiденцiйн}л ТП€Мну чи службову iнформацiю), У
випадку пчru*rЪ.ri конфiденцiйноi iнформацiiо просимо на протязi 2-х

робочих днiв надати таку iнформаuiю,

u{/*rco /u ,/
(шБ)

Надасмо
(угоди) (змiн

ЗгоДУНаоПриЛюДненНяТексТУкоЛекТиВногоДогоВорУ
та доповнень до них) на офiцiйному сайтi Micbkoi Ради.
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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР
на 202I-2025 роки

MilK роботодавцем та виборним органоN{
первинноi профспiлковоi органiзацii

УIукачiвського закладу дошкiльноi освiти J\Ъ

Мукачiвськоi MicbKoT ради
Закарпатськоi областi

на 202|-2025 роки

Схвалений на зборzlх трудового
колективу 2б лютого 2021, р.

Протокол NЬЗ0



визнаючи колептивний договiр локальним нормативним актом, якl:]регулюЮться соцiально-економiчнi, виробничi, трудовi вiднос ини iHa пiдста.якого узгоджуються iнтереси трудового колективу та роботодавц"N4укачiвського закладу освiти М 4-(ouni l ruппuду, закладу освiти), сторон.
домовилися про наступне

1. Загальнi положення.

1.1. Itолективний договiр укладено 2021-2о25 роки.1,2, Колективний договiр yxBElJIeHo зборами фдо"о.о колективу (протокол J\hЗ0 ВiД <<26>> ЛЮТОГО 2O2l).BiH НабУ"uu 
"r""оЙ u дня його затвердження (01>березня 2021 року i дiе до ухвалення нового колективного договору.1.3. Сторонами колективного договору е:- РОбОТОДаВеЦЬ В ОСОбi ДИРеКТоРа Мукачiвського закладу дошкiлъноi освiтиЧi !|*r - роботодавецъ Макеева Андреа Федорiвна), який представляеlнтереси власника i мае вiдповiднi повноваження;- виборний орган первиннот профспiлковоi органiзацii Мукачiвськогозакладу освiти j\, 

..4 
(далi - перв]4нна профспiлкова органiзацiя), який згiдно iзст,247 КЗпП Уlраrни, ст.ст.З7, З8 Закону iй;i"" <Про професiйнi спiлки, ixправа та гарантiТ дiяльно.стi> представляс iнiереси працiвни*i" у.ru"ови в сферi

I|З: ПОбУту, кулътури i захищас ix трудовi, ЁЙi-J#.-"п""ri""l права таlНТеРеСИ' ОТРИМаВШИ На Це ВiДПОВiДНi ПОвноваження вiд трудового колективу.1.4. Роботодавець визнас первинну профспiлкову ор.u"irацiю единимповноважним преДставником Bcix працiвникiв в колектиВних переговорах. 
ji.5. Сторони зобов'язуються дотримуватись соцiал.ьно." ;й;;.р.r"u, 
iпаритетНостi преЛставницТва, piBHoпpaBнocTi cTopiH, взасмноi вiдповiдалurо.ri,,конструктивностi i аргументованостi як пiд час переговорiв (консультацiй) для l

fiffi +ffiiJJ*#*Hii::l-*T**1*;^,#;JhнHril;;i;lfi
1,6, Положення колективного договору поширюютъся на
установи, Пiд час прийому на роботупрацiu"ики повиннi
колективним договором.

Bcix працiвникiв
бути ознайомленi з

1.7. Колективний договiр укладено вiдповiдно до Законiв Украiни <ПроколектиВнi договОри та угоди)), uПро соцiальний дiалог 
" 

VniuT"iu,генеральноi, Галузевоi угод, Угоди мiж управлiнням освiти, *оподi та спортумукачiвськоi Micbkoi ради та Мукачi"."йой мiською органiзацiею Профспiлкrrпрацiвникiв освiти i науки Украrни, <Закону про ocBiTy>>, <<Закону про
лошкiлъну ocBiTp>, iнших законодавчих aKTiB УкраiЪи.
1,8, ЗмiнИ i доповнення В колектиВний догОвiр вносятъся з iнiцiативи будь-якоТiз cTopiH пiслЯ проведеНня перегОворiв (кон.ул"тацiй) i досягнення згодинабувають чинностi пiсля схв€Lлення загальними зборами працiвникiв.
1,9, Пропозицii кожноТ iз cTopiH про внесення змiн i^доповнень у колективнlдi
ДОГОВiР РОЗГЛЯДаЮТЬся спiльно, вiдповiднi рiшення ЙЫ;;;;;" " 10_деннийTepMiH пiсля ix отримання iншою стороною. 
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1. 10. Жодна iз cTopiH не ма€ права протягом TepMiHy дii колективного

договорУ одноосiбно ухвалювати рiшення, що змiнюють його норми i

зобов'язання або припиняють Тх виконання,

1.1 1. ПереговорИ щодо укладенНя нового колективного договору на наст\ пнl!i1

TepMiH починаються це, пiзнiше як за 3 мiсяцi до закiнчення строку лiТ

колективного договору.
1.12. Первинна профспiлкова органiзаЦiя заклаДу в п'ятиденний TeprvriH з _]ня

пiдписаНня КолеКтивногО договорУ (змiн) гIодаС йогО на повiдОмну ресстрашiк-,

та у двотижневий TepMiH з ДНя р.ЪЬrрuчiТ забезпечу€ доведення змiст1, :о

,рачiurrrкiв закладу дошкiльноТ освiти,

1 .13. сторони домовились, що при змiнi власника закладу дошкlльноl ocBlTii

чиннiсть Колективного договору зберiгастъся до укладення нового,

2. Труповi вiдносини.

2.1. Роботодавець зобов'язу€ться :

забезпечити ефективну дiяльнiсть установи, виходячи з фактичних обсягiв

фiнансуваннЯ i рачiонального використання основного та спецiального фон:iв

для гriдвИщеннЯ результативностi роботи установи, полiпшення умов прашi i

побуту прачiвникiв.
забезпечити розвиток i змiцнен ня матерiально-технiчнот бази устан о в I 1,

раriiоналъне використання наявного устаткуjання, технiчних засобiв навчання,

створення оптимальних умов для органiзацiI навчально-виховно,о npl_u_]l,i,

ЗастосоВуватИ заходИ морального i матерiального стимулювання cy\lJ1 нно1,

якiсноi роботи.
iнструкчiй для Bcixзабезпечити розробку посадових iнструкцlй для всlх катеI,орlи lrрilцrЕ

установи. Затверлити ix за погодженням з первинною профспiлковою
категор1|и прашiвнлrкiв

органiзацiею..
орrанiзовувати систематичну роботу для забезпечення пlдвищення

квьлiфiкацii ru перепiдготовки педагогiчних працiвникiв.

2.L.6.Ъiдповiд"о до заявок забезпечити працевлаштування в установу молод1D(

фахiвчiВ за отриМаниМ нимИ фахом, уклавшИ з нимИ безстроковий труловий

договiР i встановивши rr"дu.оiirне навантаження в обсязi не менше тарифноi

ставки. Забезпечити наставництво над молодими фахiвчями, сприяти ix

адаптацiТ в колективi установи та професiйному зростанню,

2.|.1.УкладаТи cTpoKoBi трулоВi договоРи лише у випадках, коли трудовt

вiдносиНи не моЖуть бутИ встановЛенi на невизначений TepMiH

Не допускати укJIадання строкових трудових договорiв з працiвниками з метою

ik випробування. Не допускати з iнiцiативи роботодавця переукладанt{,1

безстроКовогО трудовоГо договОру на строковий з причин досягненн,I

працiвником пенсiйного BiKy,

2.1.8. Звiльнення прашiв""*iu за iнiцiативою роботодавIц здiйсrповати за

попередНьою зго.f, ою первИнноЮ профспirковою органiзаrti ею,

].1.9. При розiрмннi тру:ового доюворý з iнiцiативи працiвника зважати на те,

шо пparriBHHK }rа€ правд1 },визначений ним TeplliH розiрвати тр_чдовий;оговiр за

окол 
Л&
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власним бажанням, якщо роботодавець не дотримуеться законOдавства про lпрацю, умов цього колективного договору, умов iндивiдуального трудового 
lдоговору.

2,L|0, Протягом двох днiв пiсля отримання iнформацiт доводити до вiдома lтрудового колективу змiст нових нормативних документiв, що стосуються lТрудових вiдносин, органiзацii працi. J 
l

2,1,|1, Попереджати виникнення iндивiдуальних i колективних трудових спорiв
(конфлiктiв), а у випадках ik виникнення забезпечувати вирiшення вiдповiдно
до Закону Украiни <Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв
(конфлiктiв)>.
2-1.I2. СумiщеНня професiй (посаД), розширення зони обслуговування
застосовувати за погодженням з первинною профспiлковою органiзацiею.
2.l'l3. Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства щодо
повiдомлення працiвникiв про запровадження нових i змiну чинних умов працi
не пiзнiше нiж за2 мtсяцi до ik введення. Змiну, перегляд умов прuцi
здiйснювати за погодженням з первинною профспiл*овою органiзацiею.

2,2, ВпбОрн ий орган перви н ноi п рофсп iлко воТ орга н iза цiТ зобов' язуеться :
2.2.I. ЗабезпеЧити посТiйний контроль за своечасним введенням в дiю
нормативних документiв з питань трудових вiдносин, органiзацii працi.
2.2.2.Сприяти змiцненню трудовоТ дисциплiни, дотриманню правил
внутрiшнього трудового розпорядку установи.
2.2.з. Сприяти попередженню виникнення як iндивiдуалъних, так i колективних
трудових конфлiктiв, брати участь в ix вирiшеннi вiдповiдно до норм чинного
законодавства.
2.2.4. Не рiдше одногО разу на 2 роки перевiряти стан дотримання
законодавства про труДовi книжки стосовно Bcix працiвникiв установи.

2.3. Сторони домовились:
2.зJ. Спрямовувати свою дiяльнiсть на створення умов для стабiльноi та
ефективноi роботи закладу дошкiльноi освiтй.
2.з .2. Сприяти належному фiнансовому забезпеченню закладу дошкiльноi
освiти.
2.з.З. Вживати заходiв щодо недопущення прийняття законодавчих aKTiB, якi
загрожують звуженням прав i свобод громадян в галузi освiти.

3. Забезпеченця зайнятостi працiвпикiв.

3.1. Роботодавець зобов'язу€ться :

з. 1 . 1 .Пiдтримувати чисельнiсть працiвникiв на piBHi, встановленому
норматиВнимИ актамИ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни дляорганiзацii
навчсшьно-виховного процесу iз забезпечення обов'язкового державного
стандарту освiти, забезпечувати стабiльну роботу колективу, зjiй."ювати
вивiльнення працiвникiв тiльки у випадку нагальноТ необхiдностi, зумовленоi
об'ективними змiнами в органiзацiТ працi, у тому числi у зв'язку з лiквiдацiею,



;

*особаМПереДПенсiйноговiку(1,5рокиДопенсiТзавiкомТаЗаВисЛУГою

PoKiB); l __, __Fla\, ^ 
. и та особи, шо мають СТаТУС' 

- rrраuiuникам, в сiм'ях яких с неповнолlтнl дlт

безробiтних.

4. Робочий час,

;;;;"# ;;;;" в iдп о вiдно до чинного з ако н одав ств а,

4 . | :7 .у р аз i використання,.,:;:: :: _i:лi :::: *ж,Яfr:i}#хТJJ;::ЧОГО4.|.l. у разI ВикUруrUlqllrr/д ,- 
_,^;^ ,iвником. При чьому не

часу визначат, уiодоо мiж роботодавцем 1праl]

обмежувати обсягу rцудо:"j й Ф"uiвника, 
що працюе на умовах н€

Й;;;;,,"., 1",SO КЗпП Украiни),

4.2.ВиборниЙорганПерВинноiпрофспiлковоiорганiзацiiзобов'язусп
4.2.|. Роз,яснювати працiвни*ur.*i." нормативних aKTiB про робочий час

;:ЛУffiJi:ХЬ" постiйний контроль за свосчасним i праВИЛЬНИМ

застосуваннямкерiвнико,rru*о""l:::::Т*,:Y:Ж,"Х'Н"Ч;Н'.Ъ;Ъ:
;.;тЁi:fi ilrТL"#;::;:ъ",ъffi ;;;;*}роОочогочасу,графiкi,

роботи, розtlодlлу навчального навантаження та iнrпе,

i *i ;* * лi ;#"u;1";ъifi ;, ;; "й, up 
" 

ф н оТ .ru"*" встано влю сться ли ше за

його писъмовою згодою, у ,rop"inv .r.р.дбurеному закОНОДаВСТВОМ УКРаiНИ'

4.1.6. ТимчасОве переведеннЯ "u 
i1l"v гоОо;lне обумовJIену трудовим

договором, або на час простою ;'.,:*:i:::т#ffu],ооою прачiвника з

i.l.,1f.Т",*х,Н"lff.11{ЁJ#-"лективно- j:::::ч1*"_,*-ьнУтривалiстъ

робочогочасУ(40голиннаТИжДень),.шдо":::|.""ЩУсВстаноВленучинниМ
законоДаВсТВоМПроПрацЮ,аТакожп,ятиДеннийробочийТиЖДенЬЗДВоМа
вихiдним" д""*" - в СУбОТУ i НеДiЛЮ, 

,,i__,_rTrip 
"яктIап\4.t.2.режим робоrr ru обпiп робочого часу працiвникiв ЗаКЛаДУ ДОШКlЛЬНО1

освiти ".ru"о"й"ur" 
згiдно, Прu""паМи ВнУТрiшнъого трУДоВ.-оt,роЗПоряДкУ'

Всiнорми,поВ,яЗанiзрежиМоМроботи,ПоГоДжУВатиДопочаТкуlх
застосування з первинною проф,пiлковою органiзацiею,

4.1.3. Час rrо.rur*у i закiнчення роботи, режим змiнноi роботи, розподlЛ

р об очого часу "i 
;";;;;;, .е"d;й:6 J"1.:11To вiдно до яких передб ачасть ся

можливiсть створення умов дй .rрrиому працЙrr"пur" iжi ВПРОЛОВЖ РОбОЧОГО

дня на робот-ах, д. о.обпивостi u"роб""i,,*а не дозволяютъ встановити

вiдповiднi перерви i т.д., 
".rurпо"йвати 

Правилами внутрiшнъого трудового

розпорядпу оп"'rrр*iвникiв закладу та погоджувати з первинною

irроф.rriпковою органiзачi.ею ло iх запровадження,

4.t.4робочий час педагоrl.r""i прuцi"rr"*iв визначати режИМОМ РОбОТИ ЗаКЛаДУ

i посадовими обов'язками, tlокладеними на них згiдно iз Статутом i Правилами

внутрiшнього трудового розпоряДкУ УЧ::,"л:
4. 1 . 5 . педагогiчне нава,,**.,,r" "*":::].Т:лТ:::}У:rЖ:НН;;Ъrе за i



:, зllрiшенню конфлiктних ситуацlи, nou,i_1.lj],

-.:Зентаження, р,*й*о' робочого часу та з 1ншlI\
ситуацiй, пов,'язанl1\

lli]li, rltlillццtttmrrrrri ,.,i l:-" 'rir-rВ'яз\'СТЬся' ,топ'тJтJ(IТхппаU'

-* 
пшп--m таLtв€гtlсть вlдпусток i порядок надання ix'|i1l11T:?:

; ;_' ii Ё,;; ;Б;;' ро*уъ з + о <про затвердженн] 1:,р_r,"Е r -.л fiлyтfiопr-fтrY пн1в

_ = Ззконоrr Украiни <Про в
, l .-лl-,,о l оо7 nnKv NqЗ

п
п

riHallи i доповненнями) та Постановою КМ

_ ,l:,:),1 вIlхователiв iцорiчну основну вiдпУСТКУ ТРИВаЛlСТЮ -ё

. ., - ст.з0 Зuооrу inpuT", uПро дошкiлъну ocBiTp),

п. i;озirобr,rr, поrод"," з профкомом, затверди'i:11""'.Т: '"

Ж . ;; ж;о;"й;, ;;;. i; 
" 
u""" о.,, o.di: т."__l,::?:jj 

яJl 3 ] ] : _: я

,л fi^hбDтr.rrtrояти l7

ЖjЖ;х Жdffi;;;ф;;iйу, якщо TepMiH,

м дтя повiдомлення працlвника, буде порушено, То на Вимоry

:ýs переносиr"- *ор i*,y 
"i 

дпу,*у_ y :1l::,:,:о' "о
*o'r шорiчнот вiдпустки на 1нший перiод з iнiцiативи керlвЕика

rшштLъюrВокреМихВипаДкахЗДоТриМанНяМпоряДкУ,ВсТаноВленоГо
!пrощ.УкраiЪикПровiдпУстки>>.обов'язковоУЗГоДжУВаТиТаке
цоЕшýя вiлгусток з профспiлковим KoMiTeToM за наявностi писъмовоi

щаlriвника. Забезпечити законодавчо встановлену регуJIярнiсть надання,

tOЬ не допуСкаючи ненадання щорiчних вiдпусток повноТ тривалостr

Ж #;rЖTi-.l'Jl}, u" о 
" 
i i м ают ь о 

" "" j, _9] 
j " : j:T j,:: т.ý 

1 5 ро Ki в

IпаL{ пи питинч" caMoTHiM МаТеРЯ\,t,
, - -_nu*-ri:a, або тим, що усиновили дитиJ{у,.С?М{J,гrrrл"t lvlcll\-ylr,lr,

. .f tsIl\ов),с дитину без матер1 (в тому числi i у випадКУ ТРI{ВеlОГО

:::::я \I3Tepi в лiкувальному закладi), а також особi, шо взяIа 111111цr пiJ

.1 - : з.lТi 1 шорiчно додаткову соцlаJIьну оплачувану вiдпустк,_ 
]_|11: 

*,' " 
о

:__:,]чIl\ :HiB. ";;;;;слi"й 
тодi, коли загальна триваЛiСТЬ JaНol

: .:. Jорiч"от о.rо"нот вiдпустки r" 1:.-:1,*:i:Ч::i;ii*::..'-:)"
ffý#ffi#lffi#" Й-iсть не повинна переВИЩУ-В"У}7

цlарних днiв. при Ti наданнi ."",noui i неробочi днi (ст,7з кзпп украiни)

аýов}.ваТI{ (.r..r.i g,ziЗаконУ УкраiнИ uПрО вiдпусткиD з урахуванна\[

ffl9.05.2оO9рокУ).НаДавати,акУ"iд,,У_сТкУсаМотнiйматерi,шоВжоВ}.€
кл,без батька t". 

j.r.r2 ст.lо зuпо"i Украiни <ПРО ВiДГryСТКЮ>)'

'lllЩ|ffiprr tttllllПr]li



надавати працiвникам, якi працюють на умовах неповного робочого часу, у
тому числi тим, хто перебувають у вiдпустцi по догляду за дитиною до
досягнення HeIo трирiчного BiKy, щорiчну вiдпустку повноi тривалостi.
5.1.6. Безперешкодно надавати за бажан"о, прuцiвникiв вiдфстки без
збережеНня заробiтноi плати у випадках, встановлених ст.25,26 Закону УкраТни
<Про вiдпустки>.
5.|.7 . Вiдпустки без збереження заробiтноi плати надавати працiвникам тiльки
за ik особистими письмовими заявами.
5.1.8. ЧаС вiдпустки без збереження заробiтноТ плати (ст.ст. 25,26 Закону
украiни "про вiдпустки" ) включати в стаж, що дае право на щорiчну основну
ВiДПУСТКУ (П.4 СТ.9 Закону УкраТни "Про вiдпустки" iз змiнами вiд2 листопада
2000 року).
5.1.9. Не допускати роботу у святковi i вихiднi днi. Залучення окремих
ПРаЦiВНИКiВ ДО РОбОти у вихiднi днi здiйснювати у виняткових вип2цках,
ПеРеДбаЧеНиХ Законодавством, з дозволу профспiлкового KoMiTeTy згiдно з
ПИСЬМОВИМ НаКаЗом. Роботу у вихiднi днi компенсувати оплатою в подвiйному
РОЗМiРi абО наданням iншого дня вiдпочинку i оплатою роботи у вихiдний день
В ОДИНаРНОМУ РОЗмiрi за згодою з працiвником з обов'язковим вiдображенням
ПИТаННЯ ПрО компенсацiю в наказi про залучення до роботи у вихiдний день.
За вiдсутностi в наказi посилання на вiдповiдну компенсацiю за роботу у
ВИХiДНИЙ ДенЬ сторони цього колективного договору домовились вважати, що в
ДаНОМУ ВИПаДкУ керiвник з€Lлучив працiвника до роботи у вихiдний день на Bcix
умовах, якi той висуне надалi.
5.1.10. Працiвникам з ненормованим робочим
працi при наявностi кошторисних призначень
щорiчну додаткову вiдпустку згiдно (fiодатку

5.2. Виборний орган первинноТ профспiлковоТ органiзацiТ зобов'язусться :

5.2.|. КОнтролювати дотримання керiвником законодавства про час вiдпочинкr
ПРаЦiвникiв i вiдповiдних пунктiв цього договору, а також вирiшувати моrкливi
конфлiктнi ситуацiТ.

5.3.Сторони домовились:
5.3.1. За працiвником, який знаходиться у будь-якiй вiдпустцi,, зберiгасться йо_ .

мiсце роботи (ч. З ст. 2 Закону УкраТни uПро вiдпустки>).

б. Оплата працi.

днем за особливий характер
надавати (при наданнi основноТ)
1.)

в закладi дошttiльноi освiти

також змiни до нього за погоджен:-

6.1. Роботодавець зобов'язуеться:
6.1.1. Вживати заходiв щодо дотримання
законодавства про оплату працi.
6.|.2. Затверджувати штатний розклад, а
з профспiлковим KoMiTeToM.
6.1.3. Пр" прийомi на роботу ознайомлювати працiвника пiд розписку з

чинними умовами оплати працi, наявними пiльгами i перевагами, колектI1: -,



виплачувати напередодн1,
Виплату заробiтноi плати через установи
особистих письмових заяв працiвникiв,

6.|.'7.Заробiтну плату за весь перiод вiдпустки

на оздоровлення) виплачувати працiвникам не

банкiв здiйснювати лише на пiJставt

(а також матерiальнy допо\lог\
пiзнiше нiж за 3 днi до початк\

Jи

договором, правилами внутрiшнього розпорядку та iншим чинним

законодавством. При ТХ змiнi повiдомляти працiвника про це пiд розпискr,

6.|,4.Роботу праuЬникiв оплачувати за тарифними ставками, посадови\111

окладамИ вiдповiдНо до виконуuапоТ роботи, за посадою, заJIежно вiд професii

та квалiфiкацii, складностi i умов u"*ЪrуuuноТ Тм роботи, KoHKPeTHi ОО'"-1-1О'1,

посадових окладiв (ставок заробiтноi плати) працiвникiв визначати на основ1

сдинот тарифнот сiтки розрядiв i коефiчiснтiв з оплати прачi установ, зак-rаriв i

органiзачiи onp.r"* ,uпу.Ьи бюджетноi сфери та вiдповiдних нормативнl1\

aKTiB N4iHicTep.r"u о.uiй i пuу*и УкраТнrl,опр,мих вишадlз* - N{iHicTepcTBз

охорони здоров'я). KoHKpeTHi посадовi оклади (ставки ,"р:9-,з"i платtl)

встановлюютьOя на пiдставl наказу з урахуванням дiючих квалiфiкацiйнrrх

вимог (з подальшою атестацiсю або тарифiкацiсю вiдповiдно до чинного

законодавства).
зважати, шо вiдповiдальнiсть за сво€часне i правильне встановлення

прачiвникам ставок заробiтнот плати (посадових окладiв), обчислення

заробiтноi плати покладастъся на керiвника i головного бухгалтера (п,6

IHcTpyKuiT про порядок обчислення заробiтнот шлати прачiвникiв ocBiTll),

6.1.5. Погоджувати з профспiлковим KoMiTeToM форми i системи оплати праr-ii,

норми працi, умови встановлення та розмiр, 1:обulо-:1"лт:?:, 
премiлi,

u""u.орЬд, iнших заохочувальних, компенсацiйних та гарантtйних вип--1ат

вiдповiдно до ст.15 Закону Украiни кПро оплату працi>,

6.1.6. Виплачувати працiвникам заробiiну плату за мiсцем роботи двiчi на

мiсяць:

- аванС 15 числа i остатоЧний розРахуноК 31 числа з дотриМанням про\Iiд,к\

часу Mix< цими виплатами, що ,. п.р.urщус 16 календарних днiв,

У тих випадках, коли день виплати ЪаробiтноТ плати або авансу спiвпа,лас з

вихiдниМ або святКовиМ (неробочим) днем, заробiтну плату (аванс)

вiдпустки (ст.1 15 КЗпП УкраТни),

6.1.8. При порушеннi TepMiHiB виплати заробiтноТ плати з обсктивнлlх прIlчIlн

urnnuuy"ur,1i негайно пiсля надходження коштiв на рахунок першочергово:

особам, звiлъненим iз навчального закладу (вiдшколування заборгованостi,

розрахунок, вихiдна допомога, гарантiйнi та компенсацiйнi вип--Iатll ) :

caMoTHiM матерям, що виховують дитину у вiшi до 15 poKiB або ,lltTttHl _iHBa-Ti,e:

- вчительським сiм'ям;
- прачiвНикаМ у разi iхньоТ хвороби або хвороби б-rлrзькI,1х ро,]I1чlв,

пiдтвердженоТ вiдгrовiдним медичниN{ висновко\1:

- у випаДку cмepTi близьких роличiв прашiвнtIка,

б.1.9"АтестацiЮПеДаГогiчнихпраrriвнrIкiвпрово.fllТliвl:повi.чо-оТ;.-':.:.--
положення про атестацiю педагогiчнII\ працiвнrrкiв, зетtsе:\_Б3:ltа_ с :__:::;l,-],i

\{iнiстерстваосвiти iнаr,ки. lto.-to:i тэ спорт\ }'кгэ -lr зl- ],-r,_].],_ - -: }-- -:-:



i'

(iз змiнами, затверджеriими наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 08серпня 2013 року м 11з5) та змiни, що 
""о."ться до Порядку пiдвищенняквалiфiкацii педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв, затвердженогопостановою Кабiнецz_Мiнiстрiв Украiни вiд 27 ,рудi, 2Olgp.JФ 11зз.6, 1, 1 0, Включати В обов'язкоЪоrУ порядку представника профспiлковогоKoMiTeTy до складу атестацiйноi комiсiй. 

-

6,1,1 1, НадаваТи кожноМу працiвНиковi роботу, що тарифiкусться за категорiсю
фозрядОм) установленою за наслiдпurrЪr..тацii.
6.1.12. Забезпечити перiодичне (не рiдше одного разу на п'ятъ poKiB)пiдвищеНня квалiфiкацii педагогilri* прuri"r"пй, гарантуюч" i, np, цьомувiдповiднi пiлъги i компенсацii (збережй"" ..р.о"ього заробiтку, оплатуВиТрат на вiдрядження, у тому 

"r.nl BapTocTi фоiЪду, добЬвих i т.д.) вiдповiднодо чинного законодавства. Забезпечити оплату працi працiвникiв, якiздiйснюють замiну будь-яких категорiй тимчасово вiдсутнiх працiвникiв.6.1.1З. Забезпечувати виплату доплат за:
сумiщення професiй, посад - до 5ОYо;
розширеНня зонИ обслуговування або збiльшення об'сму виконуваноТ роботи -до 50%;
виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника без звiльнення вiдосновноi роботи - до 50%;
за використання в роботi дезинфiкуючих засобiв, а також за прибираннятуалетiв , l0% посадового окладу (б.. про"едення при цьому атестацii робочихМiСЦЬ - ПОСТаНОВа Кабiнету MiHicTpiB vфаЙ i0 ."p.r,n я 20о2року J\b 1298),
роботу в нiчний 40% (згiд"о Г*уrевоi угоди); l

зазначенi доплати встановлювати за обов'яa*о"r, погодженням зпрофспiлковим KoMiTeToM (наказ MiHicTep.T"u ос"iти i науки Украiни J\b118 вiд24 лютого 2005 року).
6.1.1 !.Зuчас простою, зумовленого виникненням не з вини працiвникавиробниЧоТ ситуаЦiТ, небезПечноТ для житт я абоздоров'я працiвника та людей,якi його оточують, i навколишнього природного середовища, за працiвникомзберiгатИ середнiЙ заробiтоК (ст.6 Започrу Украiни пПро охорону працi>),6.1.15. Забезпечити своечасне i правильне встановлення та виплату
працiвникам заробiтноI плати з урахуванням змiни розмiру мiнiмальнотзаробiтнОi платИ (стажУ роботи, Ъ."irr, квалiфiкацiИноТ KaTe.opiT, почесних
ЗВаНЪ' ДОПЛаТИ За ПРеСТИЖНiСТЬ Т1 iH. (П.6 Iнструкцii про порядоп об.п"сленнязаробiтноi плати працiвникiв освiти). 

L J

при змiнi розмiрiв тарифних ставок i посадових окладiв без зволiканнявидавати накази про здiйснення вiдповiдних перерахункiв.
6,1,16, За роботу_ в шкiдливих умовах працi ,u 

"u"""ocTi 
коштiв провадити

доплати до тарифних ставок i посадовиХ окладiв у розмiрi |2О/о ТаРифноi cTaBKIl(посадоВого окладу) згiдно з додатком М 9 до Iнструкцii про порядок
обчислення заробiтнот плати працiвникiв освiти. Оцl"пу уrо" ,rрuцi на кожно}г-
робочому мiсцi здiйснювur" ,'u пiдставi атестацiI poooi",. ,i.ц". 

*-^ дr9 r\v'д\rlv-r--'

6,1,|7, ЗдiйснЮватИ премiювання працiвникiв вiдповiдно до Положення пропремiювання (Щодаток 2 - Положення про премiювання).

-_
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1. 1. 1 8. ВигlлачУвати педагогiчни\{ праЦiвнltкаrt вi:повi;но .]о п. 1 ст.5- З:,:,--"

\-краiни кПро ocBiTy>;
надбавки за вислуГу poKiB щомiсячно у вiлсотках .]о поса-]ового ок-lа.]\ ( g^ ,;Э:,,:

заробiтноТ плати) залежно вiд стажу педагогiчноi роботrr:
поrruд З роки - IO%; понад 10 poKiB - 20О/о; понад 20 poKiB - 30%:

допомогУ на оздорОвленнЯ у розмiрi мiсячноГо посадОвого oц"laJ} (cTeBKl1

заробiтнот плати) при наданнi щорiчних вiдпусток;

rцорiчну грошову винагороду за сумлiнну працю, зразкове виконання

.пу*боЪ"* обов 
"зкiв у рЬзмiрi до одного посадового оклаДу (cTaBKrr заробiтноI

плати) вiдповiдно до Положення, розробленого за погодженням з

профспiлковим KoMiTeToM (Додаток б - Положення),

о. r . fq. Не приймати в односторонньому порядку рiшень, що змiнюють

встановленi чинним законодавством та цим колективним договороI\1 \,\1oBI1

оплати гrраui.
6.1.20. Встановлювати працiвникам надбавки до заробiтноТ плати за наявност1

коштiв:
високi досягнення в роботi:
виконання особливо важливоi роботи (на час Ti виконання);

складнiсть, напруженiсть у роботi.
зважати, що граничний розмiр зазначених надбавок для одного праuiвника не

повинен перевищувати 50оlо посадового окладу (ставки заробiтноТ плати),

конкретний розмiр надбавок встановлювати за погодженням з профспiлковишt

KoMiTeToM.
6.|.21 . Виплачувати надбавку педагогiчним працiвникам за престиlкнiсть

педагогiчнот працi в максимальному розмiрi - до З0% посадового окладу

вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 1 1 сiчня 201 8р. Jф 23.

б.2. Виборний орган первинноТ профспiлковоi органiзацii зобов'язусться :

6,2,|, Здiйснювати контроль за дотриманням у закладi законодавства про

оплату прачi.
Сприяти наданню працiвникам необхiдноТ консультативноi допоN,Iоги з пI,1тань

оплати прачi.
IнiцiюваТи питання про залучення до дисциплlнарноl. ад}IlнlстратI,1вно1.

матерiальноi вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного законо.]авства ос iб.

винниХ у невиконаннi вимоГ законодавства про оп-lат1, праui. \,\1ов цього

колективного договору, якi стосуються оп-]ати прашi,

Представляти iнтереси прашiвника при розг;rя:i I"1ого тр\ -fовоГо спор\ j ttr,- ; i]

прашi в копдiсiТ по трудових спорах (ст.226 КЗпП \'краТнtI ).

представляти на прохання працiвника йtого iHTepeclt З ПIlТаНЬ ОI-]З-:1 --]j - З

сулi.
6.2.6" Звертатися до органiв прокуратури, державноi iHcпerclrr прщl шодо

наявносТiцору."нь законОдавства про оплату працi та iншою iHфpltaltiшo (ст,

19 Закону УкраТни кПро прокуратуру>), ст. 259 кЗпIТУ Украftш)

0.i

]Ю
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б,3, РобОтодавецЬ i вибБрний орган первинноi профспiлковоI органiзацi1спiльно зобов'язуються :

6,3,1, Съосчасно iнформувати Трудовий колектив про нормативнi акти з питаньзаробiтнОТ плати, соцiалъно-економiчних .riл"., пенсiйноЪо забезпечення, атакож забезпечити гласнiсть умов оплати працi, порядку виплати доплат,надбавок, винагород, премiй, iнших заохочув€UIьних або компенсацiйних.виплат.

7. Соцiально-трудовi пiльги, гарантii, компенсацii.

7.1. Роботодавець зобов'язу€ться :

7,1,1, Сприяти забезпеченню Bcix працiвникiв закладу вiдповiдними умовамипрацi.
7.L2. Створювати умов и для проходження педагогами-жiнками, що маютьдiтей BiKoM до 14 poKiB, KypciB пiдвищення квалiфiкацiТ i перепiдготовки замiсцем проживання без пuпрuuп.ння Тх у uiдр"дi.rrо.
7 ,\,з, Сприяти працiвникам в гIризначеннi Тм пенсiТ за вислугу poKiB i за BiKoM.
7 ,1,4, У випадку захворювання 

1елагогiчних працiвникiв, яке унеможливлюеВИКОНаННЯ НИМИ ПРОфеСiЙНИХ ОбОВ'ЯЗКiв i обмежус перебувu"по в дитячомуколективi, або тимчасового переведення з цих або iнших обставин на iншу
роботу, зберiгати за ними попереднiй середнiй заробiток. У разi хвор оби абокалiцтва попереднiй середнiй заробiтоп u"ппuчувати до вiдновлення
гIрацездатностi або встановлення iнвалiдностi (ст.57 Закону Украiни кПроocBiTy>).
7_ 1 5 Створити у закладi KiMHaTy психологiчного розвантаження.7,|,6, Забезпечити праВове навчання працiвникiв iз залучення фахiвцiвправозахисних i iнших органiв в галузi права.
7,1,7 , ОрганiзОвуватИ дJIя педагогiчн"Х ,ipauiur"KiB закладу семiнари,конференцiТ з питань, законодавства про ocBiT.y, змiсту освiти, передовогопедагогiчного досвiду та iнше.
7,1,8, Сприяти вирiшенню питань пр_о надання реабiлiтацiйних путiвок налiкуванНя працiвникам, якi ix поrр.Ъуror", о"р.пцiею Фонду соцiальногострахування з тимчасовоi втрати працездатностi.
7 ,1,9, СприятИ органiзацiТ лiтнього оздоровлення дiтей працiвникiв установи.використовуючи додатковi асигнування за рахунок залучених коштiв.

7,2, ВибОрни Й оргаН первинНоТ профСпiл ковоi орга нiзацii зобов'язусться :7,2,L Сприяти органiзацiТ санаторно-курортного лiкування, оздоровлення т:вiдпочинку членiв профспiлки та Тх сiмей.
7.2.2. Забезпечити проведення <днiв здоров'я>>, виiЪди на природу.
7.2.З. ОрганiзОвуватИ вечорИ вiдпочиНку, присвяченi пробЪ.iИним,
заг€LльнОдержавнИм святаМ та iH. iз запрошенням ветерЪнЬ працi.

8. Охорона працi i здоров'я.
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* , Роботодавець зобов'язу€ться:
_. До початку роботи праuiвника за укладеним трудовим договором

. - зестИ з ниМ 
"еобхiдн"й 

i".rруктаж, роз'яснити пiд розписку його права,

] _.в,язки, iнформувати про умови працi, право на пiЛЬГИ i КОМПеНСаЦii За

. _ ],.,оту 
" 

о.обпйвих, шкiдливих умовах вiдповiдно до чинного законодавства

:о охорону прачi i цього колективного договору,

: ,,2. ЗабезпеЧити налехtний стан булiвель, споруД, примirценъ, устаткування та

:.rнтроль за Тх технiчним станом,

S. 1 .з. СтворюВати В закладi в цiломУ i на кожному робочому мiсцi здоровi i

,_-lезпечнi умови прашi вiдповiдно до встановлених норм,

гlризначиr" ,rо.uдових осiб для забезпечення вирiшення конкретних питань

охоронИ прац1, розробити i затвердити iHcTpyKuiT про ix обов'я_зки, права та

вiдповiдальнiсть за виконання покладених на них функчiй, забезпечити

навчання (перенавчання) з питань охорони прашi,

8.1.5. Органiiувати своечасне i якiсне розслiдування нещасних випадкlв на

u"робr"чтвi, професiйних захворюванъ вiдповiдно до вимог чинного

законодавства flро охорону працi. Не допускати проведення таких розс-тi:l,вань

без участi представникiв профкому,

s.l.6, Забезпечити усунення причин, tцо викJIикають нешаснl випадки,

професiйнi захворювання та здiйснити профiлlili_::,,_::j::iУ" "
попередження, у тому числl 1тих, шо виявленi комiсiями за пiдсуплкаrtl,t iх

розслiдування. __ __^^__: r_\

8.1.7. Проводити атестацiю робочих мiсць за умовами працi, ознайоj\IlIтII

праuiвникiв з результатами атестацiт Тх робочих мiсцъ пiд розписку, Свосчасно

здiйснювати доплату за несприятливi умови гrрачi за наслiдками атестацiт

робочих мiсць або оцiнки умов праrri особам, безпосередньо зайнятим на

роботах, передбачених вiдповiдним перелiком професiй (щодаток 4 i 5),

iнструкчiсю про порядок обчислення зЬробiтноТ плати працiвникiв ocBiTil,

8.1.8. Забезпечити проведення поп.р.д"ього (при прийомi нароботу) i

перiодичних меди.r""* оглядiв npuuiu""KiB, а також щорiчного обов'язкового

медичного огляду осiб BiKoM до 21 року"
користуватися правом притягнення до дисциплiнарнот вiдповiдальностl \,

встановленому законом порядку прачiвникiв, що ухиляються вiд прохо]^,ення

обов'язкового медичноaо о.поду, u,uoo* забезпечити вiдсторонення Тх Bi:

роботи без збереження при цьому заробiтноТ плати до проходження \Iе,]ог,lяJ\,

8,1"9, ЗабезпеЧити вiдпОвiднО доЪuпiruрно-гiгiснiчних норм теN{ператl рнItit,

повiтряний, свiтловий та водний режими в ycTaHoBi,

s. 1 .1d. дналiзувати стан захворюваностi в ycTa'oBi, забезпечити вI,1конання

лiкарських рекомендацiй для його зниження

8.1.11. Провести навчання та перевiркч знань з питань oxopoнIl прац1

прачiвнИкiв, зайнЯтих на роботаХ з пi:вltШеноЮ небезпеКою, Не ,]оп} cKaTl1 _]о

роботи осiб, шо не пройш.rи iHcTpl,KTa^, з.о\оронI1 працi i TexHiKlt безпекlt, а в

необхiдних випа.fках - навчання та перевlрк\ знень,

8,1.12. До 01 ,t.овтня забезпечtlтII вIlконання B,'ix HeoClxi:Hirx за\t]_]iз:,]я

пi:готовкI1 зак-lа_]) :о роботIl в з11\1овi1\ \ \1овз\,

\I.



8. 1. 13. Надавати предСтавникам профкому (профспiлковоi органiзацiТ) з

охорони працi *п.оЪхiд"у iм iнформацiю , n"iun" умов, охоронитrрацi]_]:*"i*"

без.rеки, санiтарно-побутового i медичного забезпечення, витрати коштlв,

передбачених для здiйснення заходiв з охорони працi. Своечасно вживати

заходiВ для враХуваннЯ поданъ та висновкiв, надавати аргументованi вiдповiдi в

7-денний TepMiH пiсля Тх отримання,

8.1.14. Здiйснювати контроль за дотриманням працiвниками норм i правил

охорони працi i технiки безпеки пiд час навчально-виховного процесу та

робъти, а також за використанням засобiв захисту,

в.1.15. Вживати термiнових та необхiдних заходiв для надання допомоги

потерпiлим при 
""""*".r{Hi 

нещасних випадкiв в ycTaHoBi, залучаючи у разi

потреби аварiйно-рятувальнi формування, . __ __:_

8. 1 . 1 6. Зважаючи, rlдо-uiдшкодування збиткiв, заподiяних працiвниковt

внаслiдок пошкодження його здоров'я або у випадку cMepTi працiвника,

здiйснюСться Фондом соцiального страхування вiд неrцасних випадкiв

вiдповiдНо до ЗакОну УкраТни <ПрО }агаJIьцообов'язкове державне соцiалъне

.fru*уuuння вiд нещасного випадку на виробництвi i професiйного

з ахворювання, якi сприч инили втр ату пр ацездатно cTi>> :

свосчасНо передавати документи на осiб, ц{о потерпiли вiд нещасних випадкiв

"а 
u"роб""ur"i та профе.iйr"* захворювань, до виIIlезгаданого Фонду,

8.1.17.зберiгати за праuiвниками, що втратили працездатнiсть у зв'язку з

нещаснИм випадКом на виробниЦтвi або профзахворюванням, мiсце роботи

/посаду/ та середню заробйну плату на весь перiод до вiдновлення

й;;;;"r"о.ri або дО визнаннЯ iх в устаНовленомУ порядкУ iнвалiдами, У раэ

неможливост1 виконання потерпiлим попередньот роботи забезпечити

вiдповiдно до медичних рекомендацiй його перепiдготовку та

працевлаштуванНя, встановити гliльговi умови та режим роботи,

вирiшеннi питань створення здорових та безпечних умов прац1, попере-:

випадкiв травмати.rу i захворювань, оздоровлення та працевлаштуван- ;

випадку змiци стану здоРОВ'Я ПРаuiВНИКiВ. 
фкоrt.,8.2.2.Регулярно (rrдоквартально) заслуховувати на засlданнi про

керiвника, вiдповiдних посадових осiб про стан умов i охорони праu,

8.2,з. ЗахищатИ права працiвнИкiв на злороui i безпечНi умови прашi, l-,
виникненнi небезпеки для життя i здоров'я праll.iвникiв, а також TI1\, *

вчаться, вимагати припинення вiдповiдних робiт,

8.2.4.СпРиятИ керiвниКовi, профспiлковим i державним органа\1 } -

заходiв дЪя забезпечення виконання в ycTa'oBi вимог законодаВс,: -

про охорону працi i здоров'я,

вносити пропозицii керiвнику про заохочення посадових осlо 1 -:

такояt стимулювати Тх за активну участь у здiйсненнi заходiв , ' -

УМоВiохоронипрачiЗВрахУВаНняММожJlиВостейпрофспiлко.-
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ЪохочеНня працiВникiВ здiйснюВати З урахуванням виконання ними норм i
правил,охорони прачi i технiки безпеки при виконаннi трудових обов'язкiв.

8.2.1. Вносити пропозицii для попередженнrI виникнення можливих аварiйних

ситуацiй, виробничого травматизму i профзахворювань.
Органiзувати робоry для надання допомоги травмованим i хворим
працiвникам, зокрема для вирiшення побутових питань, придбання

медикаментiв, отримання своечасноi медичноТ допомоги
Сприяти працiвникам у виконаннi ними зобов'язань з охорони працi та

органiзувати вiдповiдний контроль.
Перевiряти виконання керiвником i посадовими оообами пропозицiй
представникiв профорганiзацii з питань охорони працi, домагаючись ik
реалlзац1l.
Не рiдше 1 разу на piK виносити на обговорення трудового колективу

результати спiльноТ роботи шодо забезпечення контролю за охороною прашi.

8.3. Працiвники зобов'язуються:
Пiклуватися про особисту безпеку та здоров'я, а також про безпеку
вихованцiв, оточуючих осiб В процесi роботи або пiд час знаходження на

територii установи.
Вивчати i виконувати вимоги нормативно-правових aKTiB З охОРОНИ ПРаЦi,

правила поводження з устаткуванням i технiчними засобами наВЧаННrI,

користуватися засобами колективного та iндивiду€tльного захисту.
проходити у встановленому чинним законодавством i керiвником порядку

попереднi та перiодичнi медичнi огляди.
Негайно повiдомляти про небезпеку або нещаснi випадки керiвника або iНШУ

посадову особу; вживати заходiв для ik попередження та лiквiДацiТ; НаДаВаТИ

першу допомоry потерпiлим.
Нести особисту вiдповiдальнiсть за порушення вимог, з€вначених У ДаНОМУ

роздiлi колективного договору.

9. Гарантii дiяльностi виборного органу первинноТ профспiлковоi
органiзацii

9.1. Роботодавець зобов'язуеться:
9.1.1. Утримуватися вiд будь-яких дiй, шо можуть вважатися втручаннЯМ В

статутну дiяльнiсть Профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраТни.
Створити необхiднi умови для нормальноТ дiяльностi профспiлковоТ органiзаuiТ

i профспiлкового KoMiTeTy:
надавати примiщення для проведення профспiлкових зборiв i засiдань
профкому;
сприяти друкуванню i розмноженню вiдповiдноТ iнфорrIацiТ:

9.1.2, Надавати для здiйснення контро.lю кнIIгll наказiв. Tp\foBi KHIlжK11

працiвникiв, документи щодо об--liк1 робочого час\ . вi:пr сток. заявtl тЗ скерГit

працiвникiв та книгу Тх ресстрацiТ. :oKr \IeHTlt з тарrlёiкзцil'. з:е;.З.-i:'
працiвникiв, вiдомостi та iншi :oKr\leHTI1 з п}lтань зароtliтноi i,.::_il: ^...

]r

J.



1:1' |,:":|.1 l"п.чuмтrtriофкому надавати вiльний Bi
- - : t, ; .,li ::}: :: :, : ;ф;;;;# .:; : ;ffi: ЖН,'*i "^lTHTJii"j о в ж 2

тку для виконання
"";:ff ;;;;":"л*':::i1:|",u,руiо;;;;;;fi ,dffiН
пi:порядкуванням.
9.1,4. Звiльняти
перiод on" ч"u"Ji'j,'ffЖ::З{_{::_:_1" коЛекТиВУ вiд роботи на необх iдний
il:l"J#""tТ;'J,:lтт*i:т:,уФ;,й;;Ы;#'.Жx,НlхТН
нiхl:];хъ";;::;;,l,;:. j*:J:*:J:T:i;fi #"Nj#ff #ЖЬ.#;
fi :жнiffi;:"*ь о й" - ;,ffi *й ;;#'T:х:;ъъ"*"нж: #ffiх,заробiтноТ плати.

3;l 
j;,ЖТliТ#""l-,:*-:::У_::у:,]улеобхiднуiнформацiюзпитанъ,щоrдлJ rгrчJUIJмацlЮ З ПИТаНЪ,

Профспiлки на захист тпvппI2тл11 i лл,,iл-- _-л , )у, сприяти реалiзацiТ права
працiвникiв.

На ЗаХИСТ ТРУДових i соцiально_е 
L J ) --'r^1'^rlr УvЩlrJ.Цrr rrРaBi

)кономlчних прав та iHTepeciB

i;JJ;ffiJffi ,#*;й;fi;l";.НХНlТ,Т:Нffi ffff fix"JJffi Н*
9,2, Профспiлковий KoMiTeT зобов'язУ€ться викорисТовувати наданi чинни\1законодавством Украiни про працю, ocBiTy, u,uno* цим колективним

L"rЪЪЪ"# ЖТ:fiН: 
Н НЯ Для з ах и с ту тр уд о в их i с о ц i ал ь n о _. n о 

" 
о м i ч н и х п р . .

не перешкоджати вiдвiдува"пр r? огляду виробничих, побутових та iншихпримiщень, робочих мi.ць профспiлпо"r, nori 
.

з акон од ав ств а У кр аiЪ и "i; ;р 
"]_,ю, 

о х ор о,, 
"oXl,]]lT; Х,Т i?fiiT ###аННЯТРУДОВИХ КНИЖОК' НаДаННЯ, ОбЛiК i u"noPr.r;^in" uiдrу..Ъп'rо*о, розмiщення

iЪt'ii## # ffffitr;nJ J;,',eTy 
в ;;;;Й. ннях i на територ ii установи в

пропозицiiпрофко,rйоr;Жi;Т,i"'""f"#"(:ffi iБfr",iJ'JlЖ:*il;*
;.Т;:tr#,:*-"-У 

Письмову вiдповiд" ,додо Ъ*"rr* заходiв.

*:нн*ilfrТJ#il:fi :il""iЖТ*#"":fr illТ#ffi#Н;ЪТЪ:l
9,1,8, Звiльнення членiв профrtому, його голови (профорганiзатора), KpiMдотримання загального порядку, проводити за попередньою згодою профкому iвищого з а пiдпорядкуванн"м пробЪ.riпп*о.о*ор.uпу.

i;li-Тi##j'.?,1аТИ 
ПРОТЯГОМ рЪпу пiсля rапiнrЁння TepMiHy обрання звiльнення

ниморгап,,*о,il?.lliiЁffi 9й"#:#Т?т::iЁi::irтffiJ;ffi;;;;;;;
професiЙнi спiлкИ, ix права ,u .upurrii дiяльностi>. (Заз"uч.rJ.uрантiя ненадаеться у випадку дострокового припинення повноважень у зв'язку зненалежНим виконанняМ cBoix обовйзкiu 

"n,rr""iB профкому, або за власнимбажанням, KpiM випадкiв, коли це зумовлено станом здоров'я).9,1,10, Вiдповiдно до писъмових заяв працiвникiв, що . ;п;";;и профспiлки.ЩОМiСЯЧНО i беЗОПЛаТНО УТРимувати iз заробiтнот плати i пепепяrпЕl\/тlотт, тrл

lб
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10. Контроль i ,iо"о;;дальнiсть

ry.1. Сторони зобовОязуються:
Спiльно визначати необхiднi заходи для органiзацiТlзац1l виконання цъогоколективного договору.

вського

,'#fiХ:."u" 
КОНТРОЛЬ За ЙОго виконанням як самостiйно кожною iз cTolл... ,,_

10'1'З"ДЛЯ КОНТРОЛЮ За ВИКОНаННям колективного договору cTopo'lr нс ]_- :одного разу на piK аналiзують i узагальнюють хiд його ";"";;;;,;';;:i.--:
;Jffii|НЯ 

ОКРеМИХ ПОЛОжень здiйснюють додатковi заходи щодо ix

l0.2. Роботодавець зобов'язу€ться :
|0,2,1' ПритягаТи до вiдПовiдЬльностi осiб, винних у невиконаннi зобов ЯЗ:j.:(полоlкеНь) цьогО колектиВного договору, неналежному (невчасному) i'xвиконаннi, порушеннi законодавства про колективнi договори;

i3:]:,iЪ';li#;i,."J:l1ПеРВИНЦОТ ПРофспiлковоТ органiзацii зобов,яз\-€ться :

к е р i в н и к о"', u n #u;r Jffi Э: ,,|""i',1Т Ш;;i: i:"_:l: iНЖJi|;"ffi*, 
l .' 

"

iхът#.'обов'язань 
цього колектиВного договору, на пiдставi Ът.45 КЗпП

колективний договiр пiдписаний у трьох примiрниках, якi зберiгаються укожноТ iз cTopiH i мають однакову юридичну силу.За дорученням трудового колективу

ноТ освiти J\b 4

А.Ф. Макеева

Голова виборного органу первинноi
профспiлковоiорганiзацii ^

К.О.Чулак
(пiдпис)

(пiдпис)

Щиректо

%
lьrg)ЕЗ

1ýý,

l]

]
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Щодаток l
до колективного договору rri.+

роботодавцем NzIукачiвського ЗДО }r-
та виборним органом первинно.

профспiлкововоТ органiзашil"
на202|-2025 poкIl

ОРI€НТОВНИЙ ПЕРВЛIК
посад працiвникiв з ненормованим робочим днем системи MiHicTepcTBa

освiти i науки УкраТпи, яким може надаватися додаткова вiдпустка

Керiвники установ i органiзацiй, ix заступники.
Економiсти, юрисконсульти, практичнi психологи, соцiологи, бухгалтери,
бухгалтери-ревiзори та iншi).
Технiки Bcix спецiальностей.
CeKpeTapi, секретарi-друкарки, ceкpeTapi учбових (учбово-методичних) вiддiлiв
(частин), дiловоди, комiрники.
Kyxapi.
лiкарi, середнiй та молодший медичний персон€tл установ i закладiв освiти.

l8
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Щолаток 2

до колективного договор} rti,t.

роботодавцем Мукачiвського ЗДО .\Ъ-l

та виборним органом первllнноТ
профспiлкововоi органiзашiТ

Ha2021_20]_i poKi1

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання працiвникiв

1.Загальнi положення
1.1.Щане Положення про премiювання працiвникiв (далi - Положення)
встановлюс порядок i розмiри премiювання керiвникiв, ix заступникiв.
педагогiчних та iнших працiвникiв закладiв освiти та установ, пiдпоря.]ковз:.;:,.

управлiнню освiти, молодi та спорту виконавчого KoMiTeTy lVIукачiвськоТ
MicbKoT ради.
|,2.!ля визначення претендентiв на премiювання та розмiру гrремiй н&к&зt]\1

начыIьника управлiння освiти, молодi та спорту створюеться комiсiя з чIlс-_J

працiвникiв управлiння освiти, молодi та спорту; мiського KoMiTeT1, просЬс^^...к;,

працiвникiв освiти i науки; методичного кабiнету та централiзованоТ бr хга, - е:-_

управлiння освiти, молодi та спорту.
1.З.Керiвники закладiв освiти можуть клопотати про премiювання пiд--tег.]Il\

працiвникiв.
1.4.В дане рiшення можуть вноситись змiни та доповнення на пiдставi рiшення
KoMicii.

2.Порядок визначення фонду премiювання
2.1.Фонд матерiального заохочення (премiальний фонд) створюеться за рахунок
економii фо"ду заробiтноi плати в межах загальних коштiв, передбачених
кошторисом на оплату працi.
2.2.Премiювання гlрацiвникiв здiйснюсться у разi вiдсутностi заборгованостi по
зарооlтнlи платl.

3.Показники премitовання i розмiр премiй
З.1 .Премiювання проводиться за такими показниками:
-сумлiнне виконання службових обов'язкiв;
-творче ставлення до працi;
-_]отримання правил внутрiшнього трудового розпоря.f к},. поJожень
: О.-IеКТИВНОГО ДОГОВОРУ;
-э.,обистий внесок працiвника у робот\, Ko--IеKTIlB\ :

-змi цнення матер iально -технiчноi бази закJIаду ;

-пiдготовка переможцiв та призерiв олiмпiад та змагань рiзного рiвня;

l9
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-органiзацiя оздоровлення дiтей;
-rriдrоrо"ка закпаДУ до нового навчаJIьного року;

-багаторiчна добросовiсна праця ;

-активна участъ у громадському життi;

-rбiпutlr.ння обс"гу робiт та обов'язкiв,

3.2.Розмiр премii зZLJIежитЪ вiд виконання показникiв, зазначених у п,3,1,

особисто.о"*пuоУ_".u.*"'iрезУльтатироботиТанаяВ"У]_1:Т"i".
З.З.Премiо"u"rr?r,рацiвникi"-"рi"од"r"Ё",u фактично "'ail:l"ований 

час без

урахування днlв, пропуще""r,rЪр.з'хворобу, перебування у вiдпустцi (у тому

"".ni 
й без збереження заробiтноТ плати),

3.4. праuiвникам, якi звiлiнились з роботи в мiСЯЦi, Заj:l:ri,"ДИТЬСЯ

премiювання, премii не виппачуютъся, за винятком працiвникiв, якi вийшли на

пенсiю, звiлъниЛися за станоМ lоЪро"'" або згiдно з п. I ст.40 КЗпII УкраТни чи

переведенi на iншу роботу,
]?.Ъffi;;;;;;;;;; drr, позбавленi премii повнiстю абО ЧаСТКОВО За

.y,лryild -л.rr.rrрпТ tIи Rиконi

дисциплiни тощо.

4.Премiювання за виконання особливо важливоi роботи
,лТ лпбп'r,тл я{;:ifiЁffi;ffi за виконання особливо важлиВОi РОбОТИ абО На ЧеСТЬ
*лоrri птrтrкя q пi йснюет

];liil?iJ^#i ур u"y" u"ням о с о б и стого вкладу пр ацiвника здiйсню еться в
.irт:с rrcп,iTV

}"ffi I{uЪ #; ;.ioi 
"" 
;;;;;" *Ь i 

" ", 
n 

1 
.rр v nryp н о го п i дР О З Д iЛУ Т а З а

;;;Б;;r"* ir'"iдповiдним органом профспiлки,
-ПОголжсНп)tlчr IJ ,c'lлrrvurлtrtrtl4 чг- 

, лл--л-:,--лллл6- " lботи

4. 2.Витрати на премiювання за виконання особ".::: 
::::т?i'олl, 

", ";#;Н#;;;;;;;;;;;' ;ремiювання, утвореного вiдповiдно до п.2.1

цъого Положення,

5.Порядок i термiни премiювання

i.i]"r*l;;fi ffi;#;;;;;нlпр,мiilq::1:"-:1з,,j:_:уу,конкретTTJ. Lrq rri пстявi поПоВlДно1),1,1IрUr'U5лцII IJ-\vAv 
{ня на пiдставi доповiдноl

,rpuui"rn"Ky зазначаютъся в наказi про премlюваI
:--^^^-:-" -^ п^г^тт,я,\/к\ться з ппофспiлксХХ#:НЪffiffi;Й;Й.i п iдроrдiлу та по годжуються З ПРО фСПiЛКО В 

"pi
KoMiTeToM.
5.2.ПремiявиплачУсТьсянепiзнiшестрокУВиплатизаробiтноiппатизап

"оЙ"""у 
мiсяця, наступного за звiтнiм,

20



Додаток 3
до колективного договору мiж

роботодавцем Мукачiвського ЗДО Nq4

та виборним органом первшrноТ
профспiлкововоi органiзашii

на202|-2025 роки

пЕрЕлIк
робiт з важкими i шкiдливими умовами працi, при виконаннi яких

здiйснюеться пiдвищена оплата

1. Види робiт з важкими i шкiдливими умовами працi, на яких встановлюються
доплати в розмiрi до |2 вiдсоткiв:

1.130. Обслуговування теплових бойлерних установок в цехах (дiлъницях):
котельних, турбiнних.

1.140. Газозварювальнi, газорiзальнi i електрозварювальнi роботи, здiйснюванi
у примiщеннях.

|,|46, Ремонт i очищення вентиляцiйних систем.

|.|47 , Роботи, пов'язанi з чищенням вигрiбних ям, смiттевих яшикiв i

каналiзацiйних колодязiв, проведенням iх дезiнфекцii.

1 .15 1 . Прання, сушiння i прасування спецодягу.

1.152. Роботи бiля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських i паро-
масляних печей та iнших апаратiв для смаження i випiкання.

1.155. Роботи, пов'язанi з миттям посуду, тари i технологiчного обладнання
вручну iз застосуванням кислот, лугу та iнших хiмiчних речовин.

1.159, Роботи з хлорування води, з виготовленням лезiнфiкуючих розчrlнiв. а

також з iх використанням.

1 .164.Робота за дисплеями EON4.

1.178. Забезпечення i прове:ення занять \ KpIlTI1\ п_laBelbHttx басеl"Iнех.

]]



1.182. Роботи на висотi 1,5 м i бiльше над поверхнею землi (пiдлоги).

,.щоплати за несприятливi умови працi встановлюються за результатамиатестацii робочих мiсць або оцiнки умов працi особам, О".rо..редньо зайнятим
на роботах, передбачених Перелiком, i нараховуються за час фактичноiзайнятостi працiвникiв на таких робочих йi.цо* або в таких yro"u" працi, яка
здiйснюеться вiдповiдно до дiючого законодавства про охорону працi.
При насТупнiЙ рацiонаЛiзацii робочиХ мiсць i полiпшЪннi умов працi доплати
зменшуютъся або вiдмiняються повнiстю.
на роботах з важкими i шкiдливими умовами працi доплати встановлюються до
12 вiдсоткiв посадового окладу (ставки), а на роботах з особливо важкими i
особливо шкiдливими умовами працi - до 24 вiдсоткiв посадового окладу
(ставки).
Атестацiя робочИх мiсць або оцiнка умов працi в установах i органiзацiях
здiйснюеться атестацiйною комiсiею, яка .i"орпо.rься наказом керiвника за
погодженням з профспiлковим koMiTeToM з числа найбiльш квалiфiкованих
працiвнИкiв, преЛставникiВ профспiЛкового KoMiTeTy, служби охорони працi
установи i органiзацiТ.
Атестацiйну комiсiю очолюс керiвник або його заступник. !ля роботи членами
аТеСТаЦiЙНОi KoMicii МОЖУТь Залучатися спецiалiсти iнши, .ny*b i органiзацiй.
На пiдсТавi виснОвкiв атестацiйноi KoMicii керiвник установи, органiзацiТ за
погоджен}цм з профспiлковим KoMiTeToM затверджуе перелiк кЬнкретних робiт,на яких встановлюеться доплата за несприятливi умови працi i розмiри доплат
за видами робiт.
KoHKpeTHi розмiри доплат та тривалiсть Тх виплати встановлюються наказом по
ycTaHoBi, органiзацii.
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Щодаток {
до колективного договору мiж

роботодавцем Vlукачiвського ЗДО ý1
та виборним органом первинноТ

профспiлкововоi органiзачiТ
на202|-2025 роки

список
виробництв, цехiв, професiй i посад iз шкiдливими i важкими УМОВаМИ
працi, зайнятiсть працiвникiв на роботах в яких да€ право на щорiчну

додаткову вiдпустку

(вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 13 травня 2003 року Nч 679)

Номер
позицiТ

Виробничтва, роботи, r-iехи. професiТ та посаlll

максимальна
тривалiсть
щорiчноТ

додатковоi
вilгг;-стки за

робоц iз
шкьивнrrlr i

Ba;KKlt}{t{

yмoBaltи праrri.
ка-Iе}царнюi

:HiB

5. Кухар, який працюе бiля плити j

15. Фарбувальник

24. Оператор прчLльних машин, зайъlятий на iнших роботах ]

1|4.
Опалювач, зайнятий опаленням печей дровlяним

пЕLпивом
"1

:)



список

Номер
позицii виробництва, роботи, цехи, професiт та посади

хи. дIяЛьнIстЬ у сФЕрI оргАнIзАцIi вIдпочинку, розвдг, культури тд спорБ
ДШЛЬНIСТЬ TPEHEPIB I СПОРТИВНИХ ВИКЛАДАЧIВ

олiмпiйського резерву, спецiалiзованоi дитячо-юнацькоi
(спортивно-технiчноi) школи та г{илища олiмпiйського

ХЧII. ОХОРОНА ЗДОРОВ,Я, OCBITA ТА СОЦIАЛЪНА ДОПОМОГА
Бiблiотекар
IHcTpyKTop з культмасовоТ роботи. ку.ць ганiзатор
кастелянка

ХХII. ЗАГАЛЪНI ПРОФЕСIi ЗА BCIMA ГАЛУЗЯМИ ГОСПОДАРСТВА
IHШI ВИДИ ВИРОБНИЦТВ

загальних убиралень та санвузлiв
Персонал медичний молодший та обслуговуЙоиИ персо"а"
(сестра медична молодша з догляду за хворими, caHiiapKa,
буфетник, робiтник з обслуговування лазнi, нянька, norirr"*
вихователя. п ьник виробничих примiшень
Оператор електронно-обчислювальних йашrr, пparliв""ri,
робота якого пов'язана з використанням персонального

Щодаток 5
до колективного договору мiж

роботодавцем Мукачiвського ЗДО М4
та виборним органом первинноi

профспiлкововоТ органiзацiТ
на 202I-2025 роки

виробництво робiт, професiй i посад працiвникiв, робота яких пов'язана з
пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнiелекryальним навантаженцям або

виконуеться в особливих природних географiчних i геологiчних умовах та
умовах пiдвищеного ризику для здоровlя, що дас право на щорiчну

додаткову вiдпустку за особливий характер працi
(вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

"ц 1З травня 200З року j\Ъ 679
N4аксимальна

тривалiсть щорiчноi
додатковоТ вiдпl,стки за

роботу iз шкiд_rивими i

важкими умовами
працi. календарних днi.
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До:аток о

до колективного договор\, ],1.:

роботодавцем N4укачiвського ЗJО .r.:
та виборним органом первIlннtr.

профспiлкововоi органiзаul.
на 2021-202.5 DoKI]

i 
положЕння

про надання щорiчноТ винагороди
педагогiчним працiвникам навчальних закладiв за сумлiнну працю,

зразкове виконання службових обовrязкiв

l.!aHe ПоложеНня поширюеться на керiвних, педагогiчних працiвникiв
загалъноосвiтнiх шкiл, дошкiльних навч€lJIьних закладiв, позашкiльних установ
та методичного кабiнету, пiдпорядкованих управлiнню освiти, молодi та спорту
виконавЧого KoMiTeTy Мукачiвськоi MicbKoT ради, KpiM тих, якi працюють в
навч€lJIьно-виховних заклад ах за сумiсництвом.
2.Щорiчна грошова винагорода надаеться керiвникам, педагогiчним
працiвнИкам закладiв освiти та методистам методичного кабiнету за сумлiнну
працю, зр€вкове виконання службових обов'язкiв за умови досягнення ними
успiхiв у вихованнi дiтей, навчаннi, вихованнi, професiйнiй пiдготовцi
учнiвськоi молодi, методичному забезпеченнi; вiдсутнiсть порушень виконавчот
i трудовоi дисциплiни та здiйснюсться за рахунок eKoHoMiT фЬнлу заробiтноТ
плати в межах загzLльних коштiв, передбачених кошторисом на oIUIaTv прачi.
3.РозмiР щорiчноТ грошовоТ винагорО:и за cr rt.riHHl npuuгo. 

'PU.nO.. 
,

службових обов'язкiв визначасться коrtiсiсю. затвер_],1,еНою накезо \1

начальника угIравЛiння освiти, молоДi та спорт\ з чIlсJа праl_tiвнllкiв l пг:з... =.-. ;освiти, молодi та спортУ; мiського KoMiTeTy профспi:rки праUiвнltкiв осз._,, _.
науки; методичНого кабiнету; ценТралiзованоI бухгалтерiТ управ--liння осз...:.
МОЛОДi Та СПОРТУ; КеРiВНИКiв навчально-виховних закладiв, вихо;]ячI1 з н.]яз:.1,.
коштiв.
4.IЩорiчна грошова винагорода керiвникам
методичного кабiнету видаеться на пiдставi
освiти, молодi та спорту.
5.Щорiчна грошова винагорода педагогiчним працiвникам надаеться вiдповiдно
до Положення, яке затверджусться керiвником навч€UIьного закладу за
погодженням з профспiлковим KoMiTeToM i може включати в себе додатковi
критерii, KpiM визначеНих у пунктi 2 цього Положення, з урахуванням
специфiки навчального закладу.
6.розмiр щорiчнот грошовоi винагороди не може перевищувати одного
посадового окладу (ставки заробiтноI плати) з урахуванням пiдвищень.

i,'Trl]]]1.q

навчальних закладiв та прашiв.;:.:.l,:
наказу начальника управ;ri ння

шlл|il|

шllшlll

Пltl

,ffiiшrrl

Ш шпr
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Додаток -
до колективного договору bii,K

роботодавцем N4укачiвського ЗДО J\Ъ-i

та виборним органом первинноТ
профспiлкововоi органiзачiI

на2021-2025 poкI.l

спiльна комiсiя
адмiнiстрацiя МукачiвськOго закладу дошкiльноi освiтиNb4

та профспiлкового KoMiTeTy закладу зошкiльноТ освiти для ведення
переговорiв i здiйснення контролю за виконанням колективного

договору

Вiд сторони
Мукачiвського закладу

роботодавця
дошкiльноi освiти }lb4:

1 Макеева Андреа
Федорiвна Щиректор закладу дошкiльноi освiти

)
Бейреш IHHa Михайлiвно

Старша медична сестра закладу дошкiльноТ
эсвiти

3. Чичур EpiKa Василiвна
3авiдувач господарством закладу дошкiльноi
эсвiти

Вiд сторони виборного органу первинноi профспiлковоТ органiзацii
Мукачiвського закладу дошкiльноТ освiти J\b4:

1. Чулак Катерина
оттовна

Голова виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацii

2. Пришляк Людмила
Адальбертiвна

Заступник голови виборного органу
первинноi профспiлковоi органiзацii

.)

Екшмiдт Сва Йосипiвна
Член виборного органу первинноi
профспiлковоТ органiзацii
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