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ДОДАТОКNs l

до колективного договору на 2019-2023 роки

Вiдповiдно змiн до Галузевоi угоди мiж MiHicTepcTBoM освiти i науки
УкраiЪи та ЩК Профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни rTa2Ol6-2020
роки вiд 12,01.202|p. за Ns 73410/1-2l з боку MiHicTepcTBa та за Ns 02-516
збоку Профспiлки, надавати працiвникЕtм зilкJIаду дошкЬноi освiти Ns 39
<Журавлик>, якi перехворiли та перенесли гостру респiраторну хворобу
CovID-l 9, сприtIинену корона BipycoM SARS-CoV-2 MaTepia.,rbHy допомогу
за рахуноК власниХ коштiв ЗДО Ns 39, але не менше в розмiрi однiеi тисячi
гривень.
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ДОДАТОК Ns 2

до колективного договору на 2019-202З роки

Вiдповйно до ч.l статгi 57 Закону про ocBiry та Постанови Ns 963 вй
14.06.2000 Кабiнету MiHicTpiB Украirп,r <Про затвердження перелiку посад
педагогiчнrо< та науково-педагогiчних працiвrп.лкiв>, Постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украirти Np 1298 вiд 30.08.2002 р. та ггп.5 п.4 Наказу Ns 557 вй
26.09.2005 р. внести в Колективний договiр доповнення:

<G{аДавати BciM прац,iвrпшсам закJIаду дошкiльноi освiти Ns 39 <Жlравлик>
MaTepia.lbHy допомогу на оздоровлення, в cyMi не бiльшiй нiж один
посадовлй оклад на piK, у межtlх фонду заробiтноi гшати та затвердкеного
кошторису доходiв та видаткiв>.
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додАток N. з

до колективного доrовору на 2019-2023роки

Вйповiдно до змiн, внесецих Постановою Кабiнчгу Мiнiсгрiв Украiшr вiд
10.07.2019 р. Nч 694 до ocHoBHoi Постанови вй 14.04.1997 р. Nэ 34б <Лро
надаш{rI щорiчноi ocHoBHoi вiдпустки трrвшiстю до 5б кшrендарrмх днiв
керiвнlли працЬшд(ам н{lвчtчIьних закlадiв та ycтllнoB освiти, навчtцьшо(
(педагогi.шrЮ<) часгшr (пцроздiлiв) irшrю< установ i закладiв, педtгогiчIмм,
науково-педЕгогiчrпшrt працiвrпrкшц та на}ковим Гцlаlliвrлпсам> внести змirпл в
колекг1.1внrдi договiр :

-BlD(oBaTeJUIM зtlкJIаду дошкiльноi освiти Ns 39 <d(уравлшс>, незалежно вiд
груп дiтей з якими вони пращоють, зокрема й груп зtlгtlльного розвитку,
надасться щорiчна основна вiдrrустка трrва-тliстю 5б календаршо< дliв;

,-керiвrппсам гурткiв - 56 каlrендарrлоr дriв;

-фiз.iнчтруктору - 56 календаргпо< лнiв.
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