
Змiни до колективного договору
мiж роботодавцем та виборним органом

первинноТ профспiлковоТ органiзацiТ ЗДОNs28
загыIьного розвитку на 2021-2023 рр.

схвАлЕно

загаlrьними зборами
працiвникiв З!О jtlb28

вiд ,/ , О 9. jоl /А,
.,роrоЩ
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Тривалiсть робочою тижня встановлюеться:
- для педагогiчних працiвникiв згiдно тарифiкашii;
- iнших працiвникiв - 40 годи н на тиждень.

Початок роботи З!О (ясе.ll-салка) N!r28 - 7.00. Закitt.rсrrня * l9.00. IIрийом дir.ейв навчальних групах (режим роботи - [2 lолин) починае.I.ься о 7.00,
заI(риваються вони 19.00.

!ля праrliвнИкiв З!О (ясе,lt-са;tка) Лrr28 ycr.aH о вл Iос,гься tr'ят.lt,:Iеt-t н и й робочийтиждеllь з двома вихiдними дtIями, '['ривалiс,гь utодсtlноi ,змtit.lи визначена
графiком змiнносr,i, затверджеl{иNt керiвtrиком З/lо за поголженням з l lk з
додержанням тривалостi робочого тижня, а саме:

ffиректор: 8:З0 - 17:00
В иховаl,ель-м етодист: Зб годин

на тиждень
Сестра медична: 8:00 - l7:00
Завгосп: 8:00 - 17:00
Kyxapi: 1 змiна 7:00 * 15:00

2зплiнаll:00-19:00
Пiдсобний робiтникKyxHi: 8:00 - 16:З0
Помi.tllик вихователiв: 8:00 - l6:30
Прибиралыrик службових

Перерва 12:30- 1З:00
(вiдповiдно затвердженого графiку)

I-IepepBa lЗ:00 - l4:00
l-lepepBa 13:00- l4:00

( вiдповiдrrо гра(liку)

ГIерерва l2:30 - lЗ:00
Перерва l3:00 - l3:З0ь

прим l щен ь: 8:00 - l2:00
Машинiст iз прання та
ремонту спецодягу: 8:00 - 1б:30 Перерва 12:30 - l4l00cTopoik: Тривалiсть щоденноi змiни визначено графiком змiнностi
!вiрник: 7:00 - 15:30 Перерва 12:00 - 12:ЗО
робiтник з комплексного
ремонту булiвель: 7:00 - l5:З0 Перерва l2.00 - l2:З0
Вихователi 1 змiна 7:00 - 1З:l0

2 змiна 12:50 - 19:00 (вiдrlовiдrrо графiку)
Музичний керiвник: 8:00 - l5:20 (вiлповiлно графiку;
lHcтpyKTop з фiзичноi
культури: 8:00 - 12:00 (Bi,lrIoBi,lHo r рафiку)
Практичний психолог: Itонеl(iлоtt 9:00 - l3:00 cepe/la - метоличний лень

BiBTopoK l5:00 - ltj:00 п'ятtIиця - вихiдний
четвер 9:00 - l2:00

головний бухгалтер: 8:00 - l6:30 Перерва 12:00 - l2:30бухгалтер: 9:00 - lЗ:00
дiловод: 8:30 - 17.00 l1epepBa 12:00-12:30
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Тривалiсть щорiчноi вiдпустки педагогiчних праIliвникiв та iншlrх .}ffi*i,

Закладу дошкiльноТ освiти Л!28

яцJдч]о\
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"\! з/п Посада

| !ирекгор

| 

Вихователь-методист

lвиховатеr"

| Асистент вихователя

] Практичний психолог

|Музичний керiвник

Керiвник гуртка

[нструктор з фiзкультури
Головний бухгмтер

Бухгалтер

Завiдувач господарством

Сестра медична старша

'I'ривалiсть шорiчноi
вiдпустки

(ка.llепдарних днiв)
l

42
1

42
з

.56
.l

.56

,.l2

6
42

7
12

8 ;l2

9
24

l0
24

1l
24

12
24

lз Медична сестра з дiетичного харчування

fliловод

помiчник вихователя

Кухар

Кухонний робiтник

24
14

24
l5

28

24
lб

l7
l8 Машинlст з прання та ремонту спецодягу (Бiлизни)
l9 CTopoitc

flвiрrlик

Робiтник з комплексного 
"б."уr""у"a,*" 

,a р*r"Б
булiвель

Прибиральник .rуrпбоuоБ np""fr оЙ---..-.-
Оператор котельнi

Слюсар-електрик

]4
20

2l
24

22
24

,l
24

21 ],l
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перелiк посад працiвникiв з ненормованим робочим лнеп1, яким нада€ гься дола l кова
оп"rIачувана вйпустка згlдно ст,8 ЗаконУ Украihи "Про вiдпустки" вh l5.11.199б р.N504/9б - вР та згИно Додатку J\! 1 до Галузевоi угоди мiж MillicTepcTBoM освiти

та науки УкраiЪи та ЩК Профспiлки прачiвникiв освiти,u nuy*i, Украihи
на 201б-2020 рокп ( у редакцii вИ l9.04.2018 р.) 

..Орiснr.ований перелiк посад
працiвникiв ] ненормованим робочиу дlrем,

clrcTeMIl MiHicTepcTBorr освi.ги i rlауки Уtсраiilи''

!. Штефанюк

ран корилорiв та санвуз;I iB

Машинiст з прання бiлизни

Kyxapi та Ky<oHHi прачiвники

ЛЪ з/п I-Iазва посадu пр:rцiвника Трива,lliс,гь додатковоi
вiдпостки

1 Директор

Головний бухгалтер
7

2
;J

7

Бухгалтер 7

4
-
5

Сестра медична старш_а _.
!iловол
Завiдувач господарством

ЙрпО"р-Й" * .ny*Oor* np"ri*.no.
прибиранням кори:ооiв ta clHBv t liB

_l

_+

,,l

зайнятий ч

6

7

Голова IlПо
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Додаток 4

Впди
надбавок та доплат, якi введенi Iнструкцiею про порядок обчислення

аробiтноi плати працiвникам освiти,
згhно наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украihи вiд l1.06.2007 р. Л!47l

l0

l2 0% поса.лового окла.tу

l 0Оlо ПОСалОВОГО ОКЛаЛУ

Понад3роки-l0%
Понад l0 poKiB - 20%
Лонад 20 poKiB - 30%
посадового окладу

l4

lз

l5

|6

Пiдвишення посадового оклад1 педагогiч ни v
]працlвника\,

медичним гlрацiвtlикапl за роботу у несприятливих
),1toBax праui та пiдвищеного ризику для здоров'я, в
зв'язку з поширенням хвороби COVID- l9

Щоплати та надбавки
сумiщення професiй (посад) До 50% посадового окJrаду
розширення зони обслуговування або збiльшення
оосяг робlт

.Що 500% посадового окладу

виконання обов'язкiв тимчасового вiдсчтнього
працiвника без звiльнення з ocHoBHoi рЬботи

.Що 50Оlо посалОвого Окладу

Виконання особливоi роботи { на час iT виконання) .Що 50% посалового окладу
Високj досягнення 1 лрачi. за складнiсть га
налру;кен icTb у роботi

До 5 0ой посадового окладу

Робота у н iчний час

Робота у святковi днi У розмiрi подвiйноi годинноi ставки
шкiдливi уtrtови працi

Використання лезiнфiкl,ючих засобiв
Педагогiчнипt лраuiвникаv за прес ги;ltнiс lb
пелагогiчноi прачi

j00lo лосадового о}сlад} з урахуванI]я
пlдвищень
(тарифноi ставки)

20 0/о посадового окладу з урахування
пlдвищень (тарифнот ставки )

За ненормований робочий день

ПеДагоГiчним працiвникам за вислугу poKiB Понад З роки - |0%
Понад l0 poKiB 

- 20%
Понад 20 poKiB - З0%
посадового окладу з урахуван ня
п lдви щен ь (тарифrrоi с.гавки)

Сгаршиrl \|Ёtrиllним ceclpa\I. ]\Iедични!l ceclpaM та
Qахlвuя\l з 0азовоlо та неповною вишоlо \lедичною
освiтою, якi працюють у системi освir.и за вислугу
poKlB

l 00lо посадового окладу

200% посадового окlалу ( ло вiдмiни
караl,iтин),

(Jl
}l
ot
Na

тефанIок

|JФ з/п
Розмiр лоплати

2

З

.,l

5

6
40%

7

8

9

ll Ja lнклюзiю

l2
50оlо посадового окладу
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положЕння \

про премilовання працiвнtiкiu ЗДО ЛЪ28

I 1-1o матеDl€шьно хочен tIя
l. Витра,ги ма,герiаlьного заохоrIенIIя здiйсttItlltl,гься:
- для винагород за сумлiнrrу працю, зразкове виконаннrl службових обов'язкiв
та допомоги на оздоровлення педагогiчним ilpaцiBttlrttaM, передбачених п.п. 9,
l0 ст. 57 Закону Украiни кПро ocBiTy>;
- лля премiй та матерiальноi допомоги, для tзирiшеIIItя соцiально - побутових
питань педагогам та iншим працiвникаNr навчального закладу (установи) - за
рахунок eKoHoMiT фонду заробiтноi плати, позабюд;ltстних KotuTiB, прибуткiв
вiд господарськоi та iHrшoi перелбаченоi стаr,ч-t.опt .,tilt..ll,ttocTi.
IJ Порядоl< премiюван ня.
l. Вttнагороди в розмiрi одного посадового оI(Jlаду (ставки заробiтноi плати)
1,а допо]\tоги в розмiрi одIlого посадового ()к.lilду (ставки заробiTrrоi плати ),
гарантованi державою налаються одиFI раз tla 1.1ili вiдповiлно до наказу
KepiBHlrKa закладу, устаllови в TepMirl, визttl,tеllttii ttерiвником мiсцевого
оргаllу управ.п i н rrя освiтою або мiсцевого самоврялуl]ання.
2. llрешriя r,a матерiалыlа дOпомога для вирittlеttttя соцiально- побутових
питань надаються керiвником навчального заклал)/ за зголою профкому, а
керiвнику - наказом керiвника управлiння ocBiTlT або рiшенням мiсцевого
самоврядування:
- за досягнення успiхiв у навчально-виховному пропесi;
- з наголи ювiлеiв]
- з нагоди державIlих свят;
- з нагоди irлших урочистих подiй;
- за участь у KoHKypci <Вихователь року>;
- 3а створення нале)hних 1 мов nparri та доlри]\1illIIIя IlI:\|ог шоло охорони праtti;
- за зразкове вiдttоше1.Ittя викоIlання службових обов'язкiв;
3. Розмiр rlpeпlii тa rua,t,epialtbHoi допомоl.и t]и,]}lачас.1,1,сrI керiвником заl(jlаду за
пого,l)t\ення]\| iз llрофкоrrtl\l. I]ихолrlчИ il ttаявllttХ коштiв i 5 порялtiч
визначеним колективним договором.
-{. Прачiвникiв, якi праurоють за сумiсttиIrrtlогrt.:,,,смilовати на зага!rьних
пiдставах.
5. За порушення тр},довоi дисциплiни (невиltсlItання працiвником без
поважних причин обов'язкiв. пок.lадених Ita lIього т]]удовиIu договоропл або
правилами внутрiшнього тр\,.]ового розпорядку, при наявностi наказу
KepiBHllKa закладу) пpauiBHltKtt \lo..KvTb час,l l(ol]o ai,. noBIticTlo позбавлятися
виI-Iагород.
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-]ане положення розроблене на ocHoBi:
l. Ko.reKcy Закону Украiни <Про працю>;
1. Закону Украiни <Про ocBiTy>l;
3. ЪконУ Украiни <Про профЬсiйнi спiлки, iх права r.a гарантii дiяльностi>;-l. Закону Украiни <Про к.олелктивнi до.о"ори i у.u.циr; по.r*--оur'кЪОriпу}'краiнИ Bi,,r 05.05,2000р, JФ 898 uПро поЙок llаl{ання щорiчноi грошовоi'винагороди педагогiчним працi вн и кам nuuuu.., u,r"" закладiв>r.



5. чАс вIдпочинку

KepiB н uк зобов'язу еmься :
5. l. l, Щорiчно до 15 сiчня узгодити з профспiлковоlо органiзацiсю, затвердити
Й ДОВеСТи До вiДома пРацiвникiв графiк urорiчних оплачуваrtих вiдпусток покожнiй посадi, професii вiдповiдно лЬ Закону Украiни "Про r,рофвiлr,у.rп"''.
5, 1,2, При складаннi графiкiв ypu*ouy,or"." iнтереси виробtrицтва, особистiiнтереси працiвникiв та можливостi iх вiдпочинку. I}раховуrоч" безilерервнiсть
навчально-виховного процесу в ocBiTH ьому закладi граtрi rt вiлпусток
педпрацiвникiв, по можлlлвостi. л iдлаr uто"у..rr.о n iл'пuп iпу""|п"И п"рiол.
5,1,3, Щорiчнi основна та додатковi вiлпу,сr,ки trсtзtltli триtlа.lIос.гi у перший piK
роботи надаються працiвникам п iс.пя закi r-rчеtlIIя lllсс'и м iсяrti в безп"рерв"оi
роботи в ycTaHoBi.
5, l, 4, tt{орiчнi вiлпустки повноi тривалосr,i ло HacTaHtlrl ш lс,с,ги мiсячноготерпliну безперервноi роботи у перший pik роботи у данiй ycTatroBi надавативизначеним категорiям працiвникiв згiдно ст. l0 Кjпп vкрьи.
5, l, 5, ПодiЛ щорiчноi вiдпустки на частини буль-якоi тривалостi допуска€тьсяна прохання праuiвника.У канiкУлярний перiод / п.4 постанови к"бira 

_

MiHicTpiB Украiни вiд l4.04.199Z р. ЛЪ З+О 7 .u yroun, що oc'oBrla безперервначастина станов}lтиvе не N{енше l4 кален,царних днiв.
5. l. 6. Надавати вi:пr,стку / або ii uua,r"ny ) пе,цагоl.iчtlомl, rrllацiвнику лроl.ягомнавчалЬногО рокr, l,зв'язку з необхiднiстIо cal la'opl i.,- I(),pop.,.'I о го лiкування / п.4постанови Кабiнец. MiHicTpiB УкраТни вiд 14,04. l 997 р.'л; З46 /
5. l. 7. TepMiH трива.-lостi шtорiчноi профвiлпустки гIрацiвtlикitз З!О.,\Ъ28:
- директопа - 4] ка_rен:агrних днiв;
- лелпрацiвники r.a ксрiвttики l.vp,t,Kill- -l2 Ka_,lclt.,tapltttx lttritз;
- вихоtrате.пiВ доtttкi..tьнlIХ гру гI 

- 5б каленларrrих illtiB;
- поltiчники вихователiв - 28 календарп"* onio;
- фахiвчi та технiчний персонал - 24 календарнi днi.5, l, 8, Жiнкам, якi мають двох i бiльше дiтей BiKoM до l5-ти poKiB, або дитину-iHBaTi.ra. одинокиМ матерям. або яка усиновила дитинУ (ло досягнення дитиноюl8 poKiB) надаеться соцiапьна вiдпусiка тривалiстtо l0 калеlrдарних днiв без
урахування святкових та неробочих дr.riв згiдttо ст. l9 Закоtrу .'Гiрп uЙпу.rпу''(ст. 7З Кодексу законiв про працю Украirrи). За пa;tBIticTto декi",Iькtlх пiдстав iTзагальна три валiсть не повtlн на перевиlц\,ваl.и l 7 rtа.lrендарн их .,tн i в.5, l, 9, !иректор HaJac вi:п_, стк,r,.бЪ l збереrrtенrrя заробiтrrоi' п.rаr,и працiвникам,але не бiльше 15 Ka.leH:apHtrx .lHiB на piK.
5. l. l0' flирек,гор на:lас за рах\,нок KotllTiIз ycTaHoBll ,rlo/,la,l,Koi]}, вiдпустку на З
робо.ri ,rHi в разi clrepTi рi:нllх-по KpoBi або по ш"пrобу: чоrоuil а tдру*"iиi,батькiв (вiтчиrrа. \,ач\\l..l..]t]тliни (пасиttка, паllчсрки, браr.iв, ссстер).5. l. l1.IipaBo на вi:пlсткi,забезпечус BciM праttiвtrикам.,а|(.Ilаilу гараIlтоI]аненадання вiдпустки зазначеноi т,ривалостi iз збЪреirtенням r.ra ii rrерiол мiсця
роботи / посади /, заробiтноi пiати loono*n."),-u iх числi i ясittкам пiслявикористання вiдпустки по догляду за дитиною BiKoM до ]-* й;i;.- 

--'-"-'

_
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: ]]. flирск,r,tlр iIа,l(ас.,цо,цаl.ков\,оII.Iач\I]аlIv tli.ltt_rсlк,1 lit ltсtttlрл,ttlванийi -, lllr:i ,гpиBaJIicl.lo 
до 7 r<а.,lенлар,,ui ,д,,iо зl,iлtltl зi cIlllclioм лосад,

'",- 
, та професiй / cr,. 8, роздiл 2 КЗпП Y-p.i"" Z /lо,ца,l.оlt З /_{ _ _], За бажанням працiвника u"nnunyuur" йоллу r.рошову ttомпенсацiю за'::: 

' ':-j-\' неВикористаноi 
11111чноi 

uiлпУ.rо' 1np" uuun'), r,ривалiсть налано.i::' - З,-{ltКОtЗi ЩОРiЧНоi i додатковоi oi,,ti,y.rnn n" ,,nunu,," бу,I,rr MeHrlre нiж 24: * : .:]pHi лнi) та при ная.вIlостi .копо;iiф;;r,,,i,, ,ut-,uОi,,.,,ul.гl.,tltти._' . ], Перенесення ltlc

;..1,. 
: ;l Hi;., lH;*#у, t fi Ёi1',, _i.i' 

i i' ; l i'Ё r;;,: 
;l i' i,';Tj il 

",, 
., o o

с : . з 
= оi в i,]пустки," i:"Hl?i;,;HJ l: l J;jн;:ru ;l;l;;,iilJ:, #н:: 

"
С:'] :.,] i: \ l}llпалliаХ в i tltlttlЙ Kart irt1, lярr rий,,.'рirrra.
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