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1. зАгАльнI положЕння.

Визнаtочи даний колективний договiр нор\,1ативIlим актом, tla
пiдсrавi якого здiйснlовагиметься регулIоваIIIlя соцiапьttо_скоttоrti,tttих.
виробничих i трулових вiдносин, Сторони Jlомовилися про IIас,tупне:

l. I{ей колек,гивний договiр укладено на 2021- 2025 роки,
затверджено загаJ]ьними збораNlи працiвIlикiв (Протокоrl Л! 5 Bi;1

l1.01.21p), набирас чинностi з дня його гriдписаttня i дiс llo
прийнятгя нового, або перегляду цього логовору.

2. Сторонами колективного догоl]ору с:
- роботодавець в особi .Щиректора ЗДОN942 Касинець Оксаttи

, Iванiвни. яка предсlавляс ittlереси власника i vac вiлповi.,ttti
l

повноважеtlIIя;
- уповноважеtlа особа пpalliBtI1.1KiB - Гапич Марiя IBaHjBпa. яка
вiдповiдно до (gд-lаКЗцЦ, cr,. З Закону Л! 3356,.,tuctп MiHccltlпcl.пittttttitt tзit)

0б.04.20lб р, "tФ 506l18,/9J- 16), закон), украiни <ппо колективlri догоrlорrr i

угоди) вiд 01.07.93 р. N9 З356-ХII представляе iнтереси працiвникiв Зfl()
Nч42 <,Щжерельце>.

3. Колективний .цоговiр укладеttо вiдповiдttо до Конс,гиr,упii ,l,a

чинного законодавства Украiни. Керус,гься заколlами УкраТllи <I lpo
ocBiTy>, <ГIро оплату працi>, кПро вiдпустки>, "Про oxopott_t ttp:ttLi,

Статутом З.ЩО та iншими tIормативlIо-правовими актами.
4. Сrорони Jобов'язуються дотримуватися ttриltuипiв соuiалыlоtо

пар]нерсIва: лариtетltiсt ь предсгавництва. рiвноправнiсгь cTopiH.
взасvноi вiдповiлальностi. консгр1 ктивносti ta аргlvеll гоtlаtrосгi ttри
проведеttнi переговорiв rцоло укладеIrIIя ко-цек,гивного 

"tоl!l]ор),.BHeceHlli до ttього зviн iltottoBH.,Hb. taK ittри BиpiltIctttti llсiл llll,illll,
соцiал ыlо-економ iчн их i rрlлових вiдносин,

б. Колективний договiр визнача€ узгодженi позицii i дii CTopirr,
спряvоваtti lla Тх слiвробiгницlво. створення y\,toB для лiдвищснllя
ефективностi роботи навчального заклалч, реалiзалiю професiйtlих.
трудових l соцlaUIьно_еконо]\{lчних гарантlи I]раltlвникlв,

7. IIолоrкення цього колекlивtIого договору дitоть бeзttt,cepc:ltlt,,l i

с обов'язковими для дотримання робо,годавIlем ra праltiвrrикалrи '}l(O

JYl42 <[жерельце>.
8, .Щiя колективного .,1оговор) лоluирю(Iься лля Bcix fl рацiвllикiв

закладу.
8. )tодна iз сторiп упролоsх( TepMirl1 лiТ колективllого ],lого]t()ру llc

лtоже одноосiбно прийNlати pitltcrlttя, ц(о l]l\,tiltIolo,1,b iioto trilpшltt.

положеIlIIя та зобов'язаIIIIя, або припиняlотl, iх викоrtаtlttя,
9. При змiнi власника навчаJlьного закладу чиннiс,гь колек,l,иl}ноl,о

договору зберiгасться до укладеIttlя цового.
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2. вироБничI тА трудовI вIдносини,

2.1. Роботодавець зобов'язу€ться:
l. Забезпечувати ефекr,ивну дiяльнiсть З,llО, виходячи з

фактичних обсягiв фiнансування, та рацiональне викорис,гання

позабtолrкетних коштIв для пiдвищення результатiв роботи,

полiпutенltя становиutа праuiвн и KiB,"i.-- 
ЗlЬ".r"чу"uru por""io* i змiцнення MaTepia,ttbHo-rcxtti,tltoi ба,lI,t

З,Д,О. сгворенrlя оптимальних yttoB праtli,'j.'Y*"uur" заходiв для моралыlого i маr,ерiалыtого с,IиNl_yJ]lо-

вання сумлiнноi, якiсноТ rrpaui прачiвникiв,

4. Не засr,осовУвати коцтрактнУ форму ,грулового Jlоговору, KplM

випадкiв, коли сам праItiвltик виявив баrrtання працIова,ги за

контрактом i за умови наявностi фiнансовоi бази,,

5. Забезпечити настаt]ниLlтво над молодиN,Iи спецlалlстltI4и,

сприяти ix адаптацiт в колективi та професiйttому зростаIlliк),

6, Здiйaп,оuur" прийняття та звiльнення працiвникtв вl,rtгIовll1llо

до вимог чицного законодавства,
7. !,о початкУ роботи праttiвttика за укладеItи\,1 'I,ру/I1овиNl

ооaо"йо' роз'яснити пiд розписку йоt'о tlpaBa, .обов'яlки,
iнфорплувати про умови прачi, права на triльги i koпlrlcIlcatLi'i за

pob-y'n особливих умовах вi,rlповiлно до чиtIного зако]Iодавс,t,ва,

даного колектиВного договорУ та ПравиЛ вI,1утрiшнього тру,lового

розпорялку Зl{О.
8. Звiлыrення працlвI{икlв за ittiцiа,гивоtо роботодавrtя l,tiiictltoBar t,t

згiдно з чинноt'О закоl{одаl]стsа ст,40 КЗпll УкраТни,

il irp" розiрванпi трудового логовору з iнiцiаги_ви.,.лтlаtLiвltика

зважа,ги на те, що працiвнИк N{ac право У визцачеIIии l]иIl

TepMiH розiрвати трудовий логовiр за власним бах<анttям, якIIlо в

yciaHoBi rrорушУсться законодавство про охорону праIll,_ умов_и

колек,l,ивного договорУ з tlих пи,Iань, з виплатоЮ BlJlI]olll]lIjol

вихiдноi доllомоги (ст,7 ЗУ <Itpo oxopotry llpatti>),
--iO,'Допоо"r" 

до вiдома лрачiвникiв ЗflО ttoBi ttopMaTtl,Btti

докумецти, що стосуIоться трудових вiдносин, оргаяtзаllll t]раlц,

iori".r."urn Тх змiЬт, права та обов'язки праuiвникiв (впро;iовтt

)-х лнiu пiсля отримання вiдповiдноi iнформачii),

11'ЗабезпечитигласнiстьвсiхзахоДiвlIlолонор]\1уВаtlliяllраlLl.
роз'яснснltя праIliвпикам t]ричиltи Ilерег]lяilу ltop]\,t lIpalll lа ) \10l,]l1

засtосуваIllIя нових I{opM.

l2. Перiоли, впродовж яких у tIавчальпому закла,цl llc з-lilис]lIо-

ar"a" ,,uu"ur,оr"й процес (освiтrrя лiяльнiсть) у зв'язку iз

санiтарно-пiдемiолоiiчцими, клiматичними чи itlшими, не

a-arn*"ar" вiд працiвлtикiв обставинами, вважаl'и робочим часоrл

пе,]агогiчних та ittttlих працiвtrикiв,
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13. LIe вiдволiкати працiвникiв Biil викоltаtttlя rtилttl ttpo(lcciiltltrr

обов'язкiв (за винятком випадк'Lв, передбачсttих чиtllrлlлt

законодавством) згiдно п.3 ст.26 ЗУ (Про загальну сереJ{ню

ocBiTy>.
14. Забезпечити своечасне (не рiлше одного разу tla п'я,гь

poKiB) пiлвищеНrtя квалiфiкачii педагогiчrrих прачiвtIикiв,

aupunry,o"" Тм при цьому пi.ltьги та KoMttcHcartii згi.цrtо чlrtttlого

законодавства.
15. У разi

узгоджувати з
запровадження в ycTaHoBi чергування завчасно

працiвниками З.ЩО Nэ42 <[жерельце> графiки, порядок

та розлtiри компенсацii. Залученi ло чергувань не N{ожуть

виконувати обов'язки сторожа,
l6. Залуча'ги прачiвникiв до роботи в lIалурочttий час виlijllочtIо

за ix згодою згiдно чиttного законодавства,

17. Залучати до робоr,и окремих працiвtrикiв у вихi,tlti
(неробочij днi лише у виняткових виладках за Тх згодоIо (згi,'tно

чинного законодавства ).

18. СумiщеllнЯ професiЙ (посал), розширенIIя зопи обслуt,оtз1,-

вання застосовУвати за погодЖенням з працiвниками Зло,]\r,i,42

<,Щжерельце>.

19. Попереджати виникцення ittдивiдуаrьних i колекr,ивltих

трудових конфлiктiв, а у разi iх виникttеtlня забсзIIсч\l]аl!l

вирiшенtlя вiдIrовiдно до чинноl,о законодавства.

2,2. Р ада працiвпикiв здо лъ42 <Щrкерс.rt ы{е>:

1, ЗабезItечуС постiйний контролЬ за свосчасним вве,/lеIIllям lt

дiю нормативних документiв з flитань трудових вiдносиtt,

органiзацii праui, розполiлу навантаження,гоtцо,
2. Cnp"". змiцненнtо труловоi дисциплiни, дотримаtltltо lIраtlrlл

вttутрiшrlього трудового розпоря.ltку,
3. Пр"д"rч"п"i itrтереси Bcix працiвникiв закладу з пи,гаtlь, якi

потребуtоть вирiшення мiсцевими i центральними органами

викоtlавчоi влади, правоохоронними органами i затребувати

необхiдну iнформачilо tllодо Тх вирitпеttttя,

4. Сприяс попередженIlю виliикнеIlня itt:lивiл5,аltьних, Ko-Ilcli'Il]B-

них ] р) доL}и х конфлiкIiв,
7. Забезпечус захист Bcix працiвникiв ЗДО N,42 <<Дrкерсlыlс> Bt"l

незаконlrогО звiльнення шляхом перевiрки пiдстав д:lя зtri.lrыtегttlя

з iнiцiативи адмiнiстрачii, дотриманllя встановленот законолавствоI!1

процеlури звiльнення, врахування трудових досягнеIIь, Bl],lMoBl,] },

,u:unni ,rод" lta звiльпенttя за lIаявttосl,i дrIя цьоl,о tli,lclaB,
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з. зАБЕзпЕ,чЕння зАЙtIrIтосI,I
ПРАЦIВНИКIВ.

3.1, Роботодавець зобов'язусться:
l. Пiдтримувати чисельнiсть працiвникilз на piBHi. вс ганоl]JIеному

нормативними актами MiHicTepcTBa освiти i trауки УкраТпи лля
органiзацii освiтнього llроцесу вi,tповiлttо,llо обов'язкtlltilIо
державного сгандарtу - БазоttоI,о Ko\1llollcIIl\, ,tottttli,tt,t ,,i ,,с,' r ,,

2. Рitшення rIро змiни в оргаrriзаuii l]иробlIиl(гва i l]palli,
лiквiдацiю, реорганiзацitо, перепрофiлювання установи, скорочелIIlя
чисельностi або штату працiвникiв прийма],и лише пiсля
попереднього проведення переговорiв (консультаuiй) з tlраtliRни}iа\lи
З.ЩО - rre пiзнiше як за 3 мiсяцi l1o з.ttiйсttеtlttя I(их за\(),Liв,

3. Забезпечувати стабiльну роботу колск,гиI}у, ltc ,,(оl]),скагIl
еконо]!1iчIlо не обlруIl,говаIIого скорочсIlIIя I,p),ll, робоlIllх Ili! Ll,,

У випалку об'скrивllоi необ,<iдностi скорочсння чисельносti
педагогiчних працiвкикiв, провес,Iи Його пiсля закiнчеIiIIя
навчального року.
4. !отримуватись виконання чинного законолавс,tва ttlojlo

встановлення педагогiчного flаван,tажеIIня I]оI|ад с,га]}ку Llи

неповного педагогiчного Ilаванl,аження JIиII1е за письмовоlо ]l,{J,tolo
працiвника.

5. Здiйснювати прийняття на роботу нових працiвникiв ,llише у
випадках забезпечення повноi продуктивноi зайнятос,ri t]pa]ltoloI]иx
i якutо не лрогно])с]ься Тх вивi.ltьнення.
6, Вiдповiдно до заявок забезпечувати праtlевлаtiIтуваI II Iя

випускникiв педагогiчних навчалы]их заклаJIiв ]а olpиNlillIoIO
спецiа_rьttiсttо. уклавши ] ниvи безстроковий rруловий toIoBip i

встановивши педагогiчIlе навантаження в обсязi не Me}lllIe
вiдповiдноТ кiлькостi голин на c,I,aBKy заробiтноТ lI:tа,ги.

7. Здiйснtоваrи вивiльненttя прашiвIlикiв ,tише 1 разi HajJ_l1,11,1]'

потреби, зумовленоТ необхiдними змiнами в оргаtriзаltiТ ltplltLi.
зокреN,Iа у зв'язку з лiквiдацiсю. реорганiзачiсю. перелроd)i,IlIоваIi-
ням! скороченням чиселыtостi або штату прачiвttикiв, tIeyxи-II1,1lo

,]отримуIочись при цьоllу норм законодавства (п.1 ст,40 КЗrrII
УкраТни):
- злiйснювати вивi.]IыlеIIIlя тi,tьки пiсля викорисtuItttя rc'r

ttож,iIивостей забезпечити Тх роботоtо на iншому робочомr rlictti.

} ToNl} числi за рахунок припиliення lру,I(ови\ tsi,Jlllocиll
сl,rriсниками, лiквiдацiТ сумiщенrrя тощо;
- направляти працiвttикiв, що вивiльttяtоться на лрофесiй]l}

пi.]готовку, перепiдго,tовку iз збережеttrtям серелtlього lilprlfri tb1 liL

весь перiод навчання.
8. Надавати BciM ба)tiаtочим мо;,кJIllвiсгь прзlLlоваlll H!l ),\1ollax

неповного робочого часу з оплатоIо прачi пропорчiйно Bilttlpatlbo-



ваному часу (за фак,гично викоllаllу робо-гу) бсз бli,lь-якtlх tlбrlс-
]кень трудових прав, iз збереяссIl}Iям lloBIlo'i грив1.1()(li l , I 1 , l i ] 

, ] \ i ] t l -

ноТ вiдпустки та Bcix гарантiй, пiльг, комtlеt,lсацiй, BcтattoB_ttcttиx

цим колективним договором.
9. При змiнi власника З!,О, а також у разi реорганiзачii'

(злиття, приеднання, по;liлу тоtцо) звiльнення працiвrtикiв llpoBo-
дити лише 1 разi скорочсIIllя чиссльносti ttlгltl1.

3.2. Рада працiвrrикiв З[О ЛЪ,l2 <<[жерельцеr> зобов'язус,t,ься :

1. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав ,l,a

соцlаJIьного захисту вивlльнюваних працlвникlв.
2. Контролювати надання прачiвникам лереважного права

залишення на роботi вiдповiдно до чинного законодавства Украi'ttи.
3. Не допускати звiльнення за iнiцiативою роботодавtlя Bat ilttttx

жiнок та жiнок, що мають дiтей BiKoM до трьох (ло шести) poKiB
(cT.l49 КЗпП УкраТни).

4. оплАтА пl,АцI.

4.1, Роботодавець зобов'язусr,ься:

1. ЗабезIrечувати гласнiсть умов оплати праIri. порядку BcTalIoB-
лення доплат, надбавок, винагород. iгtших заохочувапьIIих t.l jio}t -

пенсацiйних випла]. по_,lожеlIttя Itpo преrlitоьаttttя,
З, Не приЙмаlи в o-1HoctopoHHboMy lIоря.lку piltteHl,. ttl,, .\lll|,t,l(\ll,

всгановленi в колективноvу логоворi уvови оплаtи пр:rtti,
3. Забезпечити свосчасну iB повному обсязi, двiчi на мiсяrtь,

виплаr,у заробiтноi плати в термiни: - заробiтна плата за перII1у

половину мiсяця - l3 числа поточного мiсяrц; - остаточllий
розра\уIIок 28 числа поlочttоtо viсяця.

При збiговi repMiHiB виплати за лершу половиIl) мiсяtLя чи
rаробilноТ плаlи з виriJtttи\,lи ]llIяvи - виплач)IJаtи Тх ttапсрс;tо tt,i,

4. Здiйспtовати виплату заробiтtlоТ пла,ги чсрез установи баttкitl
вiдповiдно .цо чинного законодавства лише на пiдставi особис-tих заяв
праuiвникiв,
5. При кожнiй виплатi заробiтноi плати повiдомляти праrliвltика

про загальну суму заробiтноi плати з розшифровкоtо за ltиjlalllr,
виплат, розмiрами i пiдставами утримань, та сум. якi lliл;lягаlо,гь
виплатi (ст.1 l0 КЗпП).

6. Забезпечувати опла,гу прачi працiвникiв за замiн5, б1;Iь-яких
хатегорiй ]иvчасово вiлсуrнiх праtLiвttикiв ) IlotllloMy pot\tiIli ,I

iiHboro квалiфiкацiсю.
7. Здiйснювати оплату працi у випалках, коJlи заня,гIя нс llpoBo -



-]яться з незыlежних вiд працiвItика причин (ltесIlрияr,llиtli llct,cil

рологiчнi умови, епiдемiТ тощо) з розрахунку заробiгrrоi пJIаIи! вс-га -

новленоi при тарифiкачiт, за умови виконання працlвниками lнIuol

органiзацiйно - педагогiчноТ, органiзачiйно - методичноТ роботи
вiдповiдно до Тх функчiональних обов'язкiв,

При Bi.ucyтHocTi Taкoi роботи оп.llату злiйсtrюва'ги з po}pllx1-lll{) llc

nnan-" о"о* третиlr заробiтrtоi плаги (cr"ll3 КЗrrIl, r1,77 lltcrplLlrrii

про порядоК об""aп"пп" заробiтноТ плаr'и llрачiвникiв освi'ги),

8. ЗаробiтнУ плату за весь перiод вiдпус,гки, а ,tакож MaTcpi-

aJ]bнy доrlомогУ на оздоровлення, виплачувати [рацlвllику не

пiзнiше, нiЖ ia 3 днi llo поча,гкУ вiдгtустки (с,г,l15 КЗrrI]

Украiни).
9. Забезпечувати сRосчасне й лравильне вс,гаI{овJIсl{I],] 'la l]l]ll]]ll)'

працiвшикам заробiтноI плати з урахувацням змlни розNllру

мiнiмальноi заробiтноТ плати, освiти, стажу роботи, квалiфiкаrtiйноТ

категорiI, зван; тощо (п.6 Iнструкцii про порядок обчислсtrtlя

заробiтноi плати працiвникiв освi,rи),

l0. ПогодиннУ оплаr,у прачi ltедагогiчних праtliвttикiв

здiйснtовати в таких випадках:
- замiщецня тимчасово вiлсуr,нiх працiвникiв, яке триваJIо lle

бiл ьше двох м iсяuiв:
- оплати гtрацi працiвникiв iпIших установ, якl залуча'оться ,Ilo

пелагогiчноi робоrи.
l1. Контролювати коригуваIlня фоIlду оlutати tlpalll. 1l pil,]l

пр"Пr"ra" урядових piuler" npo iMiHy розмiрiв тариtРtlих ctlllloti i

посадових окладiв.
l2. Злiйснювати додаткову оплату за перевищенIlя плановоI

наповнюваностi груп вихователя\,1, !,опла,гу здiйснtова,I,и за

фактичнУ кiлькiсть дiтей, якi вiлвiдували групи пoItaJ( вс,l,аllоRлеtIу

,ор"у nunoun,ouaHocTi за миtlулиЙ мiсяць за paxyltoK t]lort,ri,r

.uiобirпоi плати (п.52. IlrcTpyKuii про порядок обчисrlеtrttя

заробiтноТ л:rати працiвникiв освiти),

i3. Зчб".п""rrп премiIовання працiвникiв вiдповiдно до

Положення про премiIованlrя в Nlerl(ax фонл,у заробiтrtоТ плаr,и

(!одаток1).
l4. Вiдповiдно до п.1

повному обсязi виплати
- щомiсячцих надбавок

посадового окладу;

ст.57 ЗУ <Про ocBiTy> забезI]е,Iува1,1] в

педагогiчним працiвникам:
за вислугу poKiB у вiдсотках ло

- ДопоIчlоги на оздоровпення у розмiрi посалового оклаllу;

- щорiчноТ грошовоi виllагороди (Додаток З)

l5. Забезпечити реалiзацirо права прачiвникiв Ila оIlера'rивIIс 
.,,

оJер)l(ання в будь-який час вiдомостей. про IIаявItlсть eKolloNllI

фонлу заробiтноi плати та i1 KoHKpeTHt розмtри,



16. Премiювання, наданця маr,ерiальноТ допопtоги ло хворобi, ), RtjlIадк\r

cMepTi близьких, а саме: чоловiка, жiнки, неповнолiтнiх дiтей
прачiвникiв здiйснювати за рахунок коштiв eKoHoMii фонду
заробiтноi плати. позабtодже tних коштiв,

l7. Здiйснювати доплату до тарифноТ с'гавки (поса,'tовtlгсl

окладу) за важкi та шкiлливi умови ltpaui (lIода,гок 2),

l8. Здiйснювати оплату прачi за роботу у свяr'ковi, tlсрrlбсl,ri ta

вихiднi днi у полвiйноv1 розмiрi,

4.2. Рлда праuiвникiв 3ДО Nr42 <Джсрелыtе>) зобов'яз5rсr ься:

1. Здiйснrовати контроль за лотриманl{ям адпtiltiсгрllrtiсtо

законодавства з пиlань оллати лрачi.
2. Порушувати питання rrро притягнення до дисципJIlнарноl,

адмiнiстративноi, матерiальноi вiдповiдальностi осiб, винtlих v

невиконiннi вимог закоtlолавства про оlrлат1 rIparti, )\tl)l] Ill,Ql'o

колектиl]ltого договору, що с,госуються оп:Iати праIti (c,l"l47-1

КЗпП Украiни, ст,36 ЗУ <Про опла,гУ праtti>, с,г.ll ЗУ <llptl

колективtli договори)).

4.3, Сторони домовилися:

l. YTBopeHi в результатi eKoHoMii фонлу заробiTrlоi lt.]ta,t,tt ttoltrtlt

вилучелlню не пiдлягають i використовуlоться BiltпoBilttlo ],lil l(bol1)

колективного договору,

5. охоронА прАцI.

5.1. РоботодавеIlь зобов'язусr,ься:
l. ВiдповiдIrо до ЗУ <Про oxopotty праrli> iIttPoprtyBarll

прачiвникiв лри лрийнятri на робоr1 про уvови IIpaui, ttaяtrHictb

на робочомУ мiсцi небезпечtrих та шкiдливих виробничих

факторiв, можливi наслiдки Тх впливу на з,I(оровя, пlлы,и та

компеrtсацitо за роботу в таких умовах,
2. Свосчасно вживати комttлексt;их,захо]litr rUIя ltItli()llll}I]]я

нормативiв безпеки, охорони працi, запобiгання випаJlкill

виробtrи,tого ,Iравматизму. аварiй та пожеж,
З, ЗабезпечитИ дотримання посадовими особами та праtLiвникаtutI

вилtог ЗУ <Про охорону працi>, ltормативllих aKTiB про oxopolIy

працi, технологiчних проtlесiв, графiкiв lI:tattoBo-пoпcpc.il?!(} l]a] l lr lll,] х

реvоIl,]IIих робil усrаrкlваltня t:t Bcttrtt,lltltii.

4, Надавати додатковi Вi/'lпУсl'ки працiвtlикапl iз ttetto1-1пtoBlttItrt

робочим днем та за роботу у шкiдливих i важких умовах lIpalll

4).(Додаток



5. Зберiгати за працiвником, що втратив працездатrtiсrь у
зв'язку з нещасним випадком на виробниuтвi або проф.

захворюванням, мiсце роботи (посалу) i серелню заробir,llу ллату
на весь перiод до вiдновлеtltIя працездатttостi, або визrtаttlrя йоtt,
в устаIlовленому порялку ittвалiлом. У разi llемоrк"-tивосr,i
виконання потерпiлим колишньоI робо,ги забезпечиl,и йоI,о

перепiлtоrовку ,la працеRлаIlI]уtlання. всIаlIови ги пiльlовi ) \lt,llи l

режим роботи.
6. Забезпечувати надання одноразовоi матерiальноТ допомоI,и

потерпiлим вiд нещасних випалкiв на виробtlиtl,гвi (п.2 cr,.9 ЗУ
<Про охорону прачi>) в розлtiрi не Metttttc cepe.ilttboMicя,ttt,li
заробir,ноi плати потерпillого на деIlь, коJIи стався Ilclllacl]иii
випадок.

7. Забезпечувати проведення обов'язкових медичних огляlllв
прачiвникiв ЗДо вiдповiдно до вимог чинного закоIIоllавс,l,ва.

8. На прохання працiвника органiзувати позачерговий мелttчttий
огляд, якщо працiвник пов'язус погiршення стану свого здоровя
з умовами працi (cT.l9 ЗУ <Про охорону прачi>).

5.2. Прашiвники ЗДО Л}12 <f!iксрел ьце>>зобов'lt зусr,ься:

l, Вивчаrи та виконуваIи ви\lого норчатиI]них aKriB з охороttи IIp:ltLi,

2, Вносити пропозичiI для попередження виникнення N!ожJIивих

аварiйних ситуацiй, виробничого травматизNlу та професiйних
захворюваrIь,
З. Щоквар,гально провоjlи,] и lttlп,ltiз clatI\ охороttи rrp.LrLi rl '3,](()

та вживати необхiдних заходiв trlодо профiлакr,ики Btrpoбlttl,1trtcl
,гравматизму та професiйних захворlовань.
4. Здiйснrовати контроль за додержанням адмiнiстрашiсю закоtrодавства

та iнших нормативних aKTiB про охорону працi, створенням безлечttих i

нешкiлливих умов праtli, налеlttrоl,о виробничого побуту _rля tI1,1.tlLitlttttt;iB

та забезпечелtня Тх засобами колекl ивного та itl;tивi]11,альttоtt, ritxttc г1

5. Контролювати сво€часне,tа повне вi,lltltкодуваrttitя збttгtiill.
заподiяких працiвниковi калiцтвом або iцtuим ушкоджеIIIlя\1
злоровя, пов'язаним iз виконанням трудових обов'язкiв, а також
виплати одноразовоi допомоги згiдно iз ЗУ <Про oxoporry прашiч

i чинним положенням.
б. Застосовувати засоби it;,ttивi.t(уа",lыlого захис,гу у ви I Ia,llKll\.

передбачсних правиJlа]\ли t,ехltiки бсзttеки ttpatli.

7. Прхолити у встановлеIIому Ilоряitку поперслtliй irrерiоllичrti ltc.itt,trri

огляди.
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б. вIдпустки, оздоровлЕння тА
КУЛЬТУРНЕ ДОЗВIЛЛЯ.

6.1. Роботодавець зобов'язусr,ься :

l. Визначати тривалiсть вiлпl,сгки, черговiсtь i't' Ha]lattttя зt i,,tttll

з графiком, який затверджусться особистиtчt пiдписом гtрацiвttикitз ttu

початку калеtIдарного року.
2. Повiдомляти працiвника про дат} почагку вiдпусr,ки llc

пiзнiше нiж за 2 тияttti до встаIlовлеl{ого графiком r,epblirry (cr.l0
ЗУ <Про вiдпустки>),

J. Не лолlскати ненаданtiя Lltорiчних вiлпlсLок IIoBttoi

гривалосri прогягом лвох poKiB послiль,
4, На вимогу гlрацiвника l]ерсl]осити Lllорiчrl5 вiдll1сlк1, tta

iнший, нiж це пере,/]бачено графiком перiод у виllалках:
- порушення строку повiдомлеItня лрацitrtlика про l]ac lla,,tllI]IrI

вiдпустки;
- несвосчасноi вип,lтати заробiтttоi плати за перiо,lt Bi;lttycrKrt,

тобто пiзнiше, нiж за 3 днi до поча,гку вiдпустки (cT.l0,12 ЗУ
<Про вiдпустки>). Перенесення вiдпустки здiйснtова,ги ), l1оряllк),
лередбаченоvу cT,ll ЗУ "Про ьi.-tпусtки.,
5. У випадку подiлу вiдrIус,гки на час,гл]I{и за бажаttttяtu

працiвника основну безперерtsн) часl,иL{у triдпустки IlajLaB Itl l,

розмiрi не \4енше l4 каленларttих днiв.
6. За заявами працiвникiв у разi необхiдностi caHaTopllo -

курортIrого лiкування щорiчну основну вi,лпустку або 11 часrиltу
яадавати поза графiком.

7. l,{а,lаRати щорiчttу оплrчlвl,tttу вi:пrсtк1 lloBItol' Iг1,1{:,] l,\ ]i

особам, якi працюють lla умовах IIелоRllоlо робочоtо Iliicy (ll lcl,
Q закоttу УкраiнИ чПро вiлпус lки,' в гому числi 'i и\I. хl,о ttсl,сб1 tlr,

у вiдпустцi rrо догляду за дитиною до лосягнення tlelo
трирiчного BiKy (ст.56 КЗпП Украiни),

8. Жiнкам, якi працtоють у ЗДО i мають двох чи б;ль]t]с

дiтей BiKoпt до l5 poкiB або длtтину - illвалiда. або ,]и\I. llK)

усиновили дитину, само,гнiм Ntitlерям. а тако7с особаlt. ttKl tзltt,,ttt

дитину пiд опiку, щорiчно за заявоlо прачiвttика tlа.,lзRзl'и

додаткову оплачувану вiдпустку тривалiстю l0 календарltих лttiв,
При паданнi такоi вiдпустки святковi i неробочi дrri не

врахоtsувати (ст.73 КЗпП, cT.l9,20 ЗУ <Про вiдпусткиl) з ураху-
ванням змiн. внесених згiJtно iз ЗУ вi.ц l9.05.2009p. N, ll,'11-6).

9. Безлерешкодно за баiкаtttlяrt tlpattitrttиKitз Ila,Iill1illll l,i]Lttlcltitl
без збереження заробirrtоТ плаrtti у виIlадNilх, всгаttов:tсttиr с,г.]5

ЗУ <Про вiдпустки>.
l0. За сivейними обсгавиtlами надаваlи праltiвникам за ix

заявою вiдпустки без збереженrrя заробiтноТ плати на TepпtiH tte

l0
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бiльше l5 калецдарrtих днiв на piк (ст.26 ч.l ЗУ <l1po
вiлпус,гки>).

ll. Вiлпустки без збереження заробiтноi пла,Iи Ila.IIaRaT1.1

працiвttикам тiльки за Тх особttстими лись]\lоl]ими jаяl]аNlи,

б.2. Рада працiвнпкiв ЗДО ЛЪ42 <Щжерс.rtьuе>> зобо в'я зl,с,гьсп:
l. Коttтролювати дотримацня роботодавцем законодавства лро

вiлпус,rки працiвникiв i вiдповiltних пунктiв чього догоRору. а

також вирiшувати можливi коttсРлiктнi ситуацiТ.
2, Аналiзувати piBeHb захворlованостi серед праtLiвttиь,itз, cttlltlя,t,tt

оздоровлеtlllIо тих. хго часtо xBopic.
3. Сприяти оздоровлепню в r,аборах вiдпочиttку лir,ей

працiвникiв З.ЩО.

б.3. СтороIrи домоRиJl ltся:
1. За праlliвником, який перебувас у буль-якiй Bi,ltrrycTIti.

зберiгае,гься його мiсце роботи (с,г.2 ч.3 ЗУ (llpo BiJtll},cl,I(lj)),
2. Спiльно проводити поТздки вихiдного дня, святковi ве.lори,

купьтурне дозвiлля, брати участь в конкурсах - оглядах xy]Lo;tHboi
самодiяльностi.

7. соцIАльно_трудовI пIльги,
гАрАнтIi, компЕнсАцIi.

7.1. Роботодавсць зобов'язус,гься:
l. Сприяти педагогiчним працiвникам у забезпечеrtlti ix lct,t,г-,totr,t

у першочерговому порядку та наданнi Тм службового жиr,ltа
(ст.57 ЗУ <Про ocBiTy>).

2. Виплачувати педагогiчttим праltiвникам допомогу tla оздоров,]lе] tt Iя в

розviрi rre менше мiсячного посадовоIо ок.Iалу. lIри tta tзlIlti llloIli,I l,i
вiдпустки (ст,57 ЗУ <Про ocBiTy>).

3. Слрияти забезпеченню Bcix працiвtlикiв ldрячи]\l хпгlI),RiillIlяN1

за мiсцем роботи.
4. Сприяти працiвIrикам у призначеннi iM пенсiй за вислугу

poKiB та за BiKoM.
5. Надавати педагогiчltим rtраtliвгtикаьl Nlа,](,рiпльн\ ,lo||t)NloI,\ .l]lli

вирiшсrtltя соцiа.tlьно-побутови\ llиlаItь ttри ttltявltосti ti,,tlttitз (c1,7i
ЗУ <I lpo ocBiTy>).
6. У разi захворlовання педагогiчного працiвника. яке },Iiсмож-

ливлюс виконання ним професiйних обов'язкiв i обмежус його
перебування в дитячому колек,гивi, або у разi тимчасового llepe-
ведення з певних обс,гавиtt на iHrrty робо,гу, зберiгаr,и за ttpltttiB-

li



HrlKo]t{ попереднiй серелнiй заробiток, У разi хвороби, або

хапiцтва,середнiйзаробiтоквиПJrаЧУваtиltовiдновлсн'tlяllРltt(с-
з:атностi, або встановленця iнвалiлнос,гi (ст,57 ЗУ <IIро tlсlliг1,>),

7. СпiльнО з прачiвниками ЗДО N!242 (ДжереJIьце). yxI]aJIIoRя,1,11

рiшення про передавацня в оренду споруд, цримllllень та

}статкування, не допускаIочи np" ч"о,у поГiршеННя y'ou 
]]Гi]]i- 

8. Сприяти вирiшеннtо питань про надаIlllя пlльгових llyl,lBoK

,а лiкуЬчr,ня прЪчiвникам, якi iх потребуrо,гь, регiолtа.ltыlиьl Bi,'t,ti-

--tенням Фоltду соцiа.льного страхуваltня з l имчасовоl I},l,ра,гI,1

працездатностi.

7.2. Рада праlliвпикiв З.Ц,О зобов'язусться_:

l. Контролювати дотриNlання у]!{ов i графiкiв роботи вiлпус,гок,

2. Надавати працiвникам юридичIlу i метоличtlу допомогу,цJllt

розв'язання пи,tань режи]\jу ttpaui га вiлпочиltк1,

8. гАрАнтIi дIяльностI рАди прАцIвникl|]
здо.

8.1. Роботодавець зобов'язусr,ься:
l. Утримуватися вiд яких-небуль лiй, що можу,гь 

__в_ва7(а,tllся
втручанням у статутцу дiялыIiсть Ради працiвникiв ЗДО,

2. Поширювати умови премiювання, виплати виrtагород, а ,гакож

-;";;ia ,iо"п"п"чцii i сочiально-побутовi пiльги, BcTaHoB:teHi в

колективному договорl,

l
8.2. Рада працiвникiв зобоt'язусться:
l. Використовувати наданl чиItнцN,I закоцодавством Украiни про

прачю, ocBiTy, а .також цим колективним логовороN{ l]l]i:i ^""
aч*"",rу rруло""х i соr(iа-льно-скоltомiчttих пl]ав t,a lI],lcPccll]

працlвникlв.
2. Вживати заходiв

роботодавцем стосовно
.fоговору! забезпеченця

щодо iнiцiювання переговорlв з

розробки та укладання колективного
його виконання.
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9. контроль зА викOнАнням
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ.

Сторопu доNtовплися:
l. ГIерiоличнО проводити зустрiчi роботодавця та пpatliBttttKiB

ЗДО, ца яких iнформувати стороIIи про хlд BиKoItatIll'I

колективIIого договору.
2. У разi несвоечасного викоllанIIя, нсвиконаIIлlя зоOов язаlll,

(положень) аналiзувати причини та вжива,ги заходи ll(одо

забезпечення iх реалiзачii.
3. Осiб, винних у невиконаннi полохень колективного логовору,

притягати до вiдповiдальностi згiдно з чиtlIlим законо],lапс t]]оNl,

4, Не рiлше одного разУ на piK роltля,Lзги tia ,борil\

прачiвникiв хiд виконаtlня коJlективI,1ого логовору.

2; <f{жерельце> уповноважена особа
працiвникiв - Гаrlич Nlарiя

lBaHiBHa ЗДО N42
(Джерельце)

o.1,) Й/ <rлничМ,l.)
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.Щиректор З е)
.I L

ПОЛОЖЕНIUI
про прЕмIювАння прАцIвникll].

l. Загальнi полоя{еllня.
1.1. Премiювання праuiвникiв здiйснlосться вiдповiдIIо до iх
особистЬго вкладу в загальнi результати роботи за пiдсумками

роботи за мiсяць, квартал, пiврiччя, piK.

|.2. В окремих випалках за виконанIIя особливо llа;сливоI робо-

ти, або з rrагоди ювi'ltейних ,tа tta честь свя,tко]]их tаl" ll )pllx\,
ваннял,t особистого вкладу працiвtликам vorKc буl,tr Bl]ItjlalIclIl

одноразова премiя,
1.3. Премiювання керiвника здiйснюсться у погодженнi з

Управлiнням освiти Ужгородськоi MicbKoT ради,

2. Показнпки премiIоваIIIIrI i розмiр прспrii,
2.|. Премitовання гlроводиться за такими показникаNl1,1:

- сумлiнне виконання службових обов'язкiв;
- творче ставлення до працl:

- дотримання правил внутрilпнього трудового розпорядку,
положець колективного логовору;

- особистий внесок праtliвника у робоr,у колект1,1]}у:

- вiлсу,гнiсть претензiй до rtраltiвtlика з бtrку ба,гьttiв;

- створеllня та дотрllмання праtliвником безпечних умов IlpillLl

для житlя та злоровя лiгей:
- активна участь у громадському життl;

- збiлыпеttня обсягу робiт та обов'язкiв,

2.2. Розмiр премiТ залех(и,tь tri,r( trикоttанttя ttоказt{икiв, за,JttаllсItп\

у п.3,1. r,a особ"с,гоaо вкла]Lу R зага,tыli рсr5ltьгагtt 1ltrбtiltl бсз

обмеження iндивiдуа:tьних премiй максима,lIыlими ро,]мlрцми,

2,З, Премiювання прачiвникiв лроводиIься за фактичttо Bi,tIt1l,r-

urouuurii час без урахування днiв, пропуlцених через хворобуt

догляд за хворим, 
- 

перебування у вiдпустLli (у тому числi й бсз

збереження заробiтноi п.,lати).

2.4'. Прачiвникам, якi зtзi:tьпи.;tися з роботи в мiсяrli, зr яL;i

проводиться премitоваttrtя, премiТ l;c виlIлач)'к],tься, зLt вllllяlli()\1

l4



працiвникiв, якi виЙшли ца пенсiю, звiлыIиJIися за c],tllloNl

з.]оровя, або згiдно з [.1 ст.40 КЗпП чи переведенi на iHltt1

робоц,.
].5. Прачiвпики можуr,ь бути позбавленi ttpeMii повнiс,гю або
частково за неякiсне викоIIаIIня слухrбових обов'язкiв, llopyllI!-IIlIя
гр!JовоТ чи виконавчоТ дисttиплittи louto,

{. Премilовання за виконаIIня особливо ваrклиRоi

роботи.
-1.1. ПремiIованIrя за виконання особливо важливоТ роботtl, або
нагоди Iовiлейних ,га на честь святкових ,llaT з yрахуRа]l]lя\1

особис,гого вкладу здiйснtосться t] Ko)tHo]\1y кон](ре,tlIо]\]), ]]иill]-1t(у

за наказоNl .Щиректора ЗДО }t!42 <Щrкерельче>.
4.2. Витрати на премiювання за виконанIIя особливо ваrttливоТ

роботи здiйснюються за рахунок фонду заробiтноi плати.

5. Порялок i Tepпtilllr п pc]\tiloBaII IIя.
5.L Пропозичii щодо позбаtr.ltсtltlя прешriI абtl

розмiру конкретному прачiвttику зазIlаtIаIо,l,ься
преллitованIrя.
5,:. Премiя виплачугlься не пiзнiше строку
п.]ати за лерш) половину мiсяIIя. насl}пного

з\4сtlII]сI] Ilя '|"]

в наказi ltptl

виплати заробiтноi
за звiтним,

6. Порялок визначеl|IIя фонлу премiкlваllrrя
б.l . Порялок премiювання проводи гься в MelKax фоtlлу заробi,t,гttli tt,t.t t tt

f атвердiкеного кошторису.
6.2. Фонд премiювання становить олин календарний piK, який почипас],ься
1 сiчня i закiнчусться 31 грулня того ж року (ч.l ст.3 Бюджетного ко]lекс)
\'краiпи)
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ДодаT,ок Nц2

,Щиректор З

ШКАЛА ДОПЛАТ

до тАриФних стАвок тА посАлоl}их
ОКЛАДIВ З ВАЖКИМИ ТА

ШКЦЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦI

(згiдно постанови КМ УкраiЪи Nq471 вiд 11.06,2007p,)

} I()
Ile))

1.Il.

Прапi
Kyxapi
помiчники вихователiв
прибира-,lьниlti
медична сестра
дiловод
сторожi
вихователi iнклtозивttих
груп
асистенти вихователiв
iнклюзивних груп

- \2 Yol
- \2 Уо;

- |0 Yо:

- \0 %;
- 10 %;
- ]0 96l

- 40 Оkl

- 20 Yo;

- 20 оk.,
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()

.Щиректор З

положвннrI
про надання щорiчноi грошовоi винагороли

працiвникам.

t. I\e положення поширюсться на працiвrlикiв
навчaulылого заклалу, KpiM тих, якi працIоIо1,1, в ЗЛО за

сумiсництвом.
2. Щорiчна грошова винагоро,ла прачiвникам надасться за

сl,млiнну rlрацю, зразкове викоtlання слутtбових обов'я,lt<iв за

},I{ови досягнення ними усгllхlв у itиховаIItIl .ll1,1,еи, N{clo"ll1,1]lo\I)

забезпечеltнi. вiлсуtносli лор)l1IеlIь ltикоltав,tоi la Ip),lultoi
.]исциttлiлIи та здiйсцюсться в межах фондlу заробiгноi lI;tаги,

передбачених кошторисом З,ЩО на оплату працi.
З. Щорiчна грошова винагорода працiвцикам
видасться на пiдставi наказу керiвника .

,l. Питанttя про премitовання керiвника пого]17{ус,гься )'it;lltB,titIttяrl

освiти Ужгородськоi MicbKoT рали,]а клопоtаtlltrll\l зас,I) ]lIIlllia

керiвника або голови Р'ГК.

IL
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,Щиректор З.Щ

якl мАють прАво нА щорIчну
ДОДАТКОВУ ВIДПУСТКУ ЗА РОБОТУ IЗ

шкIдливими I вАжкими умовАми llрдlll
тА зА осоБливиЙ XAPAKI,EP IlрдtU.

l. Керiвник за ненормований робочий день
- 7 календарних ltttiB;
- / каJlендарtlи\ .-lIIll]i

- 7 ка.llеrtдаllllих .,lItitl:

- 5 кален,,Iарних,tlttirl:
- 5 калеttllарнuх дrliв;
- 5 календарнi лrri,

2.

4.
5.
6.
,7.

Головний бухгалr,ер
Бухгалr,ер
Медичrrа сестра
Завгосп
.Щiловод

8.
9-

Прибиральник службових примiщець,зайнятий
прибиранням загалыtих вбиралень ta cattByзLliB

- 4 Kаltett,laptr i .Lttl;

Шеф-кухар -,{ ка,цеtl"lарtti iLtti:

Кухар, який працюс бiля плити
- 4 календарнi .,rHi;

18
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jlcllliL i,il ,\i ,

]t I()

,Щиректор

Правила внутрiшньоl,о трудового розIlоря/tку

ЗДО ЛЪ,l2 (Джерельце>

l. fагальlti поло,,ксl| lIя

1.1,Y закладi дошкiлыlоi освiти N 42 трулова лисtLrltttitrlt

фунту€ться на свiдомому та cyM.lliпHoMy виконалttti ltpa цiвtt t,l каrtи с B.l'ir,

трудових обов'язкiв ie необхiдноtо умовою органiзацii ефек,гивноТ праrli

та освiтнього процесу.

1.2. IIравила внутрiшtIього 1,рудового розrlоря,rtку (dail Ill] l'l')

локальний нормативний акт, який регJlамеrrtу€ вiдповilцrо l1o Колеi(су

законiв про працю Украiни (КЗпП), iнших законодавчих та tiорt!,tа,гивно-

правових aKTiB порядок прийняття та звiлыtення працiв}IикiR. ocllo8lli

права, обов'язки та вiдповiдальнiсr ь cropitt тру]Lового /iогоR()ру. |)cilil]\l

роботи, час вiдпочинку, заходи заохочеtlня ,l,a стягtlеIlIlя за rlop),]IlclIl]rl

трудовоi дисциплiни, а також iншi питання трудових вiдtlосин.

1.З. ПВТР поширlоютLся lta Bcix прачiвникiв ЗДО М42 <f [яссрслыtе>

2. Порядок прийняття та

2.1. Педагогiчних та iнших

призначас ria посади та звiльняс з

прийN{аю],ься на робоr,у за труjtови]\1

54 Закоrtу УкраТни <Про ocBiTy>).

lнших працiвникiв приймаtо1], на роботу за трудовими логовораNlи.

2.2. Ук.rtадення труllового договору оформляс,гься наказом ,I(иpcк,1,opi:l

здо.

2,3. tIри уклаланнi трудового догоl]ору за уго,rlою сгорitt пttl,,пе бrtIt

обумовлено випробування з метою перевiрки вiдповiдцос,ri праuitrникэ

звiLlьнеtrtrя пpatliBHtlKiB

працiвникiв навчального закладу

посад llиректор З/{О. Праriiвrrикtl

llоговороNI. зокреNlа Iiolll palli,l o\l (ci
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робоl,i, яка Йому доручас,t,ься.

2.4. !о початку роботи за укладеtlим трудовим договоропt зобов'язаtlпii:

- роз'яснити працiвниковi його права й обов'язки та проiнформува,ги про

},Ilови працl,

- ознайомити працiвника з цими ПВ'ГР та коJlекl,иl]цим,l\ot,oBopo]\{.

- визначити працiвниковi робоче Miclte, забезпечити його rteoбxiltIltlrltt ,,LLtlt

роботи засобами.

- проiнструктувати працiвtlика з тсхнiки безпеки, виробtlичоi cattirapii.

гiгiсни працi та протиllожехноi охороtlи (ст. 29 КЗttII).

2.5. Переведення rra iншу роботу допускасlься лише за ]I,o,Ilo|()

прачiвника. Не вважасться переведенням на iншу роботу iHe rlо,гребус

згоди праtliвника перемjIцення його в межах З/{о на iHllle poбo,rс llictLc.

.fоручення роботи у л,tелtах сrtецiа.llыrосr'i, ква;liфiкаLliТ ,tlt ttilca.,llt.

обумовленоi труловим договором,

2.6. На Працiвника ведеться особова справа, яка складас,гься iз

особовогО листка З облiку калрiв, копiй лoKyMeltTiB tt1lo ocBilr.

квалiфiкаttiю, професiйну пiлго,говку, меличttот ловiлки ttpo rli,t.r tic l,

проlилоказанЬ лля робоlИ в llаltчалLllомУ зак.lадi. trиttис.lК il tllrK lrit, tt1",

призначення, переведеIlлlя, заохочення! стягнення. Особова слрава

зберiгасться у лиректора З!О .

2.7. 'Груловий договiр може бути лриttинеrrо у бу,,tt-яtittii lIilc ,Jll \ |o,,l()]()

cTopiH (ст. Зб КЗпП).

2.8. Педагогiчнi працiвники, якi систематично порушуIоть Ili llB'I'P, Ilc

виконують посадових обов'язкiв, умов колективного логовор) (коirграк,],Y)

або за результатами атес,гаlliТ не tli,,lttовiдаlо,гь ttocaлi. якl, {)бii]\Illo1,1,,

звiльняються з роботи вiлповiлIIо llo чиllноt,о закоl IOjlaвc,1,I]a,

3. Осповпi права та обов'язкlл ПраIliвпика

3.1. Праlliвrrик З.ЩО мас ItpaBo tra:

- наданЕя йому робо'ги, обумовленоi труllови\l ]lоговороN,t:

- свосчасну i в повному обсязi виплату заробiтноi плати Bi''ltloBi!цlo ,,ttl
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сво€i квалiфiкацii, складttостi працi, кiлькостi ,га якос,гi виконаноi 1]об(),],I.]:

j.2. Педагогiчнi працiвники мають право на:

- захисr професiйноТ чесr i. tiдностi:

_ lндивlдуальну педагогlчну дlяльнlсть;

- расть ) громадськоNtу самовря:tуваllнi:

- корисl ування подоа)кеноlо оллач) BaHolo вiдпус l Koto:

- пiдвищення квалiфiкацii, перепiдготовку, вiльний вибiр змiсгу.

програм, форм навчання, закладiв освiти, ycTalloR та opt attiзi.tttiii. ttKl

здiйснtоlоr,ь лiдви[цеl|ня квалitРiкаrtii i псре ll i,lц,oтoBK), (сг, 55 '3lrrtoir1

УкраТrIи <Про ocBiTy>);

3.3. Працiвник ЗДО зобов'язаний:

- нести вiдповiдальнiсть за збережеIlня життя! t|iзичне i llсихiчttс з"ltlpoB'rr

вихованIliв згiдно iз законодавством.

- tlрацIовати сумлiнно, виконуRа Iи навчаJlьний режим. виNlоl,и [JB'I I).

,1оlри\lуL}атись дисчи пл iH и прачi,

- викоltувати вимоги з охорони працi, технiки безпеки, виробlIrtчоI

caHiTapiT, протипожежноТ безпеки, trередбачеtti tзi.,tIlolli,,Lltllrltt ILl)ltl]] LJ\llt ]ii

iнструкttiями,

- берея<но ставитися до обладнання, iнвентарю, матерiалiв, навчальних

посiбникiв rоцо. вихов}вати у лошкiльникiв таке саме ставленllя .,lo rlайttа

навчальtIого закладу.

- гiдно поводитися на роботi, в громадськи\ Micцltx. ,,Lt, tpl,rпlvtзit,t ltclt

етичнцх цорм поведiнки в колективi, бути уважним i ввiчливим у

стосунках з вихованцями, батьками.

- у встановленi строки проходиl,и медичний огля.,l BiлlloBi,,ltlil ]к) ll11IIl]ol,()

fаконодавства.

3.4. Пелагогiчнi працiвники закладу зобов'язанi:

- забезпечувати умови для засвоснt]я вихованцями ocBiTHix програм tla

piBHi обов'язкових державIIих вимог, сприяти розвитковi здiбrrос,r,сij ;Li,r,cil,

- виховувати повагу до батькiв, жiнок. KyлbTyptto-1tattiot]aJlblll]\.;l\ixOltllи\.

iсторичtlих цiнностей УкраТни. краiни похоJlження. дер7tiавIlr'll1) li
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соцlаJIьного устрою. лОаЙливе с,tаljjIеItня до довкiл.]lя ]oIILo,

- захищати дiтей вiд фiзичного та психологiчного насильства, заtlобiга,r.и

шкiдливим звичкам.

4. Основпi обов'язки та права роботолаRIlя:J/[с)
4.1. Роботодавець:

- здiйснюс керiвництво й контроль за дiяльнiстtо З!О;
- дi€ вiД iMeHi навчального закладу! лредставляс його в дсрltавttлtх га

iнших органах, установах i органiзацiях, укrrалас уlодll з IoI)ll;]иrll]l]lljl l.ц

фiзичними особами;

- розпоряджа€ться в установленому порядку майном, коштами

навчального заклалу i вiлповiдас за дотримання фiнансовоТ,lttлсLlипlrilIи ra

збереження матерiапыtо-техttiчttоТ бази tIавчальIIо] о зaKjlatil),:

- приймаС на робоry та звiлЬняс з роботи праuiвпикiв;

- затверджу€ штатний розпис за логолженням iз засновником (вJIаспикоNI)

навч:rльного закладу;

- контролюе органiзацiю харчуваttrtя i медичttого обслугову Battll я ;Litcii:

- забезлечуС доtриvанllЯ саlliтарtlо-гiгiснiЧIlих. llроlиIlо)I{с7itiИs tt.lprt i

правил технiки безпеки, вимог безпечноТ житгедiяльносr.i дiтей i

працiвникiв;

4.2. Роботодавець Зflо мас право:

- укладати. змiнюваiи i роtриваtи tрулоtli _rotl,Boptt з ttl.tl.it,l,tt,t..rltr

вiдповiдно до визначеного законOлааством порядку.

- заохочуваtи працiвникiв за сумлiнну праuю.

- имагатИ вiд працiвrlикiВ виконанlIЯ слуя<бовиХ обов'язt<iв. бcllciltttoto

ставлення Jlo майна навчалыlого закладу, виконаIltIя Ilих III]'I'P.

4,3. Роботодавець зобов'язаний:

- забезпечувати необхiднi органiзацiйнi та економiчнi ул,,ови дJIя

здiйсненнЯ освiтнього lIроuес} lla piBl,ti лсрztавtIих сгlltl:tзрtitr яtt,rс i

освiти.дJtя ефекгивlrоi роботи праttiвникiв IIавч11,11,1lого laJi,l:l L} l<j ,,tl,i ,l,,

до iхньоi спецiальностi чи квалiфiкачii.
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- визначати працiвникам робочi мiсця, забезпечувати IlpalllJlllltKil]

Ееобхiдними засобами роботи,

- забе]печувати належне утримаtlня примiшенl,tя. опаленIIя. осьi,lлеllня

тощо.

- нести вiдповiдальнiсть за велеliIlя] свосчасtliсгь Rико}IаIll]я .Ia збсрiгагIllrI

дiловоТ документацii навчального закладу.

- дотримуватись умов коJlективного договору З,ЩО, yBaжrro рсагува,ги ]la

повсякденнi поT реби праttiвlrикiв навчалыrого заклалу, забсзttс,tувагtt

наданtlя 'lM установлених лiльг r,a гараttтiй.

5. Робочий час iйого використан!Iя

5.1. У ЗДО встановJIеIIо п'ятиденний робочий .гиrклень ] .JlBo\lil

вихiдltими днями в суботч i ttелiлIо, KpiM tlрашiвttикil] cI(]l)\)r]iOlj()l

охорони.

5.2.f{ля пелагогiчних працiвникiв, працiвникiв сторожовоТ охороl]и.

KyxapiB запроваджено позплiнIrий графiк роботи.

5.3. 11рацiвниковi забороtlясlься .]оI]_\сNзгll tt1-1иc.\ttticlt, lil ]iL]lriilri\

cTopotlrrix осiб без дозволу лиректора ЗДО.

5.4. Працiвникам З,ЩО, якi працюють змiнами, заборонястr,ся залиIIIати

роботу ло приходу колеIи - змiнника. У разi його неявки trраIliвниtс

повинеrr повiдоми],и про lle адмiнiсr,раttirо З/lО. яка вживit. ta\(,lilr ]L] л

забезпечення замiни.

Реrким роботи працiвпt|кiв ЗДО ЛЪ42 (ДжереJIыtс)

,Щиректор Касинець 0.I. : 08.00 - l7.00, обiд l2.00 - l3.00 пlодеrrrrо.

Методис,г Шавариrr С.Й,

З понедiлка rto че,гвер : 08.00 - l 8,30

обiд: l2.30 l3.00

П'ятниця:08.00 - l9.00

обiд: l2.30 1з.00

Бухгалтерiя: 08.00 l7.00, обiд 12.00 ]].00 ]Ilo,,lctI]]o.

Завгосп Ставична T.l.:08,00 17.00, обiд 12.00- l3,00 ulо.цеIIIIо.
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,Щiловод Кондраш Я. В. : 08.00 - 17.00, обiд l2,00 - 13,00 щоllенttо,

Медсестра .Щовбак Л.М.: : 08.00 - l7.00, обiд 12,00 - lЗ,00 щолеIttlо,

,Щiстсестра ГаврИлюк Г.В.: 08.00 18.00, обiд lЗ,00 - 14, 00 rцодсltttо,

Кухня: I - ша змiна - 06.00 - 14.00 rцоденно,

[l - га змiца - 10,00 - l 8,00 lцоJ(еншо,

Комiрник Нiколаева Т.Г.: 8.00 - 17.00, обiд 13,З0 - 14,30 tцодеttltо,

Пралi: 8.00 - 17.00, обiдr 12.00 - 1З.00 tцоденно,

Вихователi : l ша змittа - 07.00 13,20 trlоденно,

ll га змiца 1з.00 - 19.00 щоденIiо,

Вихователi iнклюзивноТ групи : I - ша змiна - 07,30 _ 12,45 tцо,леIIllо,

II - га змiна l2,30 - 17,30 щоденцс,,

Асистеtt'lи вихователя ; 08,30 l5,ЗOщолеttно,

Муз керiвники:

- Тимко С.В..: 8,30 - l8.00, обiд 14,00 - 15,00 Iцодено,

- 'l'уз Т.М.: 8.30 - l7.00, обiд l3,00 - 14,00 з понедiлка ло че,l,вер,

8.30 - 15.з0, обiд lЗ,00 - l4,00 п'я,гllиltlt,

Фiз.iнструктор: 08.00 l8,00, обiд 13,00 - 13,50 цоденuо,

Помiчники вихователя : 08.00 - 17.30, обiд 1З,00 - l4,30 цlодеttно,

Прибирмьницi: 08.З0 - l7.30, обiд 13,00 - 14,00 щоденно,

Сrорожi: по 24lод, кожtlу четверг1 лобу,

6. Заохочення за успiхи в робоr i

6.1. .Що працiвникiв З.ЩО застосовуlоться TaKi заохочення:

- оголошення подяки;

- нагородженl,tя почесtIою граNlотоIо;

- маr,ерiал ьне заохочснtlя,

6.2. За активну участь та iнiцiативу у здiйсненнi заходiв щодо ltiлвиLцеllня

рiвня безпеки та полiпшення умов прачi до прачiвникiв застосовуIоться

такiвидизаохочення:оГоЛоIJ]еIItlяпоДяки'нагоролжеl]IlяпочссIIоIо

грамоlою, матерiальне заохочення,

7. Вiдповiдальнiсть за порушеurlя трудовоiлисципJlillll
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7,1.'I'рулова Дисциплiна в З!О забезлечу€l.ься меIо/lами IlepqкoltalIlIя ,lit

заохочення до сумлiнноТ працi.

7.2. Роботодавець за порушеннЯ трудовоТ ДИсциплiни може зас.госчва.гlJ
до Працiвника олин iз таких заходiв стягнення:

. догана;

. звiльнення.

7.3. Педагогiчнi працiвники, Якi систематично порушуюl ь сr,ату.г, tli
ПВТР, rle виконують посадових обов'язкiв, yNloB колек,tивIIоt о ,,totosop}
або за результаТами атестацii не вiдповiдаю,rь поса7li, яttу обii]лtаtо.гь.
звiльняються з роботи вiдповiдно до чинного законодавства.

7.6.ЯкrЦо Працiвник не допусти]J llового поруltIсlIIIя Tpy7,1oBtl.t',,1rlctltttt,rtittи i

до того х проявив cBolo сумлiннiсть, то стягIlення MorKe буrи зIIr1,Iс ]lo
закiнчення одного року (cr. 151 КЗпП).

7,4. Стягнення оголошу€ться в наказi (розпорядженнi) i повijttlпt"lясться
працiвниковi пiл пiдпис (cr..

7.5. Якrrtо протягом року з

працiвника не буде пiддано

вважасться таким, що не мав

149 КЗпП).

лня накладеIiня,tlисllиплittарtlоt,о clLI j.l]сIIIlя

новому дисциплiIIарному с.],ягrIеIitrtо, r.o BitI

дисциплiнарного стягнення.

!иреrtторffr о.Nэ+z uджфБffi

!1 ц_ацЦ

YпoBtIoB:tlKctta особit
Ганич Марiя IBaHiBtta

zau/
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,Щиректор

План
коN!плексIlих заходiв з oxoporlrr праlri lra 202l р.

1'eprIilr

к ,{чб

Завгосп

I]iдttовiда-пыli lа
oxopooll} llpalli

IJiлrIoBi,,la!l|,rIrlii зlr

llpol]c,la]lLш

J}i,,LIroBi.la rl, rli llr
oxopootlr Itpittli

l{O
IlcD

.I.I L
2 ]р,

Найменуванвя заходу

Провес,ги аналiз стану охорони працi за piK
']а виконання ,,Плану заходiв з охорони лparLi

за 2020р.>

Нанести па обладнання попереджувапьнi
написи та знаки. засгосовуваlи кольори. якi

сигuапiзують про паявяiсть безпеки

Забезпечити заклад лрабинами,
пристосуванням) цо забезпечуватиму l.b

]ручне та безIlечIIе виконання робi,г з pcNiott,ly
примiцень, очицеurtя скла, обспуговуванr]я

освilлення t.rцо

Провес,rи навчання з питань охоропи працi
на тему:

- Прlвила tlацаttня пcputo.'rte ttt,tttoi
допоNlоги при нещасних вIlпалl(ах;

- Осrlовпi шкiдливi виробrrичi фактори
/шуilt, вiбрацiя, деззасоби ,гощо/ ix
уT воренпя та N!охливий впJtив llа
працюIочих:

- Елек,гробезпека.Основttiзахолиltо
забсзпе.IеIIIItо елекl,робезItекIl:

проl]елсllIlя

сiчеlIь

2

Березепь

ЗавгосIr

KBiTeHb

Липевь

Жов t,eItb

5 Провести випробувfulня Bcix спортивllих
споруд та обладнання на iI'ровлх
майданчиках ЗДО

в пtсочIlицl l'paBelIb

Вiдповiлоrьпi за

охороону праlli

заtltо,lltl

ВiлловillutыIi ;а

охороону праtli

Вiдповi.цапыliза
oxopot,llty праtti

KBiTeHb

г
I

6 ОрI,анiзува,lll зхвезеltttя п ictit,
,кожноl BlKoвol групп

' 3.rбсзltсч,.l ttt uк,,lэ] tiсобч\lll l:r,,исr1 tIi,t

уражень с-]ск,lрострчlllом :

- заземлення; Червень
- забезпеченrtя на Bcix розподiльчих

шафах замкiв;

Здiйспювати аналiз стапу травматизму
серед учасвикiв освiтнього процесу

бхл[щ#Ф
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Облаляати кlпочок, придбати яаочнi
iбники, плакати, технiчну документацiю

Серпень Вiдповiдапыti за
охороону працi

oBl/La,.]lыll зil

рооцч працl.
оваlелi vcix

здiйснити перевiрку готовностi заклалу ло
нового яавчального року, оформити акт

Липень -

серпень

2 рази tta piK

закладу, акти перевiрки справностi
lгрового та спортивного обладнання в

Перевiрити стан ( за необхiдностi провести Вересень
ремоЕт) приточпо витя-Iiпоi веlIтиляцii в

прпl"tiценнi харчоблоrсу

Прово rиrи illclг)Klxnii l о\UгпIlи llг,llLi Il:l

робочому мiсцi, атестацiя робочих мiсць з:

- педаl,огiчпими працiвЕиками;
- помiчнпками вихователiв;
- технiчним персонмом;

- праIl!вIlиками харчоблокч,

Jlисr,оtrал

с,Iовпlв та сп

Пiдготуваr,и примiцення ло роботи в
осirньо-lимовиЙ перiод. Провес,r.и робо,rи з
лiквiдацi'i на територii закладу старих лерев,

Забезпечуваги працiвЕикiв ЗДО
спецодягом, миючими засобами та illlлиýl

{ховаt,елl yclx
кових груп

l1

l2

15

]з

Завгосlt

']авгосlt

14

Jlttltcrc l

Завгосtt

о встаIIоа",iсних норII.l lлпч бLldl,U6],спих BUpll.

(]ис,гелtатичtlо провОдити аiIалiз !^.гапl{r

Щомiсяця

l[{оriвitр,rпrы to ']itBttlctl
працi та невиробничого
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,. _i lll]i) l (|I\,().I\ .\.I]5

) ll ).\'|.,.[ .1,с .,,

\] \ , l 1.01.202lp

]l,

( с;,,l,, l] , t ljtlltlt

Гlрrr. 1 ,io,]clil11llt З.;l(),\,,1] ,,.Il;ttcllc lt, Lc,,

I lоря tr,K tctttl tl tt:

яка запропонувала rIрийI]rl,и llpoeK].

_l. Обговорння та fатвердження проекту Колективного договору Mi)ti
роботодавцеv в особi ]ирекr.ора ЗДО.]\rir42 ]'l1жерельце'' Касинсць О.]. rа
працiвнrlкаltrl здо .\э]] "l|л<ерелыtе''ttа 202 1 -202i роки

СЛ}'\А. Il l:
Ганич Марiю lBaHiBHr.. яllз зз,lдlдч проект Колективного догоl]ору.

ВИСТУIIИJIП:
Кондрапr Ярос_rам Васи.riвна.
Колек гивного :оговор\ за основ),.

ВИРIШИЛИ:
Голосуваrи: <3а> 

- бд19;9по"по. <Проти> -0 . <Утрималися> 
- 0.

Голова

Секретар

l'аrlич lVL |,

Кондраш Я.В.
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