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У зв'язку з виробничою необхiднiстю, розширенням штату працiвникiв та 1 зв'язку iз змiною
I'алузевоi угодИ мiж MiHicTepcTBoM освiти i наукИ УкраIни та IlK Профслiлки працiвникiв
освiти i начки Укра'iни на 20l6-2020 роки (зi змiнами у редакцiТ вiд l9,04,20l8) вiд 29.0 ].202l
за,ivа 2. внести ]мiни та доловнення до колективного договору мiж роботодавцем в особi
]иректора та виборним орIаном первинноi профсlliлковоТ органiзацii Зl{О N9 7 (Вiночок)
загального розвитку Ужгородсько'i MicbKoi ради на 20l9-202З роки,

l. ввФкати такими, що втратили чиннiсть Додатки до Колекгивного доловору мiж
роботодавцем в особi директора та виборним органом первинноТ профспiлковоj
органiзачii З,ЩО Ns 7 (Вiночок) загального розвитку Ужгородсько'i Micbкoi рали на
20l9-202З роки та викласти Додатки до Колективного договору в новiй редакцij,2, Роздjл 4 (Робочий часll пункт4.],l, Колективного договору викласти в новiй редакцiI
4,1.1. Установити тривалiсть робочого часу вiдповiдно до Правил внутрiшнього
ро]порядку й графiкам роботи, затвердженими директором за узго.lженням з ВОППО
та з урахуванням норми тривалостi робочого часу педагогiчних працiвникjв, а
нелелаго|iчних лрацiвникiв ] розрахунку норма]lьноi тивалостi робочого дня 8
lодиll лри 40 lодиннOv) робочоv) tижчю iз LBova вихiдними дняvи.

З. Роздiл 5 rrЧас вiдпочинку> пункт 5.1.1, колективного договорl викласти в новiй
редакцii:
5.1 ,l , Визначити тривалiсть щорiчних вiдпусток i порядок ii налання працiвникам
З[О:\! 7 rrВiночоо керуючись Законом Украiни (Про вiдпусткиll вiд l5,l l,l996 '\!
504/96- ВР iз змiнами, внесеllими згiдно iз Законами.
flодаток Nэ ],2,З,4 вважати невiд'смною частиною до пункту 5,1.1. колективного
договору.

4, Роздiл 5 (Час вiдпочину) пункт 5.I.4, колективного договору вик,,lасти в новiй
редакцiТl
5,1.4, Конкретна тривалiсть цlорiчних лодаткових вiдпусток визначаеться керiвником
ЗД() ]а поl,олженням з профспiлковиNl KoNriTettrM з дотриманням sиNtог, передбаченим
чинним ]аконодаl]ство1!1. та нада€.ться в повному обсязi,
Додагки М 5.6,7 вважати невiл'смноtо частиною до пувкту 5.].;1, Колективного

договор).
5, Роздiл 5 (Час вiдпочину) пункт 5,1.5. Колективного договору викласти в новiй

редакцii:
5.1.5, 'I'ривалiсlЬ вiдпvс-гок беЗ ]берсжеtlнЯ заробiтноi плати у випадку 'iх

обов'яlковоl о наданIrя за наявttос,r.i особис,гоi заяви працiвника Зr{О вiлповiдно ст. 25
Закону Украiни <Про вiдлустки>.
Дода,гок Nlr 8 вважати невiд'€мною частиною до пункту 5,1.5. Колек,l.ивного договору,

6, Роздiл б (Оплата працi)) Колективного договору
Додаток N9 9,l0,I l,l2,1З,1,1, ]5,I6,17,18,19 вважати невiдlсмною частиною

Розjliлу б (Оллата працi))
7. Розлi,r б (Оппата працi), л}нкт 6.1,2З, колективного договор\. викласти в новiй

редакцii:
6. L2j, Оп,lату лрацi вихователiв включаючи iнших педагогiчних працiвникiв заклад1
у випадках, коли окремiднi (мiсяцi) заняття не проводяться з незaLпеr(них вIд
них причин (епiдемi]', мЕтрологiчнi умови тоцо), у тому числi на перiод оголошення
карантину, встановленого Кабiнетом MiHicTpiB Украiни здiйснювати iз розрахунку



заробiгнот плати, встановленоi лри тарифiкацii, iз дотриманнялt при цьому умовчинного законодавства,
8, Роздiл б (Оплата лрацi) доловнити пунктом 6,1.24,

6.1.24, Заробiтну плату педагогiчним працiвникам, якi працюють за сумiсництвом в
закладij пiд час оголошення карантинуl виллачувати у розмiрi, визначеному за
тарифiкачiею, незалежно вiд того, за якими формами о!.анiзо"ано роботу цихпрацiвникiв в iншому закладi (на вiддiленому доступi, дистанцiйноt за лнччким
tрафiкоv, rошrо;,

9. Роздiл б <Оплата працi) доповнити пунктом 6.1,25.
6,1.25, Ол,lату простою працiвникам, включаючи непедагогiчних! не з ii вини, утому чис,ri на перiод ого,lошення карантину, встановленого Кабiнетом MiHicTpiB
Укра'iни, ) розмiрi середньоi ]аробiтноi платиt але не менше тарифноТ ставки
(посапово.о оклалу),

l0, Розлi,1 6 (Оп"rата праЦi) fоl|овни ги лчl]ктом 6,1,26.
6.i.26, При запровадженнi дистанцiйноi форми роботи чи
часу в закладi забезпечити збереження робочих мiсць,
закла:у в повному обсязi ra 5 визначенi строки.

i l. Роздiл б (Оплата працi) доповнити пувктом 6.1.27.

гнучкого режиму робочого
оплату працi працiвникiв

6.1,27. Забезпечити доплату за роботу в iнклюзивнiй групi у максимальному розмiрi 20
7о вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЙ (fiодаток Nr 9, l5)
!одаток Nч 9,15 ввахати невiдlсмною частиною до пункгу 6,1.27. Кол9mивяого
договору,

|2. Роздiл б <Оплата працЬ) доповнити пункгом 6.1.28,
6.1.28. Здiйснити доплаry за роботу у несприятливих умова працi та пiдвищеного ризикудля здоров'я медичному працiвнику (cecTpi медичнiй 

"rарrлiй; 
.ч*пч.лу, щоб запобiгти

поширенню на територiТ УкраТни гостоi респiраторноi хвороби COVID-l9 спричиненоi
KopoHaBipycoM SARS-cov-2, 20Оlо ПОСадОВОго окладу (з 0l сiчня 202l до вiдмiни
карантину) Лодаток Jф 9. 20.

,Щодаток J{e 9, 20 ввФкатй невiд'емною частиною до пункгу 6.1.28. Колективного
договору.

lЗ. Враховуючи постанову зборiв працiвникiв вiд 04 березвя 202l року Додаток Nа 21(Положення про премiювання та матерiальне ]аохочення працiвникiв Закладу доцкiльноiосвiти.,v9 7 (Вiночок)) загального розвитку Ужлородськоi Micbкoi ради Закарпатськоi
областi)) викласти в новiй редакцii та вважати невiд'емною частиною Колективного
договору.
14 Враховуючи постанову зборiв працiвникiв вiд 04 березня 202l рокУ лодаток N9 22(Положення про виплату Maтepiaцbнoi доломоли працiв""пч" З"*пuду доr*iльноi освiти N9
7 (Вiночок) загального розвитку Ухгоролськоi MiciKol pu,n ЗчпчрпчriЙi областЬ) ввах(ати
невiдl€мною частиною Колеmивного логовору.l' ВраховуючИ постанову зборiВ працiвникiВ вjд 04 березнЯ 202l року Додаток N-. 2З(Положення про премiювання головного бухга,lтера та 

'бухгаmера 'Заriладу 
дошкiльноiосвiти,м 7 (Вiночок> загмьного розвитку Ужгород"о*Ьт 

"i""*oТ ради Закарпатськоi
об-qастi) вважати невiд'€мною частиною Kon"*rn""oao доaо"ору.
16. Вра\овуючи постанову зборiв прачiвникiв вiд 04 березн; 202l року Додаток .lф 24[lравила внутрiшнього тудового розпорядку ЗДО Л9 7 (Вiночок> викласти в новiй редакцiТта вважати невiд'емною частиною Колективного договору.



lf. ВраховуючИ лостанову зборiВ працiвникiВ вiд 04 березнЯ 202l року Додаток М 25Комплекснi ,}аходи 
на 202I piK викrасти в новiй редакцi]' та ввФкати невiд'aчною частиноюКолективного договору.

18, . Врахоsуючи постанову збоDiв I
Перелiк питань i нормативних 

^"-]:::::i:-]:. 
"i^ 

О4 беРеЗНЯ 202l року Додаток J,{э 26

]югодхуються воппо викласти в il:i;l.Hlu"u ".,T';::lT# ;:i;:Ji"r"#";"#Колекгивного договору.

т, Гасва С. Чемсак



витяг з протоколу.}& l
Загальних зборiв працiвникiв

З!О ЛЪ 7 <Вiночок>

04 березня 2021

На облiку - 29 членiв
l1рисутнi - 24 члени
У вiдлустцi за догляду за диl иною 2 особи
гrа лtкарняному - J особи
Залрошенi: 2 осjб - не члени Профспiлки
l олова зборiв: С, Чемсак
Секретар зборiв: Л. Якубик

Порядок денний:
1. О_бговорення та затвердження змiн та доповнень до Колективного

ffi:"r""X'"'T:##iB 
ЛОЯЬОГО мiж робо,одu"ц"r-" oibi onp"nropu .u

<Вiночок> загального oo1l_|li ".поФ"пiлковоi органiзацii Эдо л! 7

zо:з роки. 
РuЗВИТКУ УЖГОРОДСЬКОi MicbKoi ради на 2019_

Слухали:
l. Обтоворення та затвердження змiн та доповнень до Колективногодоговору та додаткiв ло нього_мiж робоrоочuч", 

" 
оiЪiо"р.пrорu .uвиборним органом пеDви]lн"Т 

"p"Ъ;;i;;;;i-"r.*]}',i'' З!О Ne 7,,Вiночок,, rчa-"поaо bn.
?02з роки. 

РUJВИТКУ УЖГОРОДСЬкоi мiськоi ради на 2019_
постановили:

i. Схвалити змiни та доповн,
до нього 

"i* робо,одч"ц#:; i:{1Ёiffi;",i"J"ЖI# iЁ:;:;ПеРВИННОi ПРофспiлковоi органiзацii здо лr'i 
"Ь;rЪ"""-" заг'пьногорозвитку Ужгородськоi MicbKoi ради *'ZO l S-2СiЪ;-;."^'

Проголосували:
За-24
Проти - 0
Утримались - 0

Голова зборiв

Секретар зборiв
С. Чемсак

Л. Якубик

щga.т
6#tpB

Ё#,trа



, Чемсак

Тривалiсть цорiчноi вiдпустки педаголiчних працiRп
Закладу дошкiльноi освiти Лi! 7 (Вiночою)

Додаток J,{! l
До Колективного,lоловору 20 l 9_2023

Гасва

х працiвникiв

ifiбЪ"tiйi""ом

-#шlffi"
- i!.Ез6313.

гrfl9 зY
лъ

'lп
Посада Трпмлiсть

щорiчвоi
вiдпустки

(Календарних
дпiв) _

12
l

2 il2
з

56
-,l

56
5

56
6 !?

42
12,

12

7

8

9
l0 21li

24
|2 24
lз ],l

11
1.1

1_5
],1

lб
28

1,7
24

l8
24

I9
2,1

20
242l ],l
24
21

22
2з
],l

21



Додаток Jф 2
До Колекгивного договору 20l9-2023

Тривалiсть щорiчноI ocHoBHol вИпусткп
Nерiвних працiввикiв нав,rальних заклядiв та установ освiти, навчальних (педагогiчннх) частин

(лИроздiлiв) iнших устапов i заrс,irдiв, педsгогiчнпх працiвникiв
згИно Порядку надання щорiчноi ocfioвHoi вiдпустки тривалiстю

до 56 календарнпх днiв керiвним прsцiвникам навчальних закладiв та усIанов освiти,
ндвчальних (педагогiчвих) частин (лИроздiлiв) iнших уgrанов i здклядiв, педалолiчвим,

ндуково-педагогiчним пряцiвншкам та наукоsпм прдцiвникдм,
затвердя.еfiого Постаиовою Кабiпеry Miнicгpiв Украiни вЦ l4.04.1997 р. Лс346

Посада Тривалiсть щорiчноi ocHoBHoi
вlд арних днiв

Заклад дошкiльноТ освiти
ви.\оsатель та асистент вихователя
Директор
iнструкгор
психолог,

56
42

r\

закладу! вихоаатель-методист,

з фiзкультури. лрактичний
музичний керiвник, керiвник

Гасва С, Чемсак

6ý

/#,
J:lЩý";'?

ч4 е@поу



Додаток N9 З

До Колективного договору 20 I 9_202З

Тривалiсть щорiчноi ocHoBHoi вiдпустки
для окремих клтегорiй працiвникiв

згiдно ст.6 Закопу УкраiЪи (Про вiдпусткиr) та iнши! aKTiB зЬконодавсrва

С. Чемсак

лi
,зlп

Категорiя прачiвникiв Трива.liсть,
калепдарних

ллiв

пiдgгава надання
вiдпустки

l Iнвалiдам ITa ll лруп J0 ч.7 ст.6 Закону УкраТни
(Про вiдпустки>

Iнвалiди III грули 26 ч.7 ст,6 Закону УкраТни
(про вiдлустки)

3 Особи BiKoM до I8 poкiB зl ч.8 ст,6 Закону Украjви
(ПDо вiдпчстки)

{ помiчники вихователiв
дощкiльних навчальних закладiв

28 п.4 ст.З0 Закону УкраТни
(пDо дошкiльну ocBiTv))



Додаток Nа 4
До Колективного логовору 20 ] 9-2023

Перелiк категорiй працiвникiв, якi мають право на одержання вiдпустки
у зручний для них час

Працiвник Пiдс,l,ава

Опiкуни, лiклувальники або iHmi caMoTHi особи,
якi фактично виховують одного або бiльше
дiгей Biкov до I5 poкiB внаслiдок вiдс}тностi
батькiв

[О Cu"o,"" ,,u." tбать-йl. "*i""йЫБiГБr""}

4 Жiнки, якi мають двох i бiльше дiтей BiKoM до l5
KiB, або дитину _ iнвалiда

' -1тt:l: lп:'_:_::l1l:li у,::ть 
особливi

IH валiди
] Жiнки персд вiдпусткою у зв'язку з вагiтнiстю

та пологами, або пiсля них

lр\довi зас,tуr и перед Баtькiвшиною
Q Веrерани вiйни. особи. якi чають особливi

яких поширю€ться чинвiсть Закону УкраТни
..Про сlагус вегеранiв вiйни. lарангiI ii

Особи до вiсiмнадцяти

соцiального захисту"
Жiнки, якi всиновили дiтей, особи, якi взяли
опiку дiтей

ч.lЗ cт.l0 Закону Украiни (Про
вiдлустки>; п,6 ч. l ст.7 Закону
Украiни (Про захист вегеранiв
працЬ); п.l2 ч.l cT.l2, п,I7 ч.1

ст.13, п.12 ч. l cT.l4, п. l3 ч.l
ст.15, п,22 ч.l ст.16 Закону
Украiни (Про статус вчгеранiв
вiйни, гарантii ix соцiального
захисту)

заслlr и перел Багькiвщиною.а lакожособам. на

Чорнобильцi l та2 категорiй

вlд

Maтepi, або iншим особам,
хвора на цукровий
iнсvлiнозалежний

ЧорнобильськоТ кагастрофи

!iти вiйни

I l5 Почеснi донори Укра-rни

в разI, якщо дитина
дiабет I типу

ll

I

//ý
Fй,

щ;
/:
+

\а

п.22 ч,l ст.20 та п.], ч.l cT.2l
Закону Nэ 796
п.З ч,З ст.З0 Закону Украjви (Про
статус та соцiальний захист
громадян, якi постаждали
внаслiдок ЧорнобилюькоТ

ст.5 Закону УкраТнй (Про захист
дiтей вiйни) l5
7 cT.l3 Закону УкраiЪи (Про
донорство KpoBi та 'ii

.сд еlРлоу
_ 3,a8зб3rз

Т, Гасва

k-й

с. Чемсак

]д
]

без батька

t



,I|одаток JtЪ 5
До Колекгивного договору 20l9_2023

Перелiк посад працiвпикiв з ненормованим робочим днем, iким надасt.ься додатковд
оплачувана вiдпустка згiдно ст. 8 Закону УкрдiЪи (Про вiдпустки> вiд l5.11.199б р. Jt!5ИДб - ВР та згйно Додатку Лi 1 до Галузевоiугоди мiж MiHicTepcTBoM освiти та пауки
УкраIни та ЦК Профспiлки працiвникiв освiти m ндуки УкраiЪ; яа 2016-2020 рок;(у
редакцii вiд 19.04.2018 р.) (Орiснтований перелiк посад працiвяикiв з венормованим

робочим днем, системи MiEicтepcтBoм освiти i науки УкрslЪиr)

,\!

1
2

Назва посrдш працiвЕика TepMiH надапtrя вiдпустки
Лиоекгоп 7 календарних днiв
lоловний Ьчхгалтеп

э)!галтер
7 календарних дн
7 календаряих дн
7 ка,rенлапних пн

lB
lB

1 Сестра vедична стаоша --
lчlед и-лп 

"а 
ce.l рй лiЙ" нйБiiй r "а "

) 7 календарчих дн
а
7

Дiловод 7 календарних дн 8
Завiдувач го9подарствЙ 7 календарних дн l]

Т, Гасва с. Чемсак

т дц!3г

ъffло,,JJ

t';{ff;gфр



Додаток J$ 6
,Що Колективного договору 20I9-2023

перелiк професiй i посад працiвникiв, якi мають право яа додаткову оплдчувtпу
_ BЦrrycTKy зд робоry iз шкИливпми i важкими умовами працi

згiдпо ст.7 Закону Украiпи <(про вiдпусткп), ви l5.1t.l996 р. rTc iollsc - вр,
ffолатку Jl! l i Додrтку Л!2 поставови Кабiвеry MiHicTpiB Украi.пи

ви 07.11.1997 р. Л!1290
<Про затвердження спискiв виробництв, pobiT, цехiв, професiй i лосад, зайнятiсть

працiвшикiв в яких дде прдво на щорiчяi додатковi вiдпусгки зr роботу i шкИливrп"и i
вджкими умовами працi та за особлпвий хдракгер працЬ)

Назва професii, посчдплЙlБФЙiТ у "ИпоrЙ*iд.дк 00]_2010
Тривалiсть
1lодатковот
вi.lпустки в

5l22
й робiтник 9lЗ2

машинiст з 8264

Т, Гасва С, Чемсак

ft#t

1
2



Додаток JlЪ 7
до Колекгивного доловору 20I9_202з

Перелiк
мають право иа одержаппя соцiальвоi вiдпустки, тривалiсть

соцiальнпх вiдпусток

хатегорiй працiвникiв, якi

Категорii осiб, що мають
право на соцiальяу

вiдпустку

Жiнкам (на пiдставi
лiкарняного листка по

lъl
Yn]

вагiтностi та пологах):

вц стка

]д ]lи,гиlIокl

Пiдстава

cT.l7 Закону Украiни
(Про вiдпустки), п.l0

ч.l ст.З0 Закону
Украiнй (Про статус i

соцiальний захист
громадян, якi
посlраЯдали

внаслiдок
ЧорнобилЬськоi

катастрофи >,

сг.ст.З8,З9 Закону
УкраiЪи (Про

загальнообов'язкове
державне соцiальне

страхуванЕя в зв!язку

з тимчасовою втратою
працездатностi та

в,Фатами,
зумовлеяими
похованнямD

cT.l7 Закону УкраТни
(Про вiдпустки),

ст.38 Закону Украiни
(Про

загальнообов'язкове
державне соцiальне

страхування в зв'язку
з тимчасовою втатою

працездатностi та
втатами,

зумовленими
похованням)

с г,l8 Закону Украiни
(Про вiдпустки)

.Що пологiв: _ у загzцьному
випадку;
- жiнкам, постраждалим вiд
Чорlrобильськоi ка

Б ГIiсля rtологiв: - лри
народженнi однiсТ дитини:
- у разi ускладнень лри
пологах або лри народженнi
двох iбiльше дiтей:
- жiнкам, постраждалим siд
Чорнобильськоi катастрофи

Одному з усиновлювачiв(лри всиновленнi
новонароджених дIтеи
оезпосередньо з пологового
булинку)
Однi€l дитини

х iбiльше дiтей
особам, вiднесеним Б-П
категорiй. що постраждмим
siд Чорнобильськот
катастрофи

lrlдпусIка ло доlля
Магерi. бальку. baolci. | До-
д|д)сю аЬо |ншиv родичам, досяl нсння
якi фактично доl лядаюгь за l дитиною J
JиI иною. )синовиIе,lю або pc,KiB

__9дlцн) .1и гини

Б

Тршвалiсть
вiдпустки,

календарних
днiв

Надають у
повному обсязi
незалежно вiд
кiлькостiднiв,

факгично
використаних
до лологiв.

Оплачують за
середнiм

заробiтком
незмехно вiд
стахового

стаху

70 днiв

90 днiв

56 днiв

70 днiв

90 днiв

Вiдпустки
надаються iз

дня
всиновлення

56 днiв
70 днiв
90 днiв

Надають пiсля
закiнчення
вiдлустки у

зв'язку з
вагiтнiстю та



пологами.
зазначенi особи

можуть у
перiод

вiдлустки
працювати на

умовах
неповного

робочого часу
або вдома

56 днiв, а при
всиновленнi
двох i бiльше
дiтей - 70 днiв

1)оплачус
вiдпустку
роботодавець;
2) надають на
пiдставi
рiшення при
всивовленнi
дитини;
З) надають без
урахування
святкових i'

чих дн|в

зв'язкч з нов.]lевЕям tl l,пIIп
Особi, яка всиновила
дитину iз числа дiтеЙ-сирiт
чи дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування,
BiKoM старше трьох poкiв
(якщо всиновлювачами е
подружжя - одному з них на
ii розсуд)

ст,l8_IЗакону УкраТни
(ГIро вiдпустки))

ова lчIlа соцlальна
5

6

7

s

Жiнцi. у якоi двос i бiльше
дiтей BiKoM до I5 poкiB
Жiнцi,уякоiсдитина
iнвалiл _Жiнцi, яка всиновила

!дцт!!L _
Одинокiй Maтepi, яка
виховус дитину BiKoM до l8
poKIB

l0 днiв за наявностi
кlлькох ,з
перелlчених
пiдстав дIя
додатковоi
вiilII}стки,
надають
вiдпустку
загальною
тривалiстю не
бiльше l7
календарних
днiв

ст,19 Закону УкраТни
(Гlро вiдпустки),

22,l0.04p. (Про
Закон Украiни вiд

внесення змiн до
деяких законодавчих
ali гlв Укра'iни
стосовно вiдпусток>,
ст,l Закону Украiни
<tIpo
дитинства)

охоропу9 опiкуну або пiклувальникч
l0 Батьковi. який виховуе

дитину без Maтepi ( у тому
числi у разi ii тривалого
перебування у лiкува.льному
закладi)

11 Вдовi, яка вйховуе дитину
BiKoM до ]8 poкiв

"l
l3]

,44

Жiнцi, яка виховус дитину
BiKoM до l8 poкiB, без батька
(розлучена)
Одному з прийомних
':бaцbKiB

6+ЩЧА

i-к 
'

.ffi.r**-
l\b\ и. ухrородr/ />

\\Ъ\ цд едрл"" ./j\sy:
/' '.ru""u



!одаток Nо 8

До Колективного договору 20 I 9_202З

Тривалiсть вiдпусток без збереження заробiтноi плати у випадку ix обов'язкового
надаяня за наявностi особистоi заяви працiвцшка вЦповiдно

ст. 25 Закону Украiни (Про вiдпустки),

пiсляпологовiй вiдпустцi
мати або батько дитини, баба, дiд чи iншi
родичi, якi фаmично доглядають за дитиною,
або особа. яка усиновила чи взяла пiл опiк1
дитину, один iз прийомних батькiв

4 Ветерани вiйни особи, яа яких поширюеться
Закон Украiни (Про статус BeTepaHiB вiйни,
lарангi]' i\ соцiальноlо lахисt1,,. перелiченi в
ст. l0 uього Закон
Особи, якi мають особливi заслуги перед
Батькiвшиною

+-
б Оспби. якI vаюгь особ lивi lp)JoBl зас,l) l и

; _дggе,rЬаrькiвч!д9!_

] Чоловiк. дружина якого леребуsа€ у

7 Пенсiонери за BiKoM та iнвалiди IlI групи
8 Iнвалiди I та ll груп

Категорii осiб, що мають право на надаяня
вiдпустки без збереження заробiтпоi плати в

Maтepi, або батьку, який виховус дiтей без
магерi ty loM1 числi й при цrивалому ii
перебуваннi в лiкувальному закладi), що ма€
двох i бiльше дiтей BiKoM до l5 poкiв, або

Працiвникам у разi cMepтi рiдних по KpoBi або
шлюбу: - чоловiка (дружини), батькiв (вiтчима,
мачухи), дитини (пасинка, падчiрки), братiв,
сестер - iнших рiлних

jп

|,

до 7 календарних днiв без
урахування часу, необхiдного
для проТзду до мiсця поховання
та назад до З календарвих лнiв
без урахування часу,
необхiдного для проiЪду до
мIсця поховання l,а назад

Тривалiсть вiдпусгки

до 14 календарних днiв цорiчно

до l4 календарних днiв щорiчно

Тривалiсть, визначена в
медичному висновкуl але не

бiльш як до досягнення
дитиною б рiчного BiKy; якщо
дитина хвора на цукровий дiабет
I типу (iнсулiнозалежний) - не
бiльш як до досягнення
дитиною l6- рiчного BiK
до 14 календарних днiв

до 2l календарного дня щорiчно
в зручниЙ для t]их час (п. 22.
ст..lб Закону Укра'iни (Про
статус BeTepaHiB вiЙни, гарантii
lx соц|ального захисту)
до 2l календарноlю дня щорiчно

30 календарних лнЬ щорiчно _
до 60 календарний днiв щорiчно

особи, якi l0 кмендарних днiв



ll Прачiвники, що доглядаю],ь за

рiдними по KpoBi або шлюбу, якi за
vедичного закладу потребують
стороннього догл

санаторно - не лlкчвання

Тривалiсть, визначена в

медичному висновку, ме ве

бiльше З0 календарних днiв

l2 календарних днiв без

урахуванflя час1,, необхiдного
для проТ]ду до
мiсцезваходження навчмьного
закладу та назад. За наявностi
двох або бiльше дiтей
зазначеного Biky таку вi.лпустку
надають окремо для

провоД)кення кожно'l' дитинх
1-2 днi на тиждень (cT..2I8 КзпП
УкраIни)

до 14 кмендарних днiв цорiчно
(ст..5 Закону Украiни (Про
сошiальний захис'г дiтей вiйни)

хворими
висновком
постiйного

ПрачЬни*r, яким потрiбно завершити

Прачiвники, яких допущено до
iспитiв у вищi навчальнi заклади

вступних

I.1 Працiвники. яких допущено до складання
вступних iспитiв в аспiрантуру з вiдривом або

беr Bi Lрив1 Bi r виробниutва. а rакож ti. якi

навчаються без вi,лриву вiд виробництва в

успiшно виконують

l5

аспiрантурi
iндивiдуальний план пiдготовки
Прui"""кам. якi навчаються без

виробничтва в аспiрантурi,
четвертоI,о навчанlIя

вiдриву вiд
протягом

Сум iсники

Прачiвники, якi не використали за попереднiм
viсцеv робоlи lцорiчну основну la додаlковi
вiдпусr ки повнiс Iю або частково й одержали за

i них грошову компенсацlю

вступають
дiти яких у вiцi до l8 poкiB

до вавчальних закладlв,

роз,гашованих в iншiЙ мiсцевостi

20 Працiвники-студенти протягом ] 0 навчальних
мiсяцiв перед виконанням дипломного проекгу

чи складання lспитlв
2I

l 

Дiти вiИни

Один iз батькiв або особа, котра доглядае за необхiдна кiлькiсть днiв для

дитиною до l0 pokiв, яка постраждала вlд
Чорнобильськоi катастофи, iз числа дiтей,
зазначених у п.п. 1-6 ст.27, а також мас статус

курортного лiк} вання у виIlадку
завершення

недостатн ьо l

caHaTopIlo-

тривалiсть, визначева в

15 календарних днiв без

урахування час), потрiбного для

проiЪду до мiсцезнаходження
вищого навчального закладу або
закладу вауки и назад
час, необхiдниЙ для проiЗду до
мiсцезнаходr{ення вищого
навчального закладу або
закладу науки й назад

l день на тиждень (ч.ч.4,5 ст,

2l8 КЗпП Украjни)

до закiнчення вiдпустки за

основним мiсцем роботи
до l4 календарних днiв щорiчно
до 24 календар их днiв у
першиЙ piK роботи на даному
пiдприемствi до вастання
шестимlсячного TepMlHy
бе]перервноi

постражлалого! зазяаченого п.5 ст,з0 Закон iчноi вiдп
тривалостl

11]



УкраТни (Про статус i соцiальний захист
грочадян. якi посгражда.,lи внаслiдок
чоDнобил bcbkoi катастрофи)

забезпечення л)тiвкою
мiсцем роботи разом
дитиною)

за
iз

Кандида1 у делутати на мiсцевих виборах,
кандида,l, на посаду сiльського, селищного,
\ticbkot о l олови на перiоц лередвиборноi
агiтацij

злiдно п.З ст.3З Закону Украjни
(Про вибори депутатiв мiсцевих

рад та сiльських, селищних,
мiських лолiв>

Працiвнику за сiмейними обсmвинами та з
iнших причин

TepMiH, обумовлениЙ угодою
мiж працiвником та власником
або уповноваженим ним
органом, але не бiльше l5
календарних днiв на pik згiдно
ст. 26 Закону Украiни (Гlро
вiдпустки>

Т, Гасва с. Чемсак

"d
itffi?.*



Додаток М 9
До Колективяого логовору 20 l 9-202З

Види
налбавок та доплаr,, якi введенi lнсгрукцiсю про порядок обчислення

,аробil Hoi пла ]и прдцiвникам освiти.
rгiдно наказу MiHicтepcтBa освiти i науки УкраiЪп вiд 11.06.2007 р. }Ъ 471

Доплати та надбавки

Розширення зони обслуговування або збiльшення до 50Уо посадового окладу
оося

Сумiщення есiй (п

Виконавня обов'язкiв тимчасово вiдс},тнього

Високiдосягнення у праui, за

працiвяика без звiльнення з основноТ
Виконання особливо важливоТ роботи (на час ii
виконання

скllалнiс гь та наппчженiсть v поботi
робота у нiчний час
Робота у святковi днi

Шкiдливi умови працi l2 О/о посадов_ого окладу

Ецщ!дgтещд_щ ] 0u% лосадовоlо о

Розмiр доплати

до 50уо посадового о

ДО 50 О/о ПОСаДОВОГО ОКЛаДУ

До 50 Уо посадового окладу

50 "/" """"Д"""." "l(*ду

У розмiрi подвiйноi годинноi
ставки

200lо посадового окладу з

урахування пiдвищень
ифнот ставки

507о ПОСаДОВОгО О

l0 7о посадового

]0 О% лосадоsого окладу

20 0/о посадового окладу (до
jд!Фи Kapalrl ину)

"_цЕх;,л

зffi?,*

l0 Пелагогiчним працiвникам за престижнiсть
педагогiчноi працi

за iнклюзiю

30Оlо посадового окладу з

урахуваняя пiдвицень

lЗ i Пiдвищеl]ня за званням - вихователь-методист
14 i Педагогiчним працiвникам за вислугу poKiB

l5 Старшишl медичним сестрам. медичним сестрам та
фахiвцям з базовою та неповною вищою
vе,]ичнок} o(Bi1olo. якi праuюкltь у сисtеvi освitи
]]а висл

lб Пiдвищення посадового окладу педагогiчним
працlвникам

17 Медичнич працiвпикам за роботу у
несприяlIивих 5MtlBar прачi Ia пiдвищеного

За ненормований робочий день

ику для здоров'я, в зв'язку з поширен

Понад 3 роки ]0 %
Понад 10 poкiB 20 О%

Понаа20 poKiB - 30 %
посадового окладу з урахування
пiдвищень (тарифноi ставки
Понад З роки - l0 О/о

Понад l0 poкiв - 20 %
Понад 20 poкiв - 30 %
посадового о

и CovID -l9

'lt
+

Т, Гасва С. Чемсак



.\i
Уп

[lосада Розмiр лоплатш

l Дирекгор 50%
] Головний бухгалтер 50%

Б}хгалтер 50%

Додаток N9 l0
,Що Колективного договору 20 J 9-202З

Пере-Iiý професiй i посад, яким пiдтвердrкено право на доплату 50 Уо за складнiсть та
напруженiсть

Згiдно п.п. 2 п, 3 постанови КМУ
(Про опла,гу працi працiвникiв на ocнoBi €диноi тарифноi сiтки роJрядiв i

коефiцiснтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв тл органiзацiй окремих
rа.r\,]ей бюдяiетноi сфери) вiд 30.08.2002 р. Л! 1298 у розмiрi до 50 (% пOс!ловоl.о

ок"rаду (с'I'авки заробiтноi плати, тарифноТ ставки).
та lнструкцii

про порядок обчислення заробiтноi пла.|.и працiвникiв освiти
]атверд{еноi пдкязом Мiнiстерствя освiти Украlнп siд 15.04.93 р, N l02

Т, Гасва с, чемсакпrtflв,ъl

кqА €лfiюу
. 3a636313



l

перелiк професiй i посад працiвникiв, яким встановлюсться додаткова оплатдпрацi за робоry в нiчний час (п.94 lнструкцii) та робота у cB"r*""ir"i -io*Кодексу законiв про працю п, 2 ст. l07

Додаток м I l

!о Колективного ;1оговору 20 l 9-202З

С. чемсакТ. Гасва

Назва професii (посади) Час роботи в нiчний
час за графiком

Вiдсоток
долатковоi оплати

годltн тарифпоi
стявки

з 22,00 до 06.00
котельнi лазовоi

Назва професii (посадф Оп.пата працi

святковiднi рtlзмiрi подвiйноi

розмiрj лодвiйноi

#Ё

лi
Г Ч* р"Б'', ]"

гDабiкпм
С-горож

2 Оператор койлйi ЙБЙ святковiднi



Додаток Nа l2
До Колективного логоsору 20 I 9-202З

пере.liк професiй i лосад працiвникiв, яким пiдтвердrrено право на одерrкаfiня додатковоi
допJtдтн за роботу iз шкйливимп i важкими умовами працi

]гiдно с,г. ? Зако!lу Укрдiнп (Про вiдлустки,) вiд 15.11.1996 р. Л! 501/96 _ ВР,
.]o]raTKy М 1 i Дод!тка Ns2 постанови Кабiнету MiяicTpiB Украiни вiд 0?.l1.1997 р. Л!l290

.lIpo lатв€рдженвя спискiв виробництв, робi], цеIiв, проФесiй i посад, зайнятiсть працiвникiв в
яriих пв€ лраво на ulорiчнi додаткоsi вiдлустхи ]а роботу iз шкiдливими i важкимп умовами

працi та ]д особливиfi характер прдцi)).

JT,

llп
Назва професii', посади, код професiiу вiдповiдностi до

дк 003_20l0
Розпriр доплати за
шкiдливi умови

п рацi
(%'|

I Дщqр 5l22 |2%
1 Кухонний робiтник 9lЗ2 12%

Машинiст з прання та ремонту спецодягу (бiлизни)jЭЬ :.- |2о/о

Т. Гасва

бй,|/Jпрос

Вt*lЗ
\\"а\ 

"qд

\ý

;ý
орrа"tзач,й$

С. чемсак
qом7



Пepe.]ili лрофесiй i посдд працiвникi

ifr 
-"i*Ёtifr 

ННfr ;ilfr i*+I#!ф#s",э'iT;i:нffi 
i*;,**"

iii;ilJ,x';#"."lil:1,1*ltTll.:*::::"liНlT"#i:-;iH9:Ij"Hl|iiliu,on,,oo,о
та постанови мо? * r. .,_.1",,il ljll.и i науки Укра.rпи вiд 20.08.20 l8 Лi 920 

.таПостановимозл!z.",""r-й jo jiiрЪ-rtil;:ХН,|'"'j#f 
: 
j: j:"T":r'

рекоvенлачiй шодо орлаяi tацii проr иепiд_емi"пих.заЙ', , ,r"л,rir]i i j,l-'льноi 
освiтина перiод карангинJ у lв'язкч"rпоширенняи корояавiрусноiiхвороби [COVI D-l9.1

Нчз.а професЦ пЙЙц Розмiр дол,"йи ,д ;r,Бr"станнr=_-
деriнфiкYючих засобiв( .z.)

ПомiчникБiБй

Гасва
С, чемсак

"вlночок-

,qll еlрпоу

бl л. 
*ij:-__,-1 Y/з



на.rбавкr стимулюючого характеру за високi досягненвя у працi та напружеяiсть в
роботi ]гiдно Постанови Кабiнеry MiEicTpiB Украiни (про внесення змiя до деяких

постанов Кабiнету Мiнigгрiв УкраiЪи)) вiд 11.01.20l8 р. ЛЪ 23 внесено змiни
-lo постаиови кдбiнеry MiHicтpiB Украiни r<Про встановлення надбавки педагоIiчнltм

працiвникдпt закладiв дошкiльноi', позашкiльноi, загальноi середньоi; професiйноi
(професiйно-технiчноi), вищоi освiти, iнших установ i заlсладiв яезалежно вiд ii

пiдпорядкуваяня> ви 23.03,201l р. л9 373

Додаток Jф 14

До Колеrгивного доювору 20l9-2023

с. ЧемсакТ. Гасва

.Ts

,lп
На]ва професii', посади, Розмiр надбавки ( 9/о; посадовоrо

оклад}
l Вихователь_методист з0%

вихователь з0%
Вихователь iнклюзивноТ групи зOо/о

.1 дс и стент в ихо вателя i н кл юзиз н o'i m чт п и з0%
5 Практичний лсихолог з0%
6 Щфзичний керiвник 30%
7 IHcтpyKTop з фiзкультури зOо/.
8 Керiвник гуртка (образотворче мистецтво) ]0%

"вlночок'

rдд еrупоу
иЕзlýtз _



Ja_робоrJ, в iнклюзивних класsх (групах) у закладах дошкiльпоi освiти згiдпо Постанови
К.бiяеl..t, MiцicтpiB вiл 25.08.2004 року Л! l09б Про вставовлення розмiру доплати ]а

oKpeMi видц педагогiчноi дiяльяостi
. ]чiEli вuесено: постsнова Кабiяету MiBicTpiB Украi.ни вiд l4.02.20l8 ,rý 72 за роботу в
lяrilюзlrвнцх класах (групах) у закладах дошкiльноi; загальноi середньо.f, позашкi"пьпоi.,

професiйноТ (професiйяо-технiчиоi.) тs впщоi освiти

Додаток Л9 I5
До Колективного договору 20l 9-2023

.\i
,/п

Назва професii, посади, Розмiр надбдвки ( Уо) посадового
окладу

l Вихователь iнклюзивноТ mупи 20%
] Асистент вихователя iнклюзивноi' mупи 20%

Т, ['асва С, Чемсак
€#ч)
f фаýЕБ9р", \? ? ,

i1\ ивяri /jýt

з:х;$i
:l
\.л\

здом7
_ -вlночок
l оff99*лJJьД

юд еДРПОУ
и!3ýзl3,



.Щоплата за непормованиЙ робочfiЙ день згiдцо постанови Кабiнеry MiHicтpiB Украifiи
вiд 30 серпяя 2002 р. N 1298

Про оплаry працi працiвникiв Еа осцовi €диноiтарифноi ciTKи розрядiв i коефiцiснтiв з
оплати працi працiвllикiв ycтatloB, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноi

сфери iз lr,tiнаrrи i доповненнями

Додаток JФ lб
.I[o Колекгивпого договору 20l9-202З

лi
з/л

Ндзва професii', посади, Розмiр надбавки ( Уо) посадовоrо
окладу з урахуваfiпя пИвищель

(тарифноi сl,авки'|
l !ирекгор 50%

С. Чемсак

7 Псрвинна \

€ftъьi"
rад едРпоУ

34ц зrэ _



Доплдта за званця згЙно з Iнструкцi€ю про порядок обчислепня заробiтвоI плати
працiвнцкiв ocBiTп,

затвердrкеяою наказом Мiнigгерства освiти УкрдtЪп вИ l5.04.93 N r{r2

Додаток Js l 7
До Колекгивпого договору 2019-202З

С. ЧемсакТ. Га€ва

Назва професii', посади. Розмiр надбавки ( 7о; посадово.о

,Бiiочок"

ч,ЁgЕ]



Додаmк JlЪ I

До Колективного ,1оговору 20 |9-2о2

порядок виплатrr вадбавок за вислуry pol(iв педягогiчним i ндуково-педагогiчвим
працiвшпхам павчдльfiцх закладiв i устапов ocвiтrl затверджепиЙ постаповою КабiнеryMi'icrpi' Украlъи вiд 31.01.2001 Л! 78. Дiя Порядку поширюеться ва педагогiчнпi та

науково-педагогiчних працiвникiв, перелiк посдд яких затвердrкений постановою
кябiшеry MiHicтpiB Украiъи ви l4.06,2000 Nе 963

Назва професii, посади, Розмiр надбавки ( 7о),""rд"r"-

Понад 3 роки - l0 %
Понад l0 poKiB - 20 %
Понад 20 poкiB - З0 % посадового
окладу з урахування пiдвицень

Ilедаr.огiчнi працiвники

Сес,ра медична стфй{ifrйiБфii
дl€тичного харчування

Понад З роки - ]0 %
Пона,r l0 poKiB 20 %
Понад 20 poкiв - З0 9о посадового

i*"*ll
.6ttнфАз

ФАчfаэ

i;lщщ,

к}#

з/п

Т, Гасва



посддовi оклади педагогiчншх працiвникiв вiдповiдно до постановою Кму (про
внес€нвя змiни до постанови Кабiнету MiвicтpiB Украilrи вiд l1 сiчня 2018 р. м 2r)) вiд

l0,07.2019 р. Jъ 695 пiдвищепонаlO7о опла.а пjацi 
"*их 

здiй"r..r""",rч *o.ru
державного та мiсцевшх бюджетiв.

Додаток ]ф l9
До Колективного доловору 2Оl9-2О2З

С. ЧемсакТ. Гасва

Назва професii', посади, пiдвищенпя посадового окладу

Педагогiч Hi лDацiвники l0 % посадового ой

ff.l;Щчt1"-

ffii



доплдта ]а робоry у несприятливих умова працi та пiдвищеного ризику для здоровt
медичним llрацiвникам закладiв освiти державноТ i комунальноi вл;спостi, щобзапобirти поширенпю яа територii Украiни гостроi респiраторЕоТ хвороби covlD-t

спричиненоi корояавiрусом ýARS-CoY-2, п. 1 Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТн
вiд 03.02.2021 JФ 67 та змiни вiд l2.01.202l до Галузево.fугоди мiж l4iHicTepcTBoM ocBi

та науки УкраiЪи за ЛЬ 73410/1-24 та ЦК Профспiлки працiвпикiв освiти тя науки
УкраiЕи на 20l6-2020 роки Лt 02-516 вiд 12.01.2021

Додаток N
До Колективного ,,lоговору 20l9-2

с. чемсакТ, Гаева

Назв посади працiвника
Сестра медична сБрЙi 20% посадово.о оЙаду (i 0l сiчня

2021 до вiдмiни

4"ищfi:;
__здо й iЁlночок.



,Щодаток Nе
говору 20l9_2c

Гасва

премiювання та матерiальне здохочення працiввикiв Закладу
дошкiльноi освiти Л! 7 <Вiночок> lагального розвитку Уr(городськоi Micbкoi ради

Закарпатськоi областi

L Попоження про премiювання лрацiвникiв Закладу лошкiльноi освiги JФ 7 (Вiночо
,]агального 

розвитку Ужгородськоj MicbKoi ради Закарпатськоi областi (надалi-Поло-liенl
розповсюджусться на працiвникiв Закладу дошкiльноi освiти N9 7 (Вiночок) загаlьно
розвитку Ухгородськоi мiськоiради ЗакарпатськоТобластi.
2, Юридичною пi:ставою для виплати премiй с:
2.1. п, 5З IнструкцiТ про порядок обчисленн, заробiтноi плати працiвникiв освiти, затверд+iер
нахазом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 15,04.1993 р. Nэ l02 та погодженоi
MiHicTepcTBoM працi та соцiальноi полiтики Укра'iни, Центральним KoMiTeToM профспiJ
працiвникiв освiти i науки УкраТни i Мiнiсгерством Фiнансiв Украjни;
2,2. постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд з0.08,2002 р. Ml298 (Про оп,l]ат) пра
ttрацiвникiв tta ocHoBi Сдиноi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiснтiв з оплати працi працiвниь
) станов. закладis та органiзацiй окремих галузей бюджетноi сфери);
2,], п,2,3,2. IнструкцiТ зi статистики заробiтноТ пла.ги затвердженоТ наl(азоN,l !ержавного
KclMiTeTy с'гатистики Украiни вiд lз,0I.200l р.,ф5, га заресстрованоТу Мiнiстерствi lостицi-l
УкраТни 27,0 l .2004 р, Л! I,1/87l3;-ст,97,I43,141,I46,15lКЗпПУкраiни; -ст.2Закон"-
УкраIни,,Про оплаI} лрацi,,,
З, Положення запроваджуеться з метою:
3,l , зацiкавленостi педагогiчних i непедагогiчних працiвникiв у виявленнi та реалiзачii
резервiв i мохливостеЙ пiдвищення результатiв iндивiдуальноТ та колективноi працi,
виходячи з ii ролi у дiяльностi З!О Ne 7 <Вiночок)), квалiфiкацiйно-професiйного досвiд}.
скrlадностi виконуваних ними робiт та функцiй, рiвня вiдповiдальносii та творчо-t активност]
З.2. умов пiдвищення заробiтноi плати працюючих за рахунок особистих трулових зусиль та
оцiнки особистого Bl]ecKy у кiнцевi результати роботи ЗДО.}l-Ъ 7 (Вiночок) :
З,3, соцiальноло захисту rrрачiвникiв З.ЩО,\i] 7 (Вiночок) щодо матерiально.i лiдтрим!iи \
скр}тних життсвих ситуацiях;
3,4, для вирiшення соцiмьно-побутових питань;
;l, Премiювання lrрацiвникiв закладу проводиться у двох основних формах:] I. преviювання. передбачене сисгеvаvи оллаlи працi:
.1,2, премiювання як окремий вид заохоченlIя, який вiдбувасться поза мехами систе]!lи опJаI
працi.
I lорми цьоl,о IIоjоження реалiзуються в З!О тiльки в межах наявних Koul I iB l а кошторис}. t
допускаючи лри цьому утворення кредиторськот заборгованостi по оплатi працi,
5, Змiни та доловненвя до Положення вносяться у встановленому порядку в разi вiдповi,]ни
змiн у законодавствi, що суттево впливають на Його ремiзацiю у дiяльностi ЗДО N!(Вiночок).

к#trfr,;"J
йИ4Qр9,

e lcaк

%.."з\.ё:il
ia-"sl", рjдаJ";l.

з.в]5]l!€il*,
ъ,9,\

, 
-q;?-,\

\\ -..



5, Премiювання здiйснюсться у виглядi виплат працiвникам закладу грошових сум понад
основниЙ заробiток (посадовий оклад) з метою стимулювання результатiв творчоi iнтенсивноТ
лрацi й педагогiчного новаторства працiвникiв закладу) пiдвищення вiдповiдальностi i
зацiкавленостi працiвникiв за резуjlь-l.ати свосi роботи. та мають систематичний характер!
незалежно вiд джерел фiнансування.
6. MaTepiалbHe заохочення (сгимулювання) працi ycix лрацiвникiв ЗДО М 7 (Вiночок)
здiйснюеться за гакими видами та напрrмами:
6,l, Премiювання:
- за мiсяць,}а iндивiдуальнi результати роботи працiвникiв з урахуванням.iх особистих
якостей, ставлення до працi;
- за ocHoBHi квартальнi та рiчнi результати науково-педагогiчноТ, виробничоI, лослодарськоi
фiнансово-економiчноi дiяльностi;
- працiвникiв З[о за пiдготовку до нового навчмьного року;
- окремих працiвникiв за виконання особливо ваr{ливих виробничих завданьl що
виконувались за дорученням директора, за умови своечасного та якiсного виконання
гlоставленоло завлання.
розмiр (конкретна сума або вiдсоток) премi-r визначасться дирекгором заклалу:
- lалежно вiд обсяг). lepviHoвoc,ii,]a важливос|i завдання;
- у зв'язку з ювiлеЙними датами; (жiнки - 50, 55, 60 чоловiки - 50,60 poKiB)
- } зв'язку з державними. профссiйними la святковими датами.
6,2, Показники премiювання:
6.2.I. За результатами роботи розмiр премii визначаеться за такими локaвниками:
- виконання захолiв, передбачених планом роботи закладу;
- виковавська дисциплiнаi
- якiсне i с) v riHlle виконання обов'я]кiвi
- трудова дисциIljriна; тоцо,
7. Кошти для ttремiювання лрацiвникiв заклад} встановлюються в межlц асигнувань1
видiлених на по,l,очний pik по кошторису видаткiв за рахунок ekoнoмiT по заробiтнiй ллатi з
)рахуванням iндексацiI.
8. У вiдповiдностi з п, 5З Iнструкцii про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв
освiти. затвердженоi наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд l5,04.199} р, }lЪ t02
загальниЙ розмiр премii. яка вип,lачуеться одному лрацiвнику, не обмежусться максимальниNlи
розмiрами,
9.. Прем i'i,]гiцно ,rанОго Ilоложення нараховуються по результатам роботи за мiсяць, квартал. 9
мiсяцiв календарrrого року, pik.
l0. Премiя лрацiвникам ЗДО N9 7 (ВiночокD нарахову€ться за час, фактично вiдпрацьований

} перiодi, за який нарахову€ться премiя, за винятком виладку звiльнення працiвника до
]акiнчецня перiолу. за який виплачусться преуiя. Премiт не виплачують за Ilерiоди, якi не
Bi lносяIьс)I lo фэк1,1чно Bi lпрdlLьоsdни\ lопин. ttрачiвникам,
- за перiод основних, додаткових вiдгlусток!
- вiдлусток без збереження заробiтно'i плати якi передбаченi дiючим законодавством.
-перебування на курСах пiдвищення квалiфiкацii,
- навчальних сесiях.
- тимчасовiй непрацездатностi!
а також в iнших випадках, коли згiдно з чинним законодавством виплати проводяться
вихо tячи ir iepe lньоiзаробirно'.lпlаIи,



l l. Премii нараховуються у вiдсотках до посадового окладу з урахуванням yctx видiв
надбавок ],а доплат вiдловiдно до особистого внеск) 

" 
,urun""i p".ynorur" роботи та(або)

встановлюються в конкр9тних розмiрах, ПремiТ, що виплачуються одному працiвник}.
N{аксима-,lы]ими розмiрами не обмежуються,
l2., Премiювання працiвникiв у зв'язку з державними! професiйними та свя,гковими абоklsiлейниvи tаIаvи всlановлюt lься 1 розviрi оо noauro"oao o*nuo5.
l], Розмiр лремiювання педагоIiчних та неледагогiчних працiвникiв визначаеться
директором З,ЩО Л! 7 <Вiночок>.
]4. Персональну вiдловiдальнiсть за дотримання цього Положенн, несе директор закладу.
]5, Пiдставою д,rя нарахування премiй працiвникам закладу a nunua о"рaпaЪрч.
l6. Гliдс]'авою для нарахування премiй дирекгору е вiдповiдний наказ управлiння освiти iнауки Ужгородськоi MicbKoi ради.
I7. []ремiя працiвникам закладу, передбачена системою оплати працi, надасться за наступних

умов:
- за добросовiсну, творчу працю
наявностi iнiцiативи та творчостi
piBH il

у виховвiй, господарськiЙ та органiзаторськiЙ дiяльностi при
лри виконаннi cBoii функцiональних обов'язкiв на високо;ч

- для с,ги\l\лювання i заохоченля працiвникiв, якi маюl.ь високi 11оказrrики в навчально-
виховному процесi;
- за Ilоширення та впровадження лерелового педагогiчного досвiду;- використання передових методiв навчанвя та виховання, що забезлечу€ високу якiстьвиховно]. навчальноi, профiлакгично]., корекцiйно-виховноТ роботи, в тому числi

iн;lивiдуальноТ;
- ]а змiцнен}lя та збереження навчально_матерiальноi бази закладу.
l8. Працiвникам. якi пропрацювали не повниЙ перiод, за якиЙ лроЙдиться rrарахування премii.
1 зв'язку лереводом на iншу роботу, вступ до навчального закладу, виходом на пенсiю.звirlьнення у зв'язку з скорочення штатiв та по iншим поважним il;;";;r, виплата премiiпроводиться з розрахунку фактично вiдпрацьованого часу в розрахунковий перiод.
IQ, ПоJбавлення преviй. передбачених сисIечою оллаги лрацi. провади,lься гiльки ta lой
тlr_ч::]]"11 

перiод {мiсяUь. кварlал. Q мiсяtliв. piKt. t "no"1 
dlno ппрушення lруловоi

'исUип,llни. 
|цо оФормlясть(я наказом директора з обов'язковим a*nuu"nu"" конкретнихобс lавин. шо с,lа.Iи rrричиною _tспреvi<эвання.

20, Позбавлення лремiювання (або часткове):
- лрацlвникам, lцо мають адмiнiстративнi стягнення, премii не призначаються;
- створення конф lirr них ситlачiй в ]акладi:
_ вlлмова вlд виконання суспi-lьних доручень;
- llОява.на робочпм) viсцi в HelBepe]ov) c,laHi:
- caмoBl]lbнe залишення роботи;
- викрадання маrерiальних цiнностей,
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До Колективного договору 20 l g-202З

Т, Гасва

оження про виплату матерiальпоi доп

Ужгородськоi MicbKoi ради ЗакдрпатськоI областi

l. Положення про виплату матерiальноi доломоги лрацiвникам Закладу дошкiльноi освiти Jф 7(Вiночок> загального розвитку Ужлородськ,оТ MiciKoi р*" Зч*чрЙi*оТ областi (надалi-Положення) вводиться з метою мат
включаючи педагогiчних, 

ерlальноl пlд,тримки Bcix категорiЙ працiвникiв закладу,

2. Юридичною лiдставою для виплати матерiальноj допомоги е:- п,5З lнструкцii про порядок обчислен'{я заробiтноi плати працiвцикiв освiти, затвердкеноiнахазом Miнicтepcтsa освiти i науки УкраiЪи вiд I5.04.I9;З р. Лr-rОz та погодженоi зMiHicTepcTBoM працi та соцiмьноi лолiтики Украiни, Ц""rр-"'п"" *oiltт"roM профспiлкипрацiвникiв освiти i науки Украiни i MiHi".ep""uo" Oi"an"i" i;;;i;;, 
*-

- постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд З0.08.2002 р.'rТэtzЬВ (Ilpo оллату працiпрацiвникiв на ocHoBi €диноiтарифноТ сiтки розрядiв i коефiцiеп.iч. onnu- прчцi працiвникiв
1станов. закладiв r а органiзацiЙ окремих гм),}ей бюджетноТ сфериr.

::j::,*:j' :l!о: "порядкування умов оплати працi та затвеЙення схем тарифних розрядiвлрац|вник|в навчальних закладiв, установ_ _освiти та науко"их установ) затвердженийМiЙсгерством освiти i науки Украiни вiд 26.09,20О5 р.
3. Виплата матерiальноi допомоги здiйснюсгься у виглядi виплат лрацiвникам лрошових сумпонад основний заробiток (посадовий оклад) в межах фонду Заробir"от nna.r, aчa"ердхеногов кошторисах закладу.

4. Кошти для надання матерiальноi доломоги працiвникам закладу всmновлюlOться в межахасилнувань, видiлених на поточний
заробiтнiй ллатi з ypu*y"un""" i"o"*"u,liK 

по кошторису видаткiв за рахунок економii по

5. РОЗМiР МаТеРiальноi допомоги становить не бiльше, нiж одил посадовий оклад на piK.MaTepiалbHa допомога на поховання з

_6,_персонмьну вiдп"";"";;;;;,;#J;;;:};:#; r"lТi:Lf""li.firо}#о 
""-""оr.

'; 1"::":л:l"lll"*:Т доломоги прац|вникам визначасться диреmором закладу.
d, l l lдставою для видачi vагерiа.lьноi допомоги працiвникаv закладу с заява працiвника, наказдиректора закладу,

1 
Лiо".ч"о. для нарахуванн, матерiальноi допомоги директору закладу с заява диреmора,наказ начiцьника упРавлiняя освiти i науки Ужгородськоi MicbKoi ради. 

-

]0. Матфальяа допомола для педагогiчни* пр"цi"п""iч 
"u 

о"дорJчi"п", nuou..""", a.ir"o
]}"'"ij; j]j"":,::1.1|l ll"]]l. {.p"u*.apaнTyc виплату педаго.iчним працiвн"ка"мd|Ерlально| допомоги на оздоровлення в розмiрi мiсячного посадового окладу (ставкизаробiгноi плаги1 при наданнi щорiчноI вiдпу"r*", ц" ,ч..рiчп rй-оЪ"по'й u'. obu."r*o*,o i
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(Вiцочоý) v*.opoo",*oй"i*"Jfi;filffi;ffi;;:'oi освiти М 7

l. загальне положецЕя
Положення про премiювання BBr

;it#F;Тfr fi",ffi #*fr ,л*"*#жж;Jfi 
т;

_ пос гаl]rlва Кабiнет1 MiHicToir
llраUjsникiв 

"" 
.;;'.", 

';r;;х j,: ::рliни 
Bir ]0,08,2002 р..rъl:ов .п

лрачtвttикiвlсtаьов. 
,unru_r,u ]]Рlф"О] 

..;'n' РО,р",ii i-"Ы",i"i,lo" 
ОПЛа'i) ЛРаЦi

, tlакаr мон yKpai' и вiд r. *]j,r*, ii" 1".1 1_ lYл'; "l 
l 
";;;;';,"i*:, l:i:il;:' "'

;:,i1 ;Т::;;:J;;;",'uрu,Д"п, ро,,р,,ь ;,;Ji;'";::JH:;::;;i ;fi ж:,i жх
2. TepMiH. ) мовп i роrцiр l|peмii ,l а

l lречlювiння Iоловноло 6,,, ___ 
ИаrеРiаЛЬНОiДопоr.rоl 

и

,i,,::ff; ::"-"""::: ;#;'" 
";"j: 

;"ro|Ё*'"Рu npo"o,n, о." siJ по в jд но .'u li

il:iJ,:l:"fi "*l"",}:j#, ;:;;;:i; " ;l;i",#Jп" ;", f i.,ll на лре v i tO ва н ня

дирекrора здо,Vq i"й;;;;; ]r"' tОЛОВНОlО бlХtМrера ra б)хгаrгера r наказI lреv,я vоже буlи нарахована щом'

J. Критерiiдля sидачi лремii; 
lсячно, щоквартально, за пiдсумками року,

- llри Jабеjпеченнi повllоти та лпэА
Леr1 lblariB in*n, uo"'*,,,, ';;j;Kl1""i: 

:','-РаЖення всjI locllnJapcb
u) \l а, l lер(ьки\ звil iB ra бмансiв:'""^ 

uiП"О"'"й . Й;;;;;1;У^."л]'J#,1;
. H"::l.,T::: j,].:M i н бу\ галтерс

P, ".,lo бллUнавчоl дисц- ,d Ju(,яl,нення 
"u"onn, о",,,r",,ч,,*iкихни 

с'агислични\ lвiГiвi

- н( Jоп)щеннq ,рlбиr фi"ан.о"uл i,ФНаН' 
uBo-1 ОСП"Ддоськiй дiя roHo.1j

ь,,дноtо ttрацiвника на проlяli ptrKr |'."|]Yi"" "о" ""-*""i ali"-i;.* ,lJiХл'ji.",,.
- За сфекtивне. елоно"";Ъ;;;;;; :1 :, 

ОеЗУЛЫаЛаМи peBi,}ii:
, la виконаtlня робоt 

" 
-; 

"";;;;;:# ;:.:Жfi i}:Jr;,;y,
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4. fl ремiя не виплачусться працiвнику:
- за час перебування у вiдпустках без збереження заробiтноi плати;
- за час навчання в учбових закладах, kpiM випадкiв коли в даний перiод прачiвник
викону, cBoi ф) нкUiональнi обов'я]ки,:
- за порушення трудовоi дисциплiни;
- при грубому ставленнi колег по роботi, керiвних та iнших працiвникiв закладу,
По,}бавлення преvii. перепбаченоI сисlеvою опла'] и працi. може прпвади гися тiльки за

той роlра\унковий перiоа. в яком5 б)ло дол)tцено лор) шення '] 
р} :lUвoi дисциплiни.

(у_

.l
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договору 20l9_2023

еN{сак Гасва

внутрIшнього трудового розпоряlцку

3ДО N9 7 <Вiночок>
l. здгальlli полоr(ення
1.1 Вiдflовiдно до cTaTTi 4З Конститучii Украiни кожен ма€ право ца працю, тобто на

одерr{ання lapaнToвaнoi робоlи з оплатою працi вiдповiдно до'tj'кiлькостi та якостi i
ве пихчс вст€lвовлевого державою мiнiма"льного розмiру, вмючаючи праЕо Еа
вибiр професii роду завять i робiт вiлповiлво до гlокJIика.вЕя, здiбвостей,
професiйноi пiлготовки, освiти та з урахуваЕня суспiльних потреб.

1.2.Труловi вiдносиви в системi закладiв дошкiльноi освiти уреryльовано
заководавством yкpaittи про працю, Закопом Украlни (Про дошкiльну ocBiтy, та
iншими нормативно-правовими актами.

1.3,Прави]1а внутiшнього розпорядку (dалi - Правила) регл.lментують порядок
приймавня, звiльненЕя працiвникiв, ocHoBEi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть
сторiя, рехим роботи, час вiдпочивку, заходи заохочення та стягненнr, а також iнmi
пит.tння реryлюваяня трудових вiлносив.,Щiя Правил поширю€ться uа Bcix
праuiвкикiв закладу дошкiльноi освiти. Правила за поданням директора затверджуо
виборний орган первипноi профспiлковоi органiзацii закладу дошкiльноi освiти або
iншого представЕицького органу (аапi- профспiлковий KoMiTeT).

1.4.Правила мають на MeTi забезпеченяя чiткоi органiзачii працi. на.rеrкних безпечних

умов праui, пiдвицеявя ij продуктивностi та ефеr<тивностi, рацiональне
використання робочого часу. змiчнення,грудовоi дисциплiни.

1.5,Y закладi дошкiльноj освiги грулова дисцигLпiна Фунту€ться на свiдоvому
виконаннi працiвциками cвoix посадових (робочих) обов'язкiв i€ необхiдною

умовою оргавiзачii ефективноi працi й освiтнього процесу. Трудову дисциплiну
забезпечують методalми переконання та заохочення до сумлiнноТ працi. До
порушникiв дисциплiни застосов}.ють заходи дисциплiнарного та громадського
впливу.

1.6,Метою Правил е визвачення обов'язкiв педагогiчних
дошкiльноi освiти. передбачених нормами. якi
розпорядок у закладi.

1.7,Yci питаlrня, пов'язацi iз застосуваяням Правпл,

та iншЕх працiвЕикiв закладу
встаЕовлюють внутрiшнiй

розв'язу€ директор закладу
лошкiJIьноТ ocвiTи в межах наданих йому повноважень, а у випадкахt передбачених
чипним законодавством i Ilравилами. спiльно або за Ilоголженням з
профспiлковим KoMiTcToM,

1, Поря]lок lrрийrtя'гrя па роботу r,a ]вiльпеппя з роботи прачiвнпкiв

2, l.llраuiвникiв закладу дошкiльноi освiти приймають Еа роботу за трудовим
договороrt (нак&зом).
].2,tli._r час llрllйня пя на робоt5 праttiвники маюIь подаIи:

- ]аrrвv про прийняття на роботу;
- паспорт;
- :oBi:Ky про присвосння iдентифiкацiйпого коду;

колективяого

фfrь
\% ,"".,

(ý,'l,

цqZr"j."З
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Ф;+}\ - rr94а /|.?\ rфaлD'ffл., ./_ч
\iйБ1'3У./+)
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::::: .6:л r,,оui,оu"*.пJ" оlо"Jri ,',1..'l,',1i1"-. ДИРеКгора ]акла,,! лоu]кiльноi

',]l".""u 10 ra,1l КJлП, ","U, ЧOжIlа припиllиги la rriдсlав. ,1"р"_,оо""""r,
-"Й"ru"""ilI"rl|i.Х""",?l:r,t';}o.'urНЖ, 

.u;Ёпff:пп"п",,о 'aKo,K за \,tto..';;;,'".r".,"'jo-1;J;;:JJ",#J:li""T;"#:,;,:rr*;;i;."..." 
наказо\t :lиFекгора



:,l8, У день звiльяен," ".л_,,*
,.:;:u"'*,",:j:,]j_lr;;j;;;;#ffiH""XY;iTI;i;ýl;*"" "бо 

уповноважена-;;;"","""1-1r-'oр закладу дошкlльцоii o.Ri-- л<л

;"щняЁ*жJ,fr*fiняяъlнн*
3, ПРаВа та gfiqg'язкц працiвп''кiя
j,l, Працiвники зФспад} доцкij- СВОСЧаСне ,чО",,пЙr-"'"*J,]-i"л1l'i 

ocBjt И Маюгь лраво на:

. 11,11r"noro , oro;-";;;;#::;i: '''ДЯО З ПРОфеСiСЮ та ква,тiфiкацt.ю вiдповiдно до- tlхисt лрофесiri Hoi' чес l i. Iiдносli:- вlльний вибiр Форм, цql6r1,

,;fi *#Ё,a{l1#*,*i*Hi#*н;l."*:#iil,",;nж;:";i:*. HaJaHH, 
"';;;;;;;;".,}:i::] 

Умови працi:

захист): -"_ " -,lлнdх норм спецодягу, спецвзуття, засобiв iндивiдуа-льного- заробiтн1 лjlат). не нижчч яi- vopa tbHe i мr, 
"л 

а пl 
"""J_ !'-] ВИ rНаЧеНOi {aкoнo]]aвc 

l BuM]- о([арження ;.;;;;jJ;i ""У вогi |pu,,;

i+$'"{"'j,','j,**'$ilih;"FнHir:tlh:##,j';i#*.к.**,;,_ (lскарження 
дисциллiнаонпl

законодавством; "'"'-Y"wl О СТЯГНеЦIJЯ в лорядkу, встановленому чияним

_-_ ;;rв;та 
ввiчливе став,,lенfiя з бо(у адпtiнiстрацl.i закладу доulкiльноi освiти. дiтей ij,2, ПРаЦiвники закладу доtt]кiльнr- \B(rt часно, до почагкч .ло.']'О."iru 

зобов'язанi:

;ffj:;Ёffi"i:jж}тЁi:ЁiЦ"j?}*Ч;1 no"u,* на робоче мiсце та
- б1lи ла'робочоч,.':"ц1"" -]0 РпеЖИvY робоiи:

i;Hi}#"JJ":rii;iЩ:""] "-ГО 
РОбочого часу (змiни) за виri,тком перерви

;:Т;Н;:;;:",ж::r""'iт;','Н-Ё"#::;";,х:оч""" 
(фуакцiояаlьнi обов,язки),

,"fi#i:,:Н,ЖЁ;l;T;,l,"ц;#{#ii""JJJ;Hll;]l]i;iiH,-"",;1]#i,,у(к]lалнююlь нормальн\ ."6".,; _:,_л-::]" 
llричин la yvoв. шо пеDе|

_ rrро_полiю KepiBi;;;;;i' u""'' ЗаКЛаД} ДОШКiльноi """;;'"Н;ff ,frЖ;",;:;_ ло,грrм},мтис' правил ,,tiлового етикету у взасминaLх з iвцlrми- береl lи 
'uб,о,,rпu",,". 

iнвенlя. .,_.,-- 
' ''дtими працiвникаvи.

,, я##i:,:Ф JlT,"**"# _ilffiHi; " 
: :;"";;Н J;,j";:;i

1' i;fl:l;;; Т",""ЖТ ::T"H*."ii,i*l ;*ЧJ н#' обов. я з кови х держа в н и\



- настановalми та особистим прикладом утверджувати повагу до принцилiв
заlмьнолюдськоi Mopалi: правди. справедJIивосti. вiдданосгi. патiотизму.
гуманiзму, добром, стриманостi, працелюбства, iнших чеснот;

- виховувати повагу до культурно-нацiональних. д}товних. iстори,тrих тралицiй
украiЕського народу;

- гоryвати дiтей до свiдомого життя в дусi взасмороз}мiння. чиру. злагоди мiж yciMa
народами, етпiчними, нацiональпими, релiгiйtIими групами;

- захицати дiтей вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного насильства;
- проаодити мояiторинг щодо вiдвiдування дiтей групи, своечасно повiдомляти лро

дiтей, якi вiдс}пii, керiввика закладу дошхiльноi освiти, сестру медиqну;_ нер<ильво виконрати розпорядок дця, завчасЕо готуватися до занять, виготовляти
дидакrичЕi посiбники тощо, у роботi з дiтьми використов5ватп техпiчяi засоби
навчаяня, рiзнi види театру;

- брати участь у роботi педагогiчвоi ради, вивчати педагогiчну лiтературу,
ознайомлюватися 3 перспекlивним педагоl iчниv досвiдом;

- спiвпрацювати з iншими працiвниками закладу дошкiльноi освiти;
- постiйно пiдвицувати професiйний piBeHb, педагогiчяу майстернiсть i загальну

культ)ру;
- спiвпрачювати з сiм'€ю дитини з питмь виховання i навчання.
J.4,Обов'язки lроботи ). lцо ix виконус кожний працiвник ,lакладу доrцкiльноi освiти

за свосю спецiмьнiстю, квалiфiкачiею чи посадою, визначено посадовими
iнструкцiями i цими Правилами,

4. OcxoBHi обов'язки KepiBHцKa

4,l, Керiвник закладу дошкiльвоi освiти зобов'язаний:
- ознайомити працiвникiв з Правилами внутрiшнього трудового розлорядку та

КолективниN, договором; (пiд особистий пiдлис)
- забезпечити необхiлнi органiзачiйнi ,га економiчнi умови лля проведення освiтнього

процесу ва piBHi державяих стандартiв якостi освiти, д,,тя ефективноi роботи
педагоl,iчних l,а iнltIих працiвникiв дошкi,,iьного закладу вiдповiдно до 'ixHboi
спецiапьностi чи квмiфiкацii;

- сприяти пil(вицеЕню ефективностi освiтнього процесу. впровадж) вати в практику
роботи перспективний педалогiчний досвiд;- укладати Й розривати трудовi договори з працiвника,vи вiдповiJно ло чинного
законодавства;

- доводпти до вiдома педагогiчних працiвникiв наприкiнцi навчмьного року
педалогiчне навантаженвя lta наступний навчальний piK;

- надаватИ вiдпустки працiвниКам закладУ дошкiльноi освiти вiдповiднО до графiка
надання вiдпусток;

- органiзовувати сво€часне проведення iнструктажу працiвникiв цодо вимог охорони
працi, цивiльного змисту, пожежноТ безпеки; (пiд особистий пiдпис)

- вжiiвати необхiдних заходiв лця профiлактики виробнttчого l.раtsматизму.
професiйних la iнUIих {ахворювань працiвникiв:

- контролюватидотримання lIрацiвникамитрудовоiдисциплiни;
- ло,гримуваlися умов Колективноrо договору. уважно ставитися ло Ilс)всякленних

потреб працiвникiв закладу дошкiльнот освiти, забезпечувати надання 'iM

установлених пi-,tьг та привiлеiЪ;
- забезIlечувати нмежне утримання примiщення. опа]lення, освiтлення, вентхляцii.

облслнання laK lап) _]ош кi,'lьнU-r освl I и:
- свосчасно llодавати jlo BcTaHoB]IeHy стаl.истиLlну i бrхгап'tерську ]BiTHicTb. д гir[о)t

iHшri lrеобхi,'lнi вiдомостi Ilpo робо1}, i стап зак_палу дошкiльно'i ocвi1.1,;- дотримуватися виNlог законодавства лро працю пiд час розв.язання соцiаrьно-
lр)дових пигань у закладi _lошкiльноiосвiги,



чо F..-(

ЗабезпечУвативзакладiгласнiстьуМовоплатипрацi,запровадженЕятарозмiри
ооrr"r, i*O*"ц премiй, вияа,ород та iвших заохочувальвЕх, компенсацiйвих i

aчр*riйrп* 
"nnnu" 

i дотриманням.норм i гарантiй, передбачених закоподавством,

забезпечувати оплаry прачi праttiввикiв закладу здiйснювати в поршочерговому

порядку
ЗаЁезпЁчувати заробiтну плату за весь час щорiчноi вiдпустки виплачувати за 3 лнi

до початку вiлпустки 1ст. I l5 КЗпП Украiни)
Забезпечувати встаtновлеяяя i виплаry мiвiмальноi заробiтноi плати вiдповlдно до

Llинноf о законодавства.
Забезпечувати оплату прачi працiвникiв закладу за замiну будь-якйх категорiй

тимчасово вiдсрнiх прачiввикiв,
Встановлювати розмiри,чоплат
ЗЙ".п"пу"ч." йu"оЪп"r"" вадбавки за вислугу poKiB фахiвчям з базовою та

ЕеповllоювиЩоюМеДичЕоюосВiтою'якiпрацюютьУзакла'чi,заумови,Щооплата
npuri ,u*r* прачiввикiв здiЙснюоться вiдповiдио до умов оплати прачi медичних

пЬаuiвuикiв дЬр*u"пп* i комунальних закладiв охорови здоров'я та дотримЕlявя

-i"l"p"" -" ri встановлення. Надбавк) ]а вислуlу poKiB виплачlвати Lцоviсяця за

6'a*r""no uiлпрчччований час за основним мiсцем роботи та за сумiсвицтвом

здiйснювати оплату прачi педагогiчних працiвяикiв закдаду у випадкм, коли в

oKpeMi лнi (мiсячi) заяяття ве проводиться з незалежних вlд. них причин

(несприятливi метеорологiчнi умови, епiдемii, карантин i т,п,), lз розрах}яку

i"poO].rol плати, встановлеяоi при тарифiкачii, незаJlежно вiд режиму роботи

закладу, з дотриммням при цьому умов чиввого закоtiод€lвства,

оппчry-про"iою прачiвяикам, в тому числi вепедагогiчвим, не з ix вини,

*it"й*r, в розмiрi серелпьоi заробiтвоi плати, ме Ее мевше тарифяоi ставки

(посадового окладу)
Виплачувати щомiсячно надбавку у вiдсотках до посадового 

_окJIаду, 
залеIФо вlд

cru*y Йд-о"irпоi роботи, за вислуiу pokiB працiвяикам, якi обiймають педагогiчнi

посади
змiну розмiру надбавки проводити з мiсяця, що паста€ за мiсяцем, коли виникло

,u*"'niuuo, 
"*ло 

допу"епiп, необхiднi для сво€qасного i правильного обчислення

стажу, зЕаходяться в HaBatzlлbtloмy закладi чи ycTaHoBi освiти, або з дtlя подаЕня

таких доку{ентiв працiвпиком
. Здiйсяювати додаткову опдату за роботу в вiчпий час (з 10-Т годиЕи вечора до 6-i

.Й"""Ъ*-уl 
"pа"iunn*u", "Ki 

заiрафiками роботи працюють у цей час, у розмiрi

40 о% посадового оклалу (ставки заробiтпоi плати),
- Здiйснювати додаткову onnaTy "i роботу прачiвtlикам, якi отимують мiсячний

оклад, - у розмiрi одиварноi годипяоi або денноi ставки цоЕад оклад, якщо робота

u 
"u""*ounii 

та веробочl,rй день здiйснювалася в межах мiсячноi норми робочого
часу, i у розмiрi пЬдвiйЕоi годишrо1 ,м девцоi ставки rrоIiад оклад, якщо робота

здiйсвювалася понад мiсячву ворму робочого часу,

- Здiйснювати додаткову оплату за роботу повад пормаJIьну тривалiсть робоqого

часу прачiвникам в подвiйному розмiрi годинвоi ставки,

- ЗдiЙсп.чаr" доплати прачiвникiм за роботу у шкiдливих i важких умовах працi на

пiлставi атес гачiI рОбочих мiсцьза}мовами прачi,

- Проводити flремiюваяяя працiвяикiв закладу вiдповiдно до ix внеску в 3агмьнl

результати роботи в межах фонду заробiтяоi плати, затверджевого в кошторисах, та

за рахунок eкoпoMii кошторису вйтрат закладу,
- нuдочЬa" працiвникам, зайЕятим яа роботах з важкими i шкiдливими уlrlовами

працi. додатковi пiльги.

5, Робочий час i час вЦпочиякт

5.1. Вiдповiдrrо до статгi 50 КЗпП тривалiсть робочого часу не може перевищувати 40

голйн на тиждень,



vl (

5.2,,Щля прачiвяикiв ЗДО встановл€но п'ятидевний робочий тиждевь (KpiM сторожiв,

якi працюють у вихiдвi та святковi днi),
!.i,-Цч.-роОоr, ооrкiльного закладу з 07,00 до l9,00, За поIодхенням з профспiлковим

koMiTeToM окремим групам прачtвникiв може встановлюватися iнший час лочатку i

закiнченвя роботи.
5,4. Перерва для харчуваняя i вiдпочивку Еаца€ться, як правило,

un*opo"ro"yar""" пiачiвником яа власнrlй розсуд, Трrlвалiсть

меншою 30 хвилиЕ.

через 4 голипи роботи i
перерви не мохе бути

5.5. Облiк робочого часу працiввикiв з,чiйсвюе директор закладу

i.Й, ПЙ rч" пр"ап"rrя прачiввика на роботу та дii трудового договору за угодою cTopiH

*o*nu 
""rчпоuпо"Чrи 

неповниЙ роЬоrпй '{аС iз визначевням тривмостi роботи, ii
Dозпорядку та оплатою пропорцiйно до вiдпрацьов!шоrо часу,

Sli. i"'йЬ"о-i умов. перелбаче"их частиною третъою cTaTTi 32 КЗпП, ,чиректор

.u*n*y ,or*ino"oi освiiи мохе змiнювати режим роботи, .ч",чч:пч:1]| чбо

c*u"o"yuur" п"rrо"ппй робочий час, попередивши про це працlвникlв за два мrсяцl,

S.i, i" iИ"Йr"*i педагога або iвшого працiвника закладу дошкiльвоi освiти лиректор

зобов'язаяий термiяово вжити заходiв щодо його замiви iвшим педагогом або

працiввпком.
5.0. Прачiвники замаду дошкiльвоi освiти мають приходити на_ роботу свосчасно,

напр"кi"чi робочого лвя вихователi зобов'язанi вiддати дiтей батькам або iншим

довiреним особам Дорослого BlKy. 
чеяня роботи,5,10, Графiки роботи, у яких передбачено час початку l закlяt

- 
n"p.p"y *i "irnornnKy 

i *airy"aHH", ,ч.""рл*у, лпр,*.,ор закладу дошкiльвоi освiти 
_5.1i.' Запровалити пiдсумоваtlий облiк робочого ЧаСУ ДЛЯ ПРаЦВЕИКlВ, }'rчlОВи

- 
рЙо.' "й ir""о*rrивi з додержшrням цодевноi або щомхцевоi тривалостi робочого

часу' "- гь за табелем5,12, Пiдсумоваrrий облiк робочого часу працlвяикlв здlиспююr

обri*у 
""пор"".чп"я робочого часу та ]атвердженим rрафiком. роботи за 

"бa]1:1{
перiол, Облiковий перiод в закладi встановити - квартмьний перiод, 'Jагальву кlлькlсть

пчiуБчr"* годин за облiковий перiод визвачають як рiзпиuю Mix фактичяо

чЙi*"очurп" "u"oM 
i нормою годин за цей перiол, Пiл час пiдрахуЕку нормЕцьноI

*-ii"i"Jri |"О.r* *дпп обпiпо"о.о перiоду виключшоть двi, якi * т"фilч "9:
nn"noo"onb" роботи припадають на час, упродовж якого працlввик вlдповlдiо до
',чпо"олач"rчч'буu aвiльнений вiд викоltавпя трудових обов'язкiв (вiдпустка! виковання

,lLержавних, mоvадських обов'язкiв. t иvчасова непраuездагнiсlь),

i.i5. При пiдсумованому облiку робочого часу час роботи понаl норму робочого

часу облiкового пiрiолу е валурочним i компевсуоться в порядху, передбаченому

,liг, 'Оr!,}1rХi;иковапн, роботи поза межами закладу дошкiльвоi освiти(службове

вiдряджепня) працiвниК працю€ в режимi, всmновлеЕому для закладу (установи,

органiзацiJ). до якого BiH вiдряджевий.
s,is- Й"р.о"i"rо палчпп" щорiчяих вiдпусток визначаеться графiками, якi в TepMiH

до I5сiчвя затверлжус за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM, TaKi графiки

oouo*ro оо "iдо"ч 
u"i* працiвникiв пiд пiдпис, Пiд час складанgя графiка вiдпусток

урахов)tоть iнтереси закладу дошкiльноi освiти. особистi iнтереси прачiвникiв та

"ъ*пr"о"ai 
дrr" ii""oao вiдпочияку та зобов,язаЕий письмово повhомити працiвника

n|o oury norur*y вiдпустки не пiзнiше. як за два тижяi до встаповлеяого графiком

TepMiHy,
5.1Ъ. Трива.itiсть основноi щорiчноi опла,{увавоi вiдпустки встановлювати згlдно lз

Законами Украiни <Про вiдпустки>, <Про ocBiTy>, <Про дошкiльну ocBiTy>, Порялком

наданвя цорiчноi ocBbBBoi вiдпустки тривалiстю до 56 калевдарних днiв вихователям

la асистент} виховагеля.
5.\,1. riалавати щорiчнУ освовяу вiдпусткУ непедагогiчним працiвникам

тривалiстю ве мевш як 24 калевдарних дrli за вiдпрацьоваяий 1rобочпй piк, якЕй

вiдлiчуетьс, з дня укJIадецяя трудового .логовору. Не поширювати Положеяня cTaTTi 6

Закояу Украiни nilpo вiдпусткио щодо тивалостi lцорiчноi ocнoвHoi вiдпустки ва



v.l (
працiвникiв, тив&,riсть вiдпустки яким установлю€ться iншими актами закоцодавства,
проте тривалiс,гь ix вiдпустки не може бути меншою,

У випадку подiлу вiдпустки на частини за бажанням працiвника основну
безперервну частину вiдпустки надавати педалогiчним лрацiвникам у канiкулярнпй
перiод.
5,19, Надавати вiдпустку, або ]i частину працiвникам закладу протягом
навча]ьного року у зв'язку з необхiднiстю саяаторно курортного лiкчвапня,
5,20, Надавати особам, якi працюють на умовах неповного робочого часу щорiчну
основну вiдп)сlк) повноi lривалостi.
5,2L Надавати працiвникам заклад) соцiа",lьнi вiлпусrки Iриваliсlю.
rlередбаченою законодавством. в будь-який час каJIеЕдарного року, Сприяти у наданнi
Ilрацiвнилам невикорис ганоi couiMbHoi вiдпlсlки за лопереднi роки.5-22. Ilадавати окремим категорiям лрацiвникiв заклалу вiдпустк1 у зручний для
llйх час,
:,].l JJiйснюваlи Bi.lK lикання працiвника ir вi-tп},сtки лише r:l йоlо власною
згодою.
5.24. За баr(анням працiввика виlIлачувати йому грошову компенсацiю ]а частину
lIlорiчноi вi_]ll)(lки. ta додаlков) оплач)ван) вiдл)сlку. за vож_,lивU(,li 1абезлеч(ння
його роботою у вiлповiдний перiод.

5,l8,

5.25. Надавати додаткову оплачувану вiдпустку за роботу iз шкiдливими i

5,3l.

важкими умовами працi.
5.26. Надавати додаткову оплачувану вiдпустку працiвникам з Еенормованим
робочим днем триваJIiстю до 7 капендарних днiв з урмуванням якостi та ефективностi
виконувавоi працiвнпком роботи, ступеня вiдповiдальностi працiвника та затраченого
часу.
5.2'7, Надавати додаткову оплачувану вiдпустк) працiвникам, робота яких
lIоts'язана з пi]:lвищеним нервово емоцiйнйм та iнтелектумьним навантаженням.

5 28, Надавати вiдпус,гки без збереженвя ]аробiтноi плати за наявностi особистоi
письмовоi заяви працiвника.

5.29. Подiл
вiдпустки на частини допускають на прохапня працiвника за у\{ови, щоб основна ii'
частина була не менше чотирнадцяти днiв, Перенесенпя вiдпустки на iнший строк
!lопускасться в поряllку, встановленому чинним законодавством, Забороня€ться
llенdдання шорiчно-r вiлпlсгки протягоv двох poKiB поспiль,

5,30 11рацiвникам закладу дошкiльноi освiти заборонеЕоi
- змiнювати rra власяий рзсуд графiки роботи;- продовжувати або скорочувати тривалiсть перерви на обiд;
_ передоручативикованItятрудовихобов'язкiв.

Заборонено в робочий час:
- вiдволiкати педагогiчЕпх працiвЕикiв вiд ixEix безпосереднiх обов'язкiв лця

участi в рiзних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з ocBiTHiM
процесом;

5.32. Засiдання педаIогiчноj раjlи проводяться чотири рази на piK. Bci засiдання
проволяться в неробочий час iHe повиннi продовжуватися бiльше двох годин,
баrькiвськi {бори - не бirыllе пiвlори lо.lини,

5,]3, I ]едагогiчним праtliвникам заборонясться:
- змiIIювати на свiй розсуд розклад заяять i графiки роботи;

продовж) ваlи або скорочl ва rи l ривмiс lb заняIь i перерв мiж ниvи:
_ псрелоручаги виконання посадовпх обов'язкiв;
- без вiлома керiвника. або особи, яка його замiяюс, зir..IицIати робоче мiсце без

llоважних причин,
5.З4. Заборонясться в робочий часi
- вiдволiкати педагогiчних працiвникiв вiд'iх безпосередliх обов!язкiв для участi в

рiзilих заходах, не пов'язаних з навчмьним процесом;
- вiдволiкатИ працiвникiВ закладiв освiти вiд виконання професiЙних обов'язкiв, за

винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством.



5.36. В примiщепнi З!О заборовяеться:
- голосяо розмовляти i шумiти в коридорах;
- па.rити на територii заклалу.

6, 3аохочепяя за успiхи в роботi

6,1. За зразкове виконання обов'язкiв, установлеЕих трудовим договором, iнiцiативу,
lривм) iбездоlанну робоl). lначнi грllовi лосяtнення rасtосовуюгь taKi види
заохочення. як:
- оголошеIlня поляки;
- призначення премii;
- нагоролженвя цiпним подарунком;
- наlOродження tра\лоlами. iншиvи вi.tзнаками,

6,2 llа-tаваtи BciM каlеIорiям прачiвникiв. включаючи педагогiчних. MaтepiалbH)
,|tопомогу. в тому числi на оздоров_lення. в cyMi до одного посадовоIо окладу
(vатерiальна допомога на поховання зазIlаченим вице розмiром не обмежуеться) в
межах фонду заробiтноi плати, затвердженого в кощторисах,

6,1,За особливi lруловi лосягнення директор заклму дошкiльноi освiти разом iз
профспiлковим KoMiTeToM, iншими орIанами громадськоIо сalмоврядування можуть
порушити к,rlопотатlня щодо представлення працiвникiв до державних нагород.

6,4, Видас наказ про заохочення i доводить його до вiдома всього колекгиву.

Дисчиплiнарна вiдповiдальнiсть працiвникiв

7,1.1lрачiвник несе вiдповiдмьяiсть за порушен ня тр}довоi дисциплiни, зокрема за:
- левиконання або ненмежне виконання з власноI вини покладених на яього

трудових обов'язкiв, визначених Колек,гивним договором та цимп Ilравилами;
- прогул без поважних причин (зокрема й вiлсутнiс,гь на роботi (liпьше трьох

голин упродовж робочого дня);
- появi на роботi в не,rверезому cTaHi або стапi наркотичного (токсичного) сп'янiвня;
- розпивавня спиртних напоiъ яа робочому мiсцi;
- вчинення за мiсцем роботи розкрадання майна,

7.2,За ltорушеняя труловоi лисчиплiни до працiвпика може бути застосовапо -qише
один з таких ]аходiв стягнеЕнr:
- догана;
- звiльненяя.

7,3.Звiльнення як .1исциплiнарне стягнення застосовують вiдповiдно до пунктiв 3,4, 7.
8 статей 40,41 кзпп,

7,4.Прачiвники. обранi ло складу профспiлкового KoMiTeTy закладу дошкiльноi освiти,
не звiльненi вiд виробничоi дiяльностi. не можуть бути пiддаяi дисIlиплiнарному
стягненню * без попередньоi згоди профспiлкового KoMiTeTy закладч дошкiльноi
освiти.

7,5..Щисциплiнарнi стягненвя застосовуе безпосередвьо пiсля виявдеllвя прOвиви, алс пе
пiзнiше мiсяця вiд дня ii виявлення, не врalховуючи час хвороби працiвЕика або
перебуванЕя його у вiдпустцi.

?,6./f,rя застосування дисциплiнарного стягнення керiвник закладу дошкiльноi освiти
мохе вимагати вiд прачiвника письмового пояснення скосного вчинку. Вiдмова
працiвЕика падати поясцення не може бути перешкодою дlя застосування
стягнецня, Порядок цакладання дисциплiнарного стягнення визначено
законодавством про працю.

7,7.Повне або часткове позбавлеппя премii, зменшення або скасуванЕя доплат,
винагород la lнших заохочувatльних виплат може проводитися незалежно вiд

l дисциплlнарного сгягнення на умовaй, визяачепих Колективвим договором
l (положеuням про премiювання', Протягом строку дисциплiнарного с,tягненЕя до
I

l працlвника не застосовують заходи заохочення, передбаченi пунктом 6.1 Правил.

ку.

at



7.8,ЯКШо прогяlом року ,l дня наклалання ли.l,uп"i-.^,.^_^ ^--__оу,. пiддчпо почь''/,;;";;;;1ж;ннЖ:::х";: :;:ж;:,т-н:ffi ;:мав дисциплiнарного 
",".n."n". 1"*" np*l;;;; ;; ;;;r#T;ii, порушеннядисциплiни i до того ж проявив себе як сlтллiняий прчцiuri*, 

"-r".Йп" може б}тизнято,до_ закiнчецня одного року. проr"iо" 
",pony'iii*;;;;йБ.fr." стягцеЕнязаходи заохочення до працiвцика Ее застосовують,
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Додаток N9 25

До Колективяого договору 20 l 9-202З

пого

Прото

ЗАТВЕРДКЕНО

['оло f ','..uu

КОМПJIЕКСНl

по досягненню встановлених нормаlивiв безпеки, гiгiсни працi й виробничого середовища,

tliдвиtцення iснуючого рiвня охорони прачi. запобiгавня випадкiв виробничого травматизму,

професiйних захворrовань i аварiй

лi
п/п

назва

заходiв

Строк

виконання

Вiдповiда.lьний

Проводити Bci види iнструкгажiв
з 'I'Б на робочому мiсцi

Протягом року Вiдловiдальний за

охорону працi

2 Провол".и лiдготовку ЗДО до

роботи в весняно-лiтнiй перiод
Березевь
Травень

Диреlоор
Завiдувач

господарством

llроводити пiдго] овку ЗДО до

роботи в зимових умовах

Вересень
жовтень

,Щирекгор
Завiдувач

господарством
,1 В зимовий перiод забезпечити

безпечний пiдхiд до Здо
Зимовий
перiод

Завiдувач
господарс,гвом

Забезпечити санiгарне-побутове
обслуговування

Згiлно графiку Завiдувач
господарством

6 Проводити генеральне
прибирання примiщення та
теоиторii Здо

Згiдно графiку Завiдувач
господарством

1 [lроводити гiгi€нiчне

удосконалення груп та
лримiщень ЗДО

Протягом року Медична сеста
старша

8 Санirарно-просвiтницька робота Протягом року Медична сестра
старца

{о едрпоу
itrозsзtз _
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гIогоджЕ

[Iротокоl

[ олова

лi
Питання iдокументи

зlп
l, ГIравиrlа BHylpimHbo1.o розпорядку
], Попереднiй га осl,аточний розподiл

навчальвого навантаженuя

Встанов.lення 5_:енного чи 6_]енного
,робочого тиrriня

I рафiк робочого дня i }\tiHHocтi
обс,l\ говчючого персопаl\
за,tлченltя tlрацiвникiв до роботи у святковi.

Додаток N9 26
вного договору 20l9-2023

Ено

Пiдстава

- ст. 1,12 I{ЗпIl Украlни
- п .6З IнструкцiТ про порядок обчислення
,аробil ноl' плати праuiвникiв ocBil и (дал i

Iнструкцi]);

- закон Украiни <Про вищу ocBiTy>;

- нака:} МОН Украiни N!450 вiд
07.08,2002 р,;

Т. Гасва

ПИТДНЬ I НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТIВ.

яrii ts ()бовlязковому порялку протокольпо погод?týуюl.ься з воIIпо

4.

6.

з.

5,

- закон Украiни <Про ocBiTy>
- п, 2l Типових правил внутрiшньЬго
розпорядку

ви\l]н1 .{lll 1,а ]1о надурочних робiг
Графiк вiдп}сток

ll. Звiльнення працiвникiв за iнiцiативою
адмiнiстрацii за погодценням з виборним
лрофорганолl з пiлстав.,Iередбачених п, l
(KpiM ,-liквiдацii органiзацii) пл. 2-5, 7 ст. 40,
п,п, l. t c1.4l КЗпП Укра-rни. тобrо:

- п. l с],, 40 - скорочення штатiв,
реорганiзацiя;

_ п.2] Типових правил вну,трiшнього
розпорядк\
- ст. 7l КЗпl I Укра'iни

- ст. 79 КЗпП УкраiЪи;

:,".r: !qЭ,чIчу У"qqjц",< Пдll i4l1стки >

- п.2.7 Типового положення про атестацiю
Ilедагогiчних лрацiвникi8
- ст, 43 КЗлП Украiни

I

{::"::х
:"-,+>-

{xi'T;:*

гrЁ

lB

7. lСхлад атестацiйноi KoMicii



_l
_]_l

I

_ л. 2 ст. 40 - невiдловjдностi лосадi
внаслlдок недоста.гньоl' квалiфiкацii або
стану здоров!я;

- п. з ст,40 систематичного невиконання
оез поважних причин посадових обовlязкiв:

- л. 4 ст. 40 - прогули без поважних причин;

- п,5(r, 40 не]'явлення на робо]) бiльше
+_r vtсячtв внаслiдок чвороби;

llоява нd робоl l ) He,lBepeln\l)
стан l]

-_п.2, ст, 41 - винних дjй працiвника. який
ое]посере,]ньо обсл)lов)l lрошовi сбо
товdрнI цlннOсli. якlUL, цi liТ_lаю|ь пiдслави
,1,1я втрати довiр'яl

- п,3 c,r.4l аморальному вчинку!
]HecyMlcHoMy з виховними функцiямиq, Нак]адення _]исUиплiнарних сIягнень на
членiв пpot)Korrv

l0, За\одл з о\орони працi та безпеки
жит,t,сfiя:rьностi

I ].]Тарифiкацiйнi списки
l2. IIерелiк працiвникiв iз числа

a,,l]\tillic l ративно-госIlо],lарськоI о. lIавчально-
.l0llo\I]nil]o1.o персоналt. якi MatoTb rrpaBrl на
пlдвицlенlIя посадових окла,liв

l], Доплати-]а с)мiщення професiй (посад),
розlхлрення зtlни обслуговування чи
зоt.tьшенttя ,"'it q гiв викон) ваних робiI

l4. Положення Ilп.l пре\liювання. ви;аlород).
розмiри матерiальноi допомоги та премiй
працlвникам та керiвникаNl установ

- ст, 252 КЗпП Украiни

- ст. lбl КЗпП Украiни

- л.4. додатки I,2. .] до lнструкцii
-lL.)llHcTpyKцli

- lt,53 Itrс,грl,кчii

- ст. l l Закону Украiни (llpo вiдпустки))

l5, Пере-liк робil, на якi встаllовлюсть(
jlол]lата за важкi i He"np"".nuui yroi" працi, 

ДОДаТОК Nq9 ДО lНСТРУКЦji

illcclaUiя робочи\ мiaцi. por"ip" допrо, ,о
ви]lаvи побil

ах
iiB

]6, l'Iеренесення lцорiчних вiд'lусток
]7, Iншi пиlання. ttередбачеtri чинtlи.л

у,

I

Jа|i()|]о,цавс1.1(,м. ко,llскl.ивним ]к) j.oBopoNl
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