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I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Сторонами колективного договору е:

- роботодавець Закарпатського обласного центру науково-технiчноi творчостi
y^rHiBcbKoi молодi (далi Цент) в особi директора Корсака Валерiя
валерiйовича, який мае вiдповiднi повноваження;
- орган первинноi профспiлковоi органiзацii L{eHTpy в особi голови Левляс
Тетяни Василiвни, який вiдповiдно до ст.247 КЗпП Украiни представля€
iнтереси працiвникiв Щентру в галузi працi.

1.2. Колективний договiр, схвалений загапьними зборами трудового
колективу, набувае чинностi з дня його пiдписання роботодавцем i головою
органу первинноi профспiлковоi органiзачii.

1.3. Роботодавець визначае орган первинноi профспiлковоi органiзацii
€диним повноваженим представником ycix працiвникiв Щентру в колективних
переговорах. Сторони зобов'язуються дотримуваrrс" прrнцrпiв соцiального
партнерства: паритетностi представництва. рiвноправностi cTopiH, взасмноi
вiдповiдальностi, конструктивностi i apryMeHToBaHocTi пр; проведеннi
переговорiв щодо укладання колективного договору, внесення змiн i доповнень
до нього, вирiшення Bcix питань соцiально-економiчних i трулових вiдносин.

1.4. Колективний договiр укладений згiдно з ,"rr", законодавством
украiни i е актом, який регулюс виробничi, трудовi i соцiально-економiчнi
вiдносини мiж роботодавцем та органом первинноi' профспiлковоi органiзацii на
ocHoBi взаемного узгодженнi iHTepeciB cTopiH. Положення цuо"о *Ьпaпrивного
договору дiють безпосередньо в I_{eHTpi i е обов'язковими для дотримання
роботодавцем, працiвниками i органом первинноi профспiлковоi органiзацii.

Положення Колективного договоРу поширюються на Bcix працiвникiв
щентру, незалежно вiд того, чи е вони членами профспiлки. Вони с
обов'язковими як для роботодавця, так i для працiвникiв Ц"нrру.

1.5. Пiсля закiнчення строку чинностi Колективний ло.оuiр продовжуе
дiяти до того часу, поки Сторони не укладуть новий або ," napaan"ryTb чинний.l.б. Пропозицii кожноi iз cTopiH щодо внесення змiн i доповнень доколективногО договорУ розглядаються спiльно, вiдповiднi рiшенняприймаються У l0-денний строк iз дня iх отримання iншою стороною.

Жодна iз cTopiH, якi уклали цей колективний договiр, 
"a 

nnо*a протягом
усього строку його дii в односторонньому порядку приймати рiшення, щозмiнюють норми, положення, зобов'язання колективного договору або
припиняють ix виконання.

1.7. Переговори щодо укладення нового колективного договору на
наступний TepMiH починаються не ранiше як за з мiсяцi до закiнчення строку лiiчинного колективного договору, про що будь-яка iз cTopiH письмовоповiдомляе про це iншу сторону. Iнша сторона впродовж 7 днiв з дняодержання вказаного письмового повiдомлення ма€ розпочати переговори.1.8. Пiсля схвалення проекту колективного договору уповноваженi
:|_'a"]1""*" 

cToPiH У TePMiH до 7 днiв пiдписують колективний договiр. пiсляпlдписання колективний договiр спiльно пода€ться для повiдомноi ресстрацiiмiсцевим органам виконавчоi влЬди (ст. 15 КЗпП УкраiЪи).



II. ТРУДОВI ВIДНОСИНИ
Ро б о mо dаве ць з о б ов' язуеmь ся :
2.1. Забезпечити ефективну дiяльнiсть I_{eHTpy, виходячи з фактичних

обсягiв бюджетного фiнансування, та рацiональне використання коштiв
спецiального фонду для пiдвищення результативностi роботи Центру,
полiпшення економiчного становища працiвникiв, розвитку матерiальноi бази.

2.2. При розробцi кошторису доходiв i видаткiв Центру передбачати
витрати на соцiальний захист працiвникiв: оздоровлення, проведення медичних
оглядlв, надання матерiальноi допомоги тощо.оглядlв, надання матерiальноt допомоги тощо. Проводити премiювання
праuiвникiв I_{eHTpy в межах фонду заробiтноi плати.

2.3. Роз'яснювати пiд розпис права, обов'язки прийнятого працiвника до
початку роботи, ознайомити з посадовою iнструкцiсю, дорученою роботою,
умовами й оплатою працi, Правилами внутрiшнього трудового розпорядку
I-{eHTpy та даного Колективного договору; визначити працiвниковi робоче мiсче
та забезпечити необхiдними матерiально-технiчними ресурсами для виконання
завдань i обов'язкiв; провести iнструктажi з питань охорони працi, технiки
безпеки та протипожежноi безпеки.

2.4. Використовувати у калровiй документацii норми, зазначенi у
Нацiональному класифiкаторi Украiни ДК 003:2010 ,,Класифiкатор професiй''.

2.5. Про запровадження, змiну та перегляд норм працi за погодженням iз
органом первинноi профспiлковоi органiзаuii повiдомляти працiвникiв не
пiзнiше як за 2 мiсяцi до дати нововведення (ст.ст. з2, 247 КЗпП Украiни).
погоджувати з органом первинноi профспiлковоi органiзацiт час початку та
закiнчення роботи, подiл робочого часу на частини, застосування пiдсумкового
облiку робочого часу, графiки роботи, якi не встановленi правилами
внутрiшнього rФудового розпорядку (ст.ст. 57. 60 КЗпП Украiни).

2.6. Забезпечити гласнiсть ycix заходiв щодо нормування працi,
роз'яснення працiвникам причин перегляду норм працi та умов застосування
нових норм. HoBi rtормативнi документи стосовно 1рудових вiдносин,
органiзацii та оплати працi доводити до вiдома членiв трудового колективу.

2.7, Проводити попереднiй розподiл мiж педагогiчними працiвниками
навчаJIьного навантаження на кожний наступний навчальний piK у кiнцi
поточного навч,lльного року з обов'язковим обговоренням на засiданнях
педагогiчних рад.

2.8. При прийняттi на роботу роботодавець може встановлювати
працiвнику випробування з метою перевiрки його вiдповiдностi роботi, яка
йому доручаеться (ст.2б-28 КЗпП Украiни).

2.9. Здiйснювати вiдсторонення працiвника вiд роботи вiдповiдно до
законодавства (ст.46 КЗпП Украiни).

2. l0, Звiльнення працiвникiв з iнiцiативи роботодавця здiйснювати за
попереднiм погодженням iз органом первинноi профспiлковоi' органiзацii увипадках, передбачениХ нормамИ трудового законодавства Украiни.

2.11. Забезпечити 
, 
сво€часно (не рiдше одного разу на п'ять poKiB)

пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв. Сrъорю"аr, уrо", дп"пiдвищення рiвня професiйноi пiдго.о"п, -n"*oM участi працiвникiв у



персоналу
працiвникiв,

роботодавець
зазначених v

,,Про професiйний розвиток працiвникiв").

тематичних ceMiHapax,, нарадах, конференцiях та iнших заходах.
2.12. Забезпечити проходження атестацii педагогiчними працiвниками

вiдповiдно до Типового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв,
2.1З. З метою оцiнки професiйного рiвня адмiнiстративно-господарського

може проводити iх атестацiю, за винятком
п.2.14. Колективного договору (cT.l1 Закону Украiни

2.14. Не пiдлягають атестацii:
працiвники, якi вiдпрацювали на вiдповiднiй посадi менше одного poкyl
вагiтнi;
неповнолiтнi;
особи. якi працюють за сумiсниuтвом:
працiвники, професiйнi назви яких вiднесено до категорiй ,,Найпростiшi

професiГ' Класифiкатора професiй ЩК 00З:2010.
2.|5. Забезпечити необхiднi умови щодо запобiгання виникнення

iндивiдуальних i колективних трудових спорiв, а у разi iх виникнення -
вирiшення згiдно з чинним законодавством Украiни.

2.1б. Забезпечити розвиток i змiцнення матерiально-технiчноi бази IJeHTpy,
створеЕня оптим€uIьних умов для органiзацii освiтнього процесу.

OpzaH первuнноi профспLlковоi орzанiзацii зобов'язу€m.,ся:
2.17 . Брати участь у розробцi i реалiзачii планiв економiчного i соцiального

розвитку I-{eHTpy,

2. 18. Проводити роботу щодо змiцнення трудовоТ дисциплiни та виконання
правил внутрiшнього трудового розпорядку працiвниками I_{eHTpy.

2.19. Своечасно розглядати подання роботодавця щодо згоди органу
первинноТ профспiлковоi органiзацii на звiльнення працiвникiв згiдно з КЗпП
Украiни.

2.20. Контролювати виконання наказу роботодавця про збереження майна
IfeHTpy, пiдтримання порядку в навчаJIьних примiщеннях. Сприяти залученню
працiвникiв до загального наведення чистоти та порядку на прилеглих
територiях та у примiщеннях I]eHTpy.

2.21. Аналiзувати причини порушення трудовоi дисциплiни працiвниками
L\eHTpy та вживати заходи щодо ii' полiпшення та змiцнення.

2.22. Слtдкувати за правильнiстю використання робочого часу Bcix
категорiй працiвникiв згiдно iз ix посадовими обов'язками.

2.2З. Сприяти роботодавцю в розвитку методiв i способiв покращення
дiяльностi, мобiлiзацii для цього зусиль усього трудового колективу IJeHTpy.

2.24. Роз'яснювати членам трудового колективу змiст нормативних
документiв щодо органiзацii працi, 'rx права i обов'язки.

2.25. Сприяти упередженню виникнення трудових спорiв.
Пр а цiв н uка з о бо в' язу юmься :
2.2б. .Щотримуватися правил внутрiшнього трудового розпорядку, сумлiнно

виконувати своi обов'язки, додержуватися трудовоi дисциплiни, вимог
нормативних документiв з охорони працi.

2.27. Забезпечувати високу ефективнiсть педагогiчноi дiяльностi,



створювати умови для
2.28. Постiйно

дисциплiни, заг€rльну культуру.

5

засвоення вихованцями L{eHTpy навчаJIьних програм.
пiдвищувати професiйний piBeHb, piBeHb трудовоТ

2.29. Зберiгати матерiальнi цiнностi, пiдтримувати чистоту на робочих
мlсцях.

III. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛIСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЧАСУ
вцпочинку

Ро бо mоdав е ць з о бов'язуеmься :
З.l. Встановити в I {eHTpi 5-денний робочий тиждень з тривалiстю робочого

часу 40 годин на тиждень i двома вихiдними днями - субота, недiля. Перерву на
вiдпочинок i харчування надавати, як правило, через 4 години пiсля початку
роботи тривалiстю 1 година.

З.2. У вiдповiдностi до чинного законодавства (ст. 5l КЗпП УкраiЪи) для
працiвникiв I-{eHTpy BiKoM вiд 16 до 18 poKiB встановлювати скорочену
тривалiсть робочого часу (3б годин на тиждень); для керiвникiв rypTKiB на одну
тарифну ставку - 18 навчальних годин (ст.22 Закону Украiни,,Про позашкiльну
ocBiTy").

3.3. Напередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи працiвникiв
скорочувати на одну годину (ст.5З КЗпП Украiни).

з.4. У зв'язку з виробничою необхiднiстю залучати до роботи окремих
працiвникiв у вихiднi (неробочi) днi лише за ix згодою.

3.5. За взаемною згодою з працiвником встановлювати для нього гнучкий
графiк роботи на умовах i у порядку, визначених законодавством.

3.6. За бажанням встановлювати для вагiтних жiнок, жiнок, якi мають
дитину з iнвалiднiстю, в тому числi таку, що знаходиться пiд ii опiкою, або
здiйснюе догляд за хвориМ членом ciM'i вiдповiдно до медичного висновку,
скорочену тривалiсть робочого часу з оплатою працi пропорцiйно
вiдпрацьованому часу (ст.56 КЗпП Украiни).

З.7. Графiк щорiчних оплачуваних вiдпусток затверджувати
погодженням з органом первинноi профспiлковоi органiзацii i доводити до
РiДО*u працiвникiв пiд розписку. Пiд час с*падч""" графiка ураховуютьсяlнтереси закJIаду, особистi iнтереси
вiдпочинку.

працiвникiв та можливостi для ix

з.8. Тривалiсть Щорiчноi основноi вiдпустки працiвникiв Щентру визначати
вiдповiдно до Закону Украiни ,,Про вiдпустки" та постанови Кабiнеiу MiHicTpiB
Украiни |4,04.|99,7 JE 34зб ,'Про затвердження Порядпу пчдuпп" щорiчноi
основноi вiдпустки тривалiстю до 56 календарних днiв керiвним працiвникам
навчаJIьних закладiв та установ освiти, навчаJIьних (педагогiчних) частин
(пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв, педагогiчниr, 

tпuупо"о-педа.о.iчr""'

працiвникам та науковим працiвникам'' (Додаток 1).

. З ,9. Повiдомляти працiвника про дату початку вiдпустки. Не пiзнiше нiж замlсяць до строку, встановленого графiком вiдпусток, письмово повiдомляти
працiвника про заплановану вiдпустку i пропонувати подати зaUIву про надання
вiдпустки iз зазначенням конкретних дат упродовж 14 календарних днiв з дняотримання повiдомлення. У разi неподання працiвником au""" " Ьзrа.r"""и
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строк самостiйно визначати дату початку вiдпустки у межах TepMiHy
встановленого графiком вiдпусток.

3.10. Щорiчнi ocHoBHi та додатковi вiдпустки повноi трива.ltостi у першиi
piK роботи надавати працiвникам I-{eHTpy пiсля закiнч""r" ,".rй мiсяцir
безперервноТ роботи у I]eHTpi.

у разi надання зазначених вiдпусток до закiнчення шестимiсячногс
TepMiHy безперервноi роботи ix тривалiсть визначати пропорuiйно дс
вiдпрацьованого часу' KpiM визначених законоМ випадкiв, коли цi вйпустки за
бажанням працiвника надаються повноi тривалостi.

З.11, .Щиректору, педагогiчним працiвникам центру щорiчну основн}
вiдпустку повноi тривалостi у перший та наступний роки надавати у перiод
лlтнlх канlкул незaulежно вlд часу прийняття ii на роботу (п.2 Постанови
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни |4.04|997 ЛЬ 346).

з.12. Вiдкликання працiвникiв iз щорiчнот вiдпустки здiйснювати лише за

згодою сторlн основну
не меншому нiж 14

надавати педагогiчним

ix згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону
УкраiЪи,,Про вiдпустки").

з.13. У випадках подiлу вiдпустки на частини за
безперервнУ частинУ вiдпустки надавати у розмiрi
кмендарних днiв. Невикористану частину вiдrtустки

надасться вiдпустка. Перенесення щорiчноi вiдпустки
передбаченому ст. 1 1 Закону Украiни ,,Про вiдпустки''.

здiйснювати у порядку,

3,14. Не допускати перенесення вiдпусток без поважних причин. Рiшення
про перенесення вiдпустки приймати за наявнiстю згоди працiвника та
погодження з органом первинноi профспiлковоi органiзацii (ст. 80 КЗпП
Украiни, ст. 1l Закону Украiни ,,Про вiдпустки'').

З.15. Жiнцi, яка працюе i мае двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або
дитину-iнвалiда, яка усиновила дитину, одинокiй MaTepi, батьку, 

"*"й "r*о"уaдитину без MaTepi (у тому числi й у разi тривалого перебування MaTepi в
лiкувальному закладi), а також особi, яка взяла дитину пiд'опiку, надавати
щорiчну додаткову оплачувану вiдпустку тривалiстю 10 календарних днiв без
урахування святкових i неробочих днiв (ст. 73 КЗпП УкраiЪи).

За HMBHocTi декiлькох пiдстав для надання цiеi; вiдпустки 'fi загатtьна
тривалiсть не може перевищувати 17 календарних днiв.
. 3.16. Надавати працiвникам. у випадку особистого шлюбу оплачувану

вiдпустку тривалiстю 3 календарнi днi.
3.17. Надавати працiвн.икам у випадку cMepTi близьких (батьки, дiти,

чоловiк, жiнка) оплачувану вiдпустку тривалiстю 3 календарнi днi.
3.18. Керiвним та педагогiчним працiвникам I-{eHTpy у разi необхiдностi

санаторно-курортного лiкування щорiчну основну вiдпуотку або ii частину
надавати впродовж навчального року.

3.19. За бажанняМ пРаЦiвникiВ та згодИ роботодавцЯ частинУ щорiчноiосновноi вiдпустки замiнювати грошовою компенсацiею при можливостi
забезпечення ix у вiдповiдний перiод роботою. При цьому триЪалiсть наданоi
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працiвниковi щорiчноi ocнoBHoi вiдпустки не повиЕна бути меншою нiж 24
календарнi днi.

3.20. Трившliсть додаткових оплачуваних вiдпусток встановлювати згiдно
з чинним законодавством, iншими нормативними актами до 7 ка;lендарних днiв

вiдпочинку".

можливlстЬ працюватИ на умоваХ неповногО робочогО часу з оплатою працi
пропорчiйно вiдпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без буль-
яких обмежень трудових прав працiвникiв, зi збереженням повноi тривалостi
оплачуваноi вiдпустки та Bcix гарантiй, пiльг,
законодавством та цим Колективним договором.

4.3. Працевлаштування iнвалiдiв здiйснювати
законодавства Украiни.

4.4. При виникненнi необхiдностi вивiльнення працiвникiв на пiдставi п.1

компенсацiй, встановлених

у вiдповiдностi до чинного

(ст. 8 Закону Украiни ,,Про вiдпустки", ст.76 КЗпП).
З.2|.У день здавання KpoBi та (або) ii компонентiв працiвника, який виявив

бажання стати донором, звiльняти вiд роботи iз збереженням за ним середнього
заробiтку (ст,|24 КЗпП Украiни та ст.9 Закону Украiни 2З.06.1995 J& 239195-вр
,,Про донорство KpoBi та ii компонентiв").

З.22. Надавжи працiвникам
передбачених законодавством,

3.2З. Надавати працiвникам

соцiа.чьнi вiдпустки у порядку i на умовах,

додатковi оплачуванi вiдпустки у зв'язку з
навчанням у порядку i на умовах, передбачених законодавством.

З.24.За з€uIвами працiвникiв надавати вiдпустки без збереження заробiтноi
плати (ст.25, 2б Закону УкраiЪи,,Про вiдпустки").

3.25. Надавати сумiсникам щорiчну вiдпустку одночасно з вiдпусткою за
основним мiсцем роботи. За бажанням сумiсника надавати вiдпустку без
збереженням заробiтноi плати на TepMiH до закiнчення вiдпустки за основним
мiсцем роботи (ст.25 Закону Украiни ,,Про вiдпустки").

Ореан перв uHHoi профспiлковоi орzанiзацit зобов'язу€mься:
3.26, Здiйснювати контроль за виконанням пунктiв роздiлу III

колективного договору ,,Режим роботи, тривалiсть робочого часу та часу

3.27. Ана.lliзувати умови працi працiвникiв з метою розширення категорiТ
працiвникiв, яким можуть надаватися додатковi вiдпустки.

3.28. Разом з роботодавцем забезпечувати сво€часне введення в дiю
законодавчо-нормативних документiв з питань вiдпусток.

З.29. Разом з роботодавцем забезпечувати дотримання працiвниками
правил внутрiшнього трудового розпорядку (додаток 2).

IЧ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОi ЗАЙНЯТОСТI
Ро б о mо daBe ць з о б ов' язуеmь сл :
4.1. Рiшення про змiни в органiзацii працi, скорочення штату працiвникiв

приймати лише пiсля попереднього проведення переговорiв (консультацiй) з
органом первинноi профспiлковоТ органiзацii (п.|. ст.22 Закону УкраiЪи ,,Про
професiйнi спiлки, ix права та гарантii дiяльностi").

4.2.. У разi необхiлностi за узгодженням cTopiH налавати працiвникам

ст.40 КЗпП Украiни:
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- повiдомляти не пiзнiше, як за два мiсяцi у письмовiй формi державну
службу зайнятостi про вивiльнення працiвникiв у зв'язку ji змiнами в
органiзацii прачi, штату працiвникiв;

- вивiльнення здiйснювати лише пiсля використання Bcix можливостей
забезпечити ix роботою на iншому робочому мiсцi, в т.ч. за рахунок звiльнення
сумiсникiв, лiквiдацii сумiщення тощо;

- направляти працiвникiв на професiйну пiдготовку, перепiдготовку,
пiдвищення квалiфiкацii iз збереженням середнього заробiiку ,u u".u перiод
навчання;

- повiдомляти працiвника про його вивiльнення за п.l ст.40 КЗпП УкраiЪи
пiд розписку не пiзнiше, як за два мiсяцi.

4.5. У разi реорганiзацii закладу (злиття, приеднання, подiлу, перетворення
тощо) звiльнення працiвникiв проводити лише зч .rоrреб, 

"*opo""rn"чисельностi штату.
4.6. З дня попередження про скорочення штатiв працiвникам, якi будуть

звiльненi, за ix бажанням надавати вiльний час (до 8 годйн на тиждень) у межах
робочого часу для вирiшення питань власного працевлаштування.

4.7. У разi запровадження карантину чи iнших обмежень, пов'язаних з
небезпечними iнфекцiйними захворюваннями (coVID-19 тощо) керуватися
постановами Кабiнету MiHicTpiB Украiни, накаa}ами г€lлузевого MiHicTepcTBa,
департаменту освiти i науки та iH.

Ор_zан перв uнноi профспiлково'i opzaH iзацi| зобов'лзуеmься:
4.8. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соцiального

захисту вивiльнюваних працiвникiв.
4.9. Забезпечувати захист вивiльнюваних працiвникiв згiдно з чинним

законодавством. Контролювати надання працiвникам переважного права
зzшишення на роботi вiдповiдно до ст. 42 КЗпП Украiни. Не допускати
звiльнення за iнiцiативою роботодавця вагiтних жiнок, жiнок, якi мають дiтей
до трьох poKiB (шести poKiB), одиноких MaTepiB за наявностi ди-.инивiком до 14
poKiB, або дитини з iнвалiднiстю (ст. l84 КЗпП Украiни).

при скороченнi чисельностi штату працiвникiв переважне право
заJIишення на роботi у випадку однаковоi продуктивностi працi i квалiфiкЪцii,
KpiM передбачених закоНодавством, надаватИ особаМ перЁдпенсiйного BiKy,
особам, якi мають бiльший загальний стаж роботи в I_{eHTpi.

Ч. НОРМУВАННЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦI
Робоmоdаве ць з о бов'язу еtпься :
5.1. Нараховувати.i виплачувати заробiтну плату працiвникам I_{eHTpyвiдповiдно до законiв Украiъи та iнших- нормативних akTiB, Генеральноi тагалузевоi угод, колективного договору у межах затвердженого кошторису

доходiв та видаткiв на утримання Ц.пЬу за тарифним, Jru"*ur", по.чдоurшокладами вiдповiдно до виконуваноi роботи, по.чд", залежно вiд професii таквалiфiкацii, складностi та умов виконання роботи.
Розмiри посадових окладiв (ставок заробiтноi плати) працiвникiввизначати вiдповiдно до €диноi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiенrь . o.rnu*
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працi працiвНикiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноi
сфери та вiдповiдних нормати вно-правових aKTiB.

KoHKpeTHi розмiрИ посадовиХ окладiв (ставок заробiтноi плати)
працiвникiв визначати вiдповiдно до Наказу MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраТни 26.09.2005 Ns557 "Про впорядкування умов оплати працi та
затвердження схем тарифних розрядiв працiвникiв навчаJIьних закладiв,
установ освiти та наукових установ" (iз змiнами).

5.2. Забезпечувати виплату заробiтноi плати працiвникам на piBHi не нижче
встановленого законодавством розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати.

5.3. Виплачувати працiвникам I_[eHTpy заробiтну плату у грошовому
вираженнi двiчi на мiсяць, першу частину - чотирнадцятого числа, остаточний
розрахунок - двадцять восьмого числа.

У разi, коли день виплати заробiтноi плати збiгаеться з вихiдним,
святковим або неробочим днем, заробiтну плату виплачувати напередоднi.

МiнiмальниЙ розмiР заробiтноi платИ за перцУ половину мiсяця
встановлювати як оплату за фактично вiдпрацьований час з 1 по 14 число
мiсяця, за який вона здiйснюеться,
окладу) працiвника з урахуванням
характер,

з розрахунку тарифноi ставки (посадового
надбавок i доплат, що мають обов'язковий

5.4. У разi порушення TepMiHiB виплати заробiтноi плати з незалежних вiд
роботодавця причин виплачувати заробiтну плату негайно пiсля надходження
коштlв на рахунок.

5.5. Виплатч заробiтноi плати через установи банкiв здiйснювати
вiдповiдно до чинного законодавства лише на пiдставi особистих заяв
працiвникiв.

5.6. Надавати працiвникам роз'яснення щодо нарахованоi заробiтноi плати,
вlдрахувань та утримань iз заробiтноi плати, суми заробiтноi плати, що
належить до виплати 1 видавати розрахунковi листки про нараховану
виплачену заробiтну плату (ст. 110 КЗпП УкраiЪи).

5.7. Пiдвищувати розмiр посадових окладiв (ставок заробiтноi плати)
вiдповiдно до Постанов Кабiнету MiHicTpiB Украiни 20.04.2d04 J\Гч643 ,,Про
затвердженнЯ розмiрiВ пiдвищеннЯ посадовиХ окладiВ (ставоК заробiтноi плати)
та додатковот оплати за okpeMi види педагогiчноi дiяльностi у спiввiдношеннi
до тарифноi ставки", 11.08.1995 Nэ648,,Про умови оплати працi осiб, якi
працюють у гiрських районах" та iнших нормативно- np""our* unri".

5.8. Своечасно здiйснювати iндексацiю оплати працi, вiдповiдно до Закону
украiни "про iндексацiю грошових доходiв населення'' та iнших нормативно-
правових aKTiB.

5,9, Проводити доплату до мiнiмальноТ заробiтноi плати вiдповiдно до
законодавства.

5.10. Здiйснювати виплату надбавок та доплат до посадових окладiв
(ставок заробiтноi плати) вiдповiдно до законiв УкраiЪи ,,Про ocBiTy'', ,,ПРопозашкiльну ocBiTy", Постанов Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи зЬ.ов.zоо) J\!l298
,,Про. оплату працi працiвникiв на ocHoBi Сдиноi таiифноi сiтки розрядiв i
коефiцiснтiв з оплати пРацi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй
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окремих галузей бюджетноi сфери", 2З,0З.2011 JЮ 37З ,,Про встановлення
надбавки педагогiчним працlвникам дошкiльних, позашкiльних,
загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних навчаJIьних закладiв, вищих
навчаJIьних закладiв I-II рiвня акредитацii, iнших установ i закладiв незалежно
вiд ix пiдпорядкування", наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни 6.09.2005
Nя557 ,,Про впорядкування умов оплати прачi та затвердження схем тарифних
розрядiв працiвникiв навччtльних закладiв, установ освiти та наукових установ"
та iнших нормативно-правових aKTiB.

У разi несвоечасного виконання завдань, погiршення якостi роботи i
порушення трудовоi дисциплiни зазначенi надбавки скасовуються або
зменшуються.

скасовувати або зменшувати розмiри надбавок у разi несво€часного,
неналежногО виконання функцiональних обов'язкiв та вимог посадовоi
iHcTpyKuii, завдань, погiршення якостi прачi та порушення труловоТ дисциплiни
тощо за погодженням 1з органом первинноi профспiлковоi органiзачii.

5,11. Виплачувати педагогiчним працiвникам, для яких робота в t{eHTpi е
основною, матерiальну допомоry на оздоровлення у розмiрi мiсячного
посадового окладу (ставки заробiтноi плати) при наданнi щорiчноi вiдпустки
(ст.57 Закону Украiни ,,Про ocBiTy").

5.12. Надавати, за погодженням iз органом первинноi профспiлковоi
органiзацii, в межаХ фонду оплатИ працi, затвеРдженого в кошторисах доходiв i
видаткiв, працiвникам, для яких робота в IJeHTpi е основною, матерiальну
допомогу, у т.ч. на оздоровлення, у cyMi не бiльше нiж один посадовий оклад на
piK' oKpiM MaTepiallbHoi допомоги на поховання (п. 4 Постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни 30.08.2012 N91298 ,,Про оплату працi працiвникiв на ocHoBi
Сдиноi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати працi працiвникiв
установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноi сфери'').

5.13. Надавати, за погодженням iз органом первинноi профспiлковоi
органiзацii, в межах фонду оплати працi, затвердженого в кошторисах доходiв i
видаткiв, основним праriiвникам Центру, якi захворiли ,u .r"iarr"an, гостру
респiраторну хворобу covlD-l9, спричинену KopoHaBipycoM SARS-CoV-2
матерiальну допомогу в розмiрi мiнiмальноi заробiтнот плаiи згiдно Галчзевоi
угоди МОН та IJK Профспiлки.

5.14. Працiвникам, яким встановлено гнучкi графiки роботи, проводити
пiдсумковий облiк робочого часу, з оплатою працi за qu*r""о 

"iдпЙц"оuанiгодини роботи.
5.15. fuя працiвникiв, яким встановлено пiдсумковий облiк робочого часу,

оплачувати як надурочнi Bci години, вiдпрацьованi понад встановлений
робочиЙ час в облiковому перiодi, у подвiйному розмiрi годинноi ставки (ст.106
КЗпП Украiни).

5.16. РоботУ у вихiдний, святковиЙ i неробочиЙ днi, за згодою cTopiH,компенсувати наданням iншого дня вiдпочинку або у грошовiй формi уподвйному розмiрi (ст.72 та l07 КЗпП УкраiЪи).
ОплатУ у зазначеномУ розмiрi 

- 

проuЬд"r, за години, фактичновiдпрацьованi у вихiдний, святковий i неробЬчий день.
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5.17. Проводити оплату працi педагогiчних працiвникiв у разi, коли вoKpeMi днi заняття не проводяться з незаJIежr"* Ьiд ,r* npr.rr, (епiдемii,

карантини, метеорологiчнi умови тощо), виходячи iз розрахунку заробiтноi.
плати, визначеноi при тарифiкацii, за умови, що педагог виконуе iншу
органiзацiйно-педагогiчну робоry. За вiдсутностi TaKoi роОоr"- "ua 

-простою

оплачувати в порядку iрозмiрах, визначених КЗпП УкраiнЙ.з метою реалiзацiт заходiв, передбачених законодавством на часвстановленнЯ карантину_ та длЯ уреryлювання питань оплати працi,використовувати можливiсть запровадження дистанцiйноi роботи, гнучкого
режиму роботи, надання вiдпусток тощо.

5.18. Зберiгати за працiвниками мiсце роботи i середнiй заробiток:
- за час перебування працiвника у службовому вi!рядженнi;

обоu]

,за час направлення на навчання для пiдвищення
за час обстеження в медичних заклад€lх

язкових медичних оглядiв;
- за час участi у страйку через невиконання норм законодавства,

колективного договору з вини роботодавця:
- за днl здавання KpoBi для переливання.
5.19. Виплачувати працiвникам молодшим вiсiмнадцяти poKiB прискороченiЙ трива-лlостi щоденноi роботи заробiтну плату в такому ж розмiрi, якпрацiвникам вiдповiдних категорiй при повнiй тривалостi щод"""оi рЬбо"r.Оплаry працi учнiв професiйно-технiчних i середнiх Ёпецiа.пьних

закладiв, якi працюють у вiльний вiд
вlдпрацьованому часу.

5.20. За погодженням 
_з органом первинноi профспiлковоi органiзацii, вмежах фонду оплати працi, застосувати засоби мЪтЁрiального i'"op-"no.oстимулювання якiсноi працi, виплачувати щорiчну грошову винагородупедагогiчним працiвникам. L{eHTpy за сумлiнну працю, зразкове виконанняслужбових обов'язкiв вiдповiдно д; затвердженого Положення пропремiювання та iншi со_цiальнi виплати працiвникiв Зчкчрпат""пй обпчaпоrо

центру науково-технiчноi творчостi учнiвськоi молодi (!Ьдаток 2), Положення
Ipo надання щорiчноТ грошовоi винагороди педагогiчним 

'працiвникам
Закарпатського обласного ЦеНТРу науково-технiчноi творчостi'учнiвськоiмолодi за. сумлiнну працю, зр€вкове виконання службових обов'язкiв(Додаток 3).

5,21. Виплачувати заробiтну плату працiвникам за час вiдпустки, а також
У:::|1Т_Y ДоПомогу. на оздоровлення (при наданнi щорiчноi вiдпусткитривалlстю не менше l4 календарних днiв) не пiзнiше, нiж за три лнi до r,о"urпувiдпустки, за умови своечасноi (за l+ кЙнларних днiв до початку вiдпустки)передачi до бухгалтерii I IeHTpy наказу npo 

"чдч"rr" 
вiДпустки.

У разi необхiдностi отримчrr" щорlrrrоi вiдпустки (або iT частини) у стислiтермiни (у зв'язку iз сiмейними обстаЪинами, станом здоров'я тощо) виплатузаробiтноi плати за час вiдпустки, rч уr.од*arням iз працiвником, проводити утермiни, визначенi мiж працiвником тъ роботодавцем.

кваlliфiкацii;
пiд час проходженЕя

навчання час, проводити
навчаJIьних
пропорчiйно
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5,22. У разi звiльнення працiвника здiйснювати оформлення документiI
про звiльнення не пiзнiше як за 5 днiв до дати звiльЪення, KpiM випадкiв
обумовлениХ потребоЮ розiрватИ трудовий Договiр у строк, про який проситI
працiвник. Виплаry Bcix нарахованих йому сум проводити не пiзнiше, як у денI
звiльнення (ст. l16 КЗпП УкраiЪи).

5.23. Виплачувати працiвникам вихiдну допомоry при припиненнi з ними
трудового договору вiдповiдно до Кзпп Укратни та вiдповiдних нормативно-
правових aKTiB.

5.24. У разi змiн умов оплати пРацi (змiни розмiру мiнiмальноi заробiтноi
плати, освiти, стажу роботи, квалiфiкацiйноi категорii, педагогiчних звань
тощо) здiйснювати перерахунок посадових окладiв (ciaBoK заробiтноТ плати)
вiдповiдно до чинного законодавства.

5.25- Здiйснювати згiдно з чинним законодавством компенсацiю
працiвникам втрати частини доходiв у зв'язку iз порушенням TepMiHiB ix
виплати.

5.2б. Здiйснювати контроль за правильнiстю нарахування заробiтноi плати
працiвникам.

5.27.Не приймати R односторонньому порядку (без узгодження з органом
первинноi профспiлковоi органiзацii) рiшень, що змiнюють для працiвникiв,
встановленi законодавством та в Колективному договорi умови оплати прачi.

Ор_zан перв uнноi профспiлковоi ореанiзацii зобов;яiуеmься:
5.28. Здiйснювати контроль за дотриманням у I-{eHTpi законодавства про

оплату працi.
5.29. Брати участь у вирiшеннi питань про премiювання, надання

матерiальноi допомоги працiвникам та щорiчноi фошовоi ""ru.ород,педагогiчним працiвника I-1eHTpy.
5.30. СприятИ наданню працiвникам необхiдноi консультативноТ допомоги

з питань оплати працi.
5.3l. Iнiцiювати питання про залучення до дисциплiнарноi,адмiнiстративноi, матерiальноi вiдповiдальностi вiдповiдно' дЬ чинного

законодавства осiб, винних у невиконаннi вимог законодавства про оплату
працi, умов цього Колективного договору, що стосуються оплати працi.

5,32, Представляти iнтереси членiв первинноi профспiлковоi органiзацiiпiд час розгляду ixHix трулових спорiв , Б.rп"r, працi-в KoMicii. ,рудо"r*
спорiв.

ЧI. ОХОРОНА ПРАЦI ТА БЕЗПЕКА ЖИТТ€ДIЯЛЬНОСТI
Ро боmоdав е ць зо бов rязуеmься :
6.1. Забезпечити виконання передбачених комплексних заходiв щододосягнення встановлених нормативiв охорони працi та безпекижиттедiяльностi, гiгiени пРацi i виробничого середовища, пiдвищенняiснуючого рiвня охорони працi, .rЬп"р.д*.""я випадкiв виробничоготравматизму, професiйних..захворювань i аварiй (ст. 20 Закону V*|'ui", ,,Проохорону працi") (.Щодаток 4).
6,2. Забезпечити в'

н ор мати вних aKTi в про 
"#r""",ýЖ:,, lЖ:J:&;Lff ж;"#:'*- 

ви мо гаМ



6.3. При прийняттi працiвника на роботу або при переведеннi на iншу
роботу iнформувати його пiд розпис про умови працi, наявнiсть на робочому
мiсцi небезпечних або шкiдливих виробничих факторiв, про його права на
пiльги i компенсацii за роботу в таких умовах (ст. 5 Закону Украiни ,,Про
охорону працi").

б.4. При прийомi на роботу, а також у процесi роботи за вiдсутностi
форсмажорних обставин (CovID-19 тоЩо) щорiчно проводити медичнi огляди
основних працiвникiв за кошти Центру.

б.5, Передбачати у кошторисах доходiв та видаткiв I_{eHTpy щорiчнi
витрати у розмiрi 0,2 вiдсотка фонду оплати працi на фiнансування заходiв з
охорони працi та безпеки життедiяльностi

6.6. Щля постiйного iнформування працiвникiв t{eHTpy виготовити та
реryлярно (за потреби) оновлювати наочну документацiю, яка
охорони працi та безпеки житгедiяльностi.

6,7. Забезпечувати працiвникiв Щентру якiсною питною водою
1 5.9._00з 8265 l -00з-2002.

б.8. Своечасно оновлювати аптечку першоi медичноi допомоги,
встановивши, що мiсцем li зберiгання е приймальня директора та бухгалтерiя
I_{eHTpy.

6.9. Забезпечити наJIежне санiтарно-гiгiенiчне утримання примiщень
I_1eHTpy.

6.10. .ЩотриМуватисЯ вимог ЗаконУ УкраiнИ ,,Про охорону працi'' (ст.12)
щодо охорони працi iнвалiдiв: створювати для них умови працi з урахуванням
рекомендацiй медико-соцiальноi експертноi koMicii та iндивiдуальних програм
реабiлiтацii, вживати додаткових заходiв безпеки працi, якi вiдповiдають
специфiчним можливостям цiеi категорii працiвникiв;

6.11. З метою покращення умов працi жiнок реалiзувати TaKi заходи:
а) не допускати жiнок на важкi роботи та роботи зi шкiдливими i

небезпечними умовами працi вiдповiдно до Перелiку важких робiт, робiт з
шкiдливими i небезпечними умовами працi, на яких забороняеться
використання працi жiнок, затвердженого наказом MiHicTepcTBa охорони
здоров'я Украiни вiд29.|2.199З р. Nя 25б;

б) не допускати жiнок до пiднiмання i перенесення вантажу, вага якого
перевищуе гранично допустимi норми, затвердженi накaвом MiHicTepcTBa
охорони здоров'я Украiни вiд 10.12.1993 р. Nч 24l.

6.|2. У випадку одержання працiвником виробничоТ травми, професiйного
захворювання при виконаннi ним трудових обов'язкiв, дiй в iHTepecax I_|eHTpy:- вимагати вiдшкодування збитку, заподiяного працiвнику у зв'яф з
пошкодженНям здоров'Я за рахуноК ФондУ соцiальногО страхування Украiни
(ст,ст. 21, 34 Закон Украiни ,,Про загальнообов'язкове дЪр*uu". соцiальне
страхування вiд нещасного випадку на виробництвi i професiйного
захворюванНя, якi привели до втрати працездатностi", ст. 9 Закону Украiни
,,Про охорону працi");

lз

стосуеться

згiдно ТУ

- вимагати вiд Фонду соцiального страхування Украiни виконання його
обов'язкiв з органiзацii профiлактики нещасних випадкь i профзахворювань,
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соцiального захисту потерпiлих (ст. 45 Закону
загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного
виробництвi i професiйного захворювання, якi привели

Украiни ,,Прс
випадку на

до втрати
працездатностi");

- своечасно i повнiстю сплачувати у встановленому порядку страховi
внески у Фонд соцiального страхування Украiни;

- сво€часно iнформувати робочий орган Фонду соцiального страхування
Украiни про кожний нещасний випадок чи професiйне захворювання, щс
сталися в I_{eHTpi.

OpzaH перв uHHoi профспiлко Boi орzанiза цii зобов'язусmься:
6.13. Надавати систематичну методичну i консультативну допомоry

громадським iнспекторам з охорони працi при обстеженнi умов працi на
робочих мiсцях i контролю виконання працiвниками вимог правил безпеки й
lнструкцlи з охорони працl.

б.14, Забезпечити контроль виконання в I-{eHTpi Закону Украiни ,,Про
охорону працi", комплексних заходiв щодо полiпшення умов працi.

6.15. Брати участь у розробui комплексних заходiв щодо полiпшення умов
прачi в I_(eHTpi.

чII. соцIАльно-трудовl пIльги тА гАрАнтIi
Р о бо mоd ав е ць зобо в' язу еmься :
7.1. Здiйснювати заходи щодо удосконалення системи

вимог aKTiB
органlзацll

перепiдготовки i пiдвищення кваrriфiкацii кадрiв.
7.2Не допускатИ невикористаннЯ працiвникамИ ЦентрУ ЩОрiчних

вiдпусток чи замiнювати iх грошовою компенсаuiею. Грошову компенсацiю
проводити лише з пiдстав вказаних у чинному законодавствi.

7.3. Надавати працiвникам пiльги i компенсацii вiдповiдно до
законодавства у разi ix звiльнення у зв'язку iз змiнами в
виробництва та працi.

7.4. Надавати матерiальну допомоry родинi працiвника Центру у випадку
його cMepTi.

7.5. Не вiдволiкати працiвникiв вiд виконання ними професiйних
обов'язкiв за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством.

7.6. Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни 26.09.2001
Ns 1266 посилювати контроль за оплатою листкiв непрацездатностi тим, хто
працюе за сумiсництвом, та жiнкам, якi, перебуваючи у вiдпустцi для догляду
за дитиною до досягнення нею трирiчного BiKy, працюють на умовах неповного
робочого часу.

7.7. З метою створення педагогiчним працiвникам належних умов працi:
- при звiльненнi педагогiчних працiвникiв вивiльненi години розподiляти упершу черry мiж тими працiвниками, якi мають неповне педагогiчне

навантаження;
- залучати до педагогiчноi роботи керiвних,

працiвникiв Центру лише за умов забезпечення
працiвникiв педагогiчним навантаженням в обсязi

пlдготовки,

педагогiчних та iнших
штатних педагогiчних
не менше вiдповiдноТ

кiлькостi годин на ставку заробiтноi плати.
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орzан перв uHHoi профс пiлковоi орzанiза цit зобов'язу€mься:
7.8. Сприяти роботодавцю в реалiзацii цього договору, удосконаленнк

виробничих вiдносин, змiцненню трудовоi дисциплiни.
7.9. Контролювати свосчасну i повну виплату з коштiв соцiальногс

страхування допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю, по вагiтностi i

пологах, при народженнi дитини та iнших соцiальних виплат згiдно з чинним
законодавством.

7. l 0. Надавати консультативну допомоry членам первинноТ профспiлково'i
органiзацii.

7.11. Надавати матерiальнУ допомоry членам первинноi профспiлковоi
органiзацii при важких матерiальних умовах, захворюваннях, нещасних
випадках тощо.

VIII. ГАРАНТII ДlЯЛЬНОСТI ОРГАНУ ПЕРВИННОi ПРОФСШЛКОВОi
ОРГАНIЗАЦIi

Ро б о mо daB е ць з о б ов' язу еmься :

реалlзац11 права органу первинноi профспiлковоi органiзацii щодо захисту
трудових i соцiально-економiчних iHTepeciB працiвникЬ.

8.2. Безкоштовно надавати органу первинноi профспiлковоТ органiзацii
обладнання, примiщення, засоби зв'язку, сейф, Ьргтехнiку, *u"цrо"uрr,
транспорт для забезпечення його дiяльностi, примiщення для проведення
зборiв, засiдань тощо (ст. 249 КЗпП Украiни).

.8.3. Не застосовувати до працiвникiв, обраних до складу профспiлкового
KoMiTeTy, дисциплiнарних стягнень без попередньоi згоди 

-op.ury, 
членами

якого вони е.

Не допускати звiльнення з роботи за iнiцiативою роботодавця працiвникiв,
якi обранi до складу профспiлкового KoMiTery i не звiльненi вiд irpoO'rroi
роботи, без згоди органу первинноi профспiлкоьоi органiзацii. ]

8,4, Не допускати 
_ 
звiльнення з роботи .u i"iцiuar"ою роботодавцяпрацiвникiв, якi були обранi до складу профспiлково.о noMirery, впродовж

2 poKiB пiсля припиНення виконаНня нимИ профспiлкових зобов'язань (ст.252
КЗпП Украiни).

8.5. ЗабезпеЧити достуП ло матерiалiв, документiв, а також до Bcixпiдроздiлiв i служб для здiйснення профспiлкови, 
' 
op.uno" наданихпрофспiлкам прав контролю за дотриманням законодавства про працю, станомохоронИ працi i технiки безпеки, виконаннJI колективного договору.

IX. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РIВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСiЙЙ ЖIНОК IЧОЛОВIКIВ, ЗАБОРОНА ДИСКРИМIНАЦIi
Ро б о mоd ав е ць з о бов rлзу еmься :
9.1. Спрямувати 

.дiяльнiсть в сферi забезпечення рiвних прав таможливостей працiвникiв (жiнок i чоловiкiв) на:
утвердження гендерноi piBHocTi;
недопущення дискримiнацii за ознакою cTaTi;
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забезпечення piBHoi участi жiнок i чоловiкiв у
забезпечення рiвних можливостей жiнкам i

прийняттi важливих рiшень;
чоловiкам щодо виконанн,

9,5. Не допускати в оголошеннях про вакансii пропонування роботи лишежiнкам або лише чоловiкам, ,u urr"Ъ*оnn специфiчноi- роботи, яка можевиконуватися виключно особами певноi cTaTi, висування рiiних вимог, даючипереваry однiй iЗ статй, вимаганнЯ вiд осiб, якi- влашто"Уо."a" ,u роботу,вiдомостей лро ixHc особисте життя, плани щодо народження дiтей.
9.6. Здiйснювати позитивнi дii, спрямованi на досягнення збалансованого

спiввiдношення жiнок i чол.овiкiв у рiзних сферах трудовоi дiяльностi, а такожсеред рiзних категорiй працiвникiв.

... 9.7. Рiвною мiрою 
.враховувати iнтереси жiнок i чоловiкiв пiд часздiйснення заходiв щодо ix соцiального .u""ary. Погiршення становища осiббуль-якоi cTaTi с недопустимим.

_ . 9,8. Усувати HepiBHocTi (за i* наявностi) в оплатi працi жiнок i чоловiкiв набазi загального соцiального нормативу оплати працi в ОЪд*"оit ф"рi, u,u*o*на ocHoBi професiйноi пiдготовки (перепiдготовки) кадрiв.
9,9, Не допускати випадкiв дискримiнацii працiвникiв iз захворюваннямина ВIЛ-iнфекцiю/СНIД, туберкульоз та iH., забезпечувати iM соцiалiнi гарантiiвiдповiдно до законодавства.
9,10, Не допускати лискримiнацii працiвн_икiв пенсiйного BiKy в гатlузiпрацi, Не допускати вiдмови у прийняттi на роботу i ."in"n.*rri .rpu'ui"rr*u ruiнiцiативою роботодавця з мотивiв до""."Ъrrr" пенсiйного BiKy, а такожпереведення працiвника пенсiйного BiKy i працiвr"*ч п.р.оп.r.йо.о 

"i*y ,одного робочого мiсця на iнше без йоiо згоди, якщо при цьому змiнюютьсяicToTHi умови працi.

!р,z.ан 
перв uнноi профс пiл KoBoi opzaH iза цii зобов |язуеmься:

_,___ ?_r] 
Сприяти роботодавцю у cTBopeHHi умов, якi забезпечують створеннярlвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв.

лл"ллп_]_]_ 
Проводити роботу з пiдвищення рiвня обiзнаностi в питанняхзаоезпечення рiвних прав i можливостей жiнок i чоловiкiв, 

" 
,u*o* 

^, 
nrrun"запобiгання домашньому насильству та насильству стосовно дiтей.

*,r.? i1;"1iЕтролювати 
роботодавця , nrrur, рiвних .,р"" ,u 

'*о*ливостей

професiйних обов'язкiв.
9.2. Не допускати будь-яку дискримiнацiю за ознакою cTaTi.
не вважаеться дискримiнацiею за ознакою cTaTi:
спецiальний захист жiнок пiд час вагiтностi;
особливi вимоги щодо охорони працi жiнок i чоловiкiв, пов'язанi :

охороною ix репродуктивного здоров'я.
9,3, Здiйснювати призначення на KepiBHi посади з дотриманнямпредставництва кандидаryр кожнот cTaTi.
9.4, Забезпечувати жiнкам i чоловiкам

працевлаштуваннi, пiдвищеннi квалiфiкацii.
piBHi права та можливостi у

9.12, Запровадити систему реаryвання на випадки дискримiнацii заознакою cTaTi та за lншими ознаками.
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Х. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАЦНЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУСmоронu зобов rязуюmься :
9.1. Спiльно визначати необхiднi заходи з органiзацii викоцанняколективного договору.
9.2. Здiйснювати коt{троль за його виконанням як самостiйно кожною iзcTopiH, так i спiльно.
9.3. Перiодично проводити зустрiчi

профспiлковоi органiзацii дп" "ruirrb.oколективного договору.

.роботолавчя та органу первинноi
lнформування про стан виконання

9,:,У випадку невиконання чи ненЕrлежного виконання обов'язкiв,передбачених цим колективним договором, Сторони несуть вiдповiдальнiсть
згiдно з чинним законодавством.

Роботодавець зобов'язуеться надрукувати, забезпечити реестрацiю та
розмноження колективного договору пiсля пiдписанн" та р"ссrрчцii.

корсАк

профспiлковоi

Тетяна ЛЕВляс
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Додаток

перелiк посад Закарпатського обласного Центру науково-
технiч ноТ тВорчостi учнiвськоТ молодi iз зазначенням тривалостi щорiчноТ

основноi та додатковот вiд сток
ль
зlл

Найменування посад

Директор
Головний бухгалтер

Тривалiсть
ocHoBHoi
щорiчноi

вiдпустки (в
календарн их

днях)

Тривалiсть
додатковоi
вiдпустки (в
календарних

лнях)

1 42
2, a,4 7
J. Засryпник директора з навчально-виховноi

роботи
42

4. Заступник директора з адмiнiстративно-
господарськоi роботи

24 7

5. Заступник директора з навчаJlьно-
методичноi роботи

42

6. Завiдувач вiддiлу дизайну та
декоративно-прикладного мистецтва

42

7, Завiдувач вiддiлу методичного 42
8. Завiдувач вiддiлу органiзацiйно-масового 42
9. Завiдувач вiддiлу HayкoBo-Texнirнo.o та

дослiдницько-експериментtulьного
напоямкiв
Методист
Практичний психолог
Керiвник ryртка

42

10. 42
11 42
12. 42
13. lнженер з охорони працi

Iнженер-електронiк
Бухгалтер

24 7
\4. 24 7
15, 24 7
l6. vlаистер (старший) 24 7
17, l lриоиральник службових примiшень 24 7
18. 24 7
19. t одl й автотранспортн их засобiв 24 7
20. Секретар (0.5 ставки)

.Щiловод (0,5 ставки)
TexHiK (електоик )

Лаборант

24 7
2| 24 7
22. 24 7
2з. 24 7
24. rоOlтник з комплексного обслуговування

й ремонту будинкiв
24 7

25. Uператор котельнi газовоi
Сторож

24 7
26. 24 7
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прАвилА
Додаток

внутрlшнього трудового розпорядку для працiвникiв Закарпатського обласногк
центру науково-технiчноi творчостi учнiвськоi молодi

I. Загальнi положення
Кодекс законiв про працю Украiни реryлюс трудовi вiдносини Bci:

працiвникiв, сприя€ росту продуктивностi прчцi, ,rо*рuщaпr*о якостi роботи
укрiпленню трудовоi дисциплiни i поступовому перетворенню працi на благr
суспiльства i першу життеву потребу кожноi працездатноi людини.

Дисциплiна працi - це не тiльки с'роге дотримання Правил внутрiшньогr
трудового розпорядку, але. i свiдоме творче ставлення до cBoei роботизабезпечення iT високоi якостi, рацiональra 

""*орraauння робочого часу.
Трудова дисциплiна забезпечуеться створенням необхiдних органiзацiйни>i економiчних умов для HopM.JIbHoi високопродуктивноi роботи, свiдомип

ставленням до працi, методами виховання, а також заохочення за добросовiсн1працю. ДО порушникiВ трудовоi дисциплiнИ ,ч..о.оuуБrrl" Mipl
дисциплiнарного стягнення,

правила внутрiшнього трудового розпорядку мають за мету сприятуподальшому укрiпленню трудовоi дисциплiни, органiзацii працi ,rа науковiй

]_l11_1]l_puuioнaJlbнoмy 
використанню робочого часу, створенню умов дл,якlсного покращання навчаJIьно-виховноi, iнструкiивно-методичноТ.

органiзацiйно-масовоi i господарсько-фiнансовоi дiяльнЬстi За*арпаr""*о.о
обласного центру науково-технiчноi творчостi учнiвськоi молодi.

Правила е обов'язковими для виконання сторонами трудових вiдносин i
доводяться до вiдома працiвникiв пiд пiдпис.

пiд час прийняття на роботу працiвник зобов'язаний подати:* паспорт (ID - картку), диплом або iнший документ про ocBiTy;- облiкову картку платника податкiв. Картка (довiдка) не вимага€ться, якщогромадянин через своi релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийняття
реестрацiйного номера TaKoi картки й мае про че вiдмiтку у пu.йрrirч 

"*лойому виданО паспорТ з безконтактНr, 
"п.*rрЬrrим носiсм'(Ь-*рrпЪj, до якоговнесено iнформацiю про реестрацiйний номер облiковоi ,i"ой платкаподаткiв;

- трудову книжку, оформлену упрацевлаштовуеться вперше або
подаеться;

встановленому порядку. Якщо особа
за сумiсництвомl трудова книжка не

- свiдоцтво про загальнообов'язкове державне соtliальне страхування (особи,якi працевлаШтовуютьсЯ вперше, свiдоцтЪо не пред'являють).
- медичне заключення про вiдсутнiсть протипоказань дJUI роботи у дитячомупозашкiльному закладi по стану здоров'я.
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Вiйськовозобов'язанi, звiльненi зi Збройних сил, Нацiональноi гварлii
УкраТни, Служби безпеки, органiв внутрiшнiх справ, Прикордонних вiйськ,
iнших вiйськово-службовцiв, звiльненi зi Збройних сил колишнього СРСР i
краiн - учасниць СН,Щ, пред'являють вlиськовии квиток.

Прийняття на роботу на роботу без вищевк.ваних документiв не
допускаеться. Пiд час прийняття на роботу забороняеться вимагати документи,
подання яких не передбачено законодавством.

Пiд час укладання трудового договору, згiдно з КЗпП, може бути
обумовлено угодою cTopiH випробування з метою перевiрки вiдповiдностi
працiвника роботi, яка йому доруча€ться.

Забороняеться вимагати вiд осiб, якi поступають на роботу, вiдомостi про
ix партiйну i нацiональну приналежнiсть.

На Bcix працiвникiв у чентрi науково-технiчноТ творчостi учнiвськоi молодi
директор видас нак€в про прийняття. У наказi повинна вказуватись посада i
умови оплати прачi. На Bcix прачiвникiв Закарпатського обласного центру
науково-технiчноТ творчостi учнiвськоi молодi ведуться трудовi книжки у
порядку, встановленому дiючим законодавством. На осiб, якi працюють за
сумiсництвом, труловi книжки ведуться тiльки за основним мiсцем роботи.
При заповненнi трудових книжок директор Закарпатського обласного центру
науково-технiчноi творчостi учнiвськоi молодi керуеться Iнструкцiею про
порядок ведення трудових крижок на пiдприемствах, в установах i органiзацiях.
Працiвникам, що поступили на роботу вперше, трудова книжка оформлясться
не пiзнiше 5-ти днiв пiсля прийняття на

В трудову книжку вносяться
роботу.
вiдомостi про роботу, заохочення i

нагородження за успiхи у роботi; вiдомостi про стягнення не заносяться до
трудовоl книжки.

Трулова книжка директора Закарпатського обласного центру науково-
технiчнот творчостi учнiвськоi молодi зберiгасться в департаментi освiти i
науки облдержадмiнiстрачiТ, труловi книжки iнших працiвникiв зберiгаються як
бланки строгоi звiтностi у Закарпатському обласному центрi науково-технiчноi
творчостi учнiвськоi молодi.

На кожного працiвника центру ведеться особова справа, яка складаеться iз
особового листа по облiку кадрiв, автобiографii, копii документу про ocBiTy,,
наказу про призначення, переведення, звiльнення, перемiщення в посадi, а
також заохочення та нагородження.

при прийняттi працiвника або переведеннi його у встановленому порялку
на iншу роботу, адмiнiстрацiя Закарпатського обласного центру науково-
технiчноi творчостi учнiвськоi молодi зобов'язана:
- ознайомити працiвника з дорученою роботою, умовами оплати працi,
посадовою iнструкцiею, функцiональними обов'язками i роз'яснити його права i
обов'язки у вiдповiдностi до Статуту Закарпатського обласного центру науково-
технiчноi творчостi учнiвськоi молодi ;

- ознайомити його з Правилами внутрiшнього ,Iрудового 
розпорядку,

iнструкцiями по органiзацii охорони життя i здоров'; дiтей, всiановленим
порядком роботи з документами; проiнструктувати по технiцi безпеки, гiгiенi



пршri, впробшrчоТ caнiTapii,
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протипожежНоТ охоронИ та iншимИ ПРаВИЛаМИ Пl

- строго дотримуватись iнструкцiй по oxopoHi життя i здоров'я дiтей, вимогoxopoHi працi, технiкИ безпеки, виробничоi caHiTapii, гiгiени працi
l|:T_:Iy.I охорони, передбаченими вiдповiдними npu"rnu",lнструкцlями;
- утримувати свое робоче мiсце в порядку;
- дотримувати встановлений порядок збереження матерiальних цiнностей iдокументiв;
- постiйно пiдвищувати якiсть роботи, проявляти творчу iнiцiативу, направленуна досягt{ення високих результатiв наRч€UIьно-виховноI, методичноi,органiзацiйно-масовоi та науково-дослiдницькоi роботи;- систематично пiлвищувати свiй iдейно-теоретичний piBeHb i дiловуквалiфiкацiю;

- вести себе належно, бути завжди уважним до вихованцiв, ввiчливим з iiнiмибатьками i членами колективу.
Працiвники Закарпатського обласного центру науково-технiчноi творчостi

r::T:I:i молодi несуть вiдповiдальнiсr" за-жиrr" i здоров'я ввiрених iM учнiвпlд час занять в закладi, а також пiд час заходiв, що проводяться поза закладом.

ло
i

та

oxopoнl працl з офорrt--tенняrt 1, ;Kl.pHani встановленоi форми.перве:ення прачiвникiв Закарпатського обласного центру науково
технiчноi творчостi y^lHiBcbKoi молодi на iншУ роботу npo"oor.u." у строгiiвi,lповiдностi з дiючим законодавством, тiльки за з,ивою працiвника
оформлясться наказом.

в день звiльнення адмiнiстрацiя Закарпатського обласного центру науково
технiчноi творчостi учнiвськоi молодi no""nnu видати працiвнику Ио.о,руло";
KHtl,n.K\, з внесенням в неi запису про звiльнення i провести з ним кiнце"иi
розрахунок, Записи про причину звiльнення в трудову книжку повинн
вноситися у точнiй вiдповiдностi з оформленп", дй"о.о законодавства i :
посиланням на вiдповiдну статтю, пункт закону. !нем звiльнення рахустьс,останнiй день роботи.

III. OcHoBHi обов'язки праuiвникiв

. 
Працiвники Закарпатського обласного центру науково-технiчноi творчост.

учнiвськоi молодi зобов'язанi:
- у роботi керуватися законодавством Украiни, Стаryтом закладу, данимиПравилами, наказами i розпорядженнями директора, посадовими iнсфукцiями;- працювати чесно i добросовiсно, виконувати обов'язки, по*пчдй на нихалмiнiстрацiею;
- додержуватись дисциплiни працi - основи порядку в закладi (своечасно
приходити на роботу, дотримуватись встановленоi трЙвалостi робочого часу,максим€UIьно використовуючи його для творчого i ефективнЬго виконання
покладених обов'язкiв, стримуватися вiд дiй, що заважають iншим працiвникамвиконувати своi трудовi обов'язки, своечасно i точно 

""*orry"uшрозпорядження адмiнiстрацii);

l
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IY. OcHoBHi обов'язки алмiнiстрачii

Адмiнiстрацiя Закарпатського обласного центру науково-технiчн
творчостi учнiвськоi молодi зобов'язана:

- органiзувати роботу праuiвникiв IJeHTpy так, щоб кожен працював по сво
спецiальностi i квалiфiкацii, мав закрiплене за ним робоче мiсце, добре знi
своi посадовi обов'язки;

- забезпечити здоровi i безпечнi умови працi;
- покращувати умови праui, дотримуватися закоподавства про працю та прав!
охорони працi;

- приймати мiри до своечасного забезпечення центру необхiдними навч€ulьнl
наочними посiбниками, господарським iHBeHTapeM, навч€UIьним обладнанняl
навчаJIьними матерlалами;

- змiцнювати трулову i виробничу дисциплiну, постiйно здiйснюю.
органiзаторську i виховну роботу, направлену на створення умов для втiленr
належноi органiзацii працi, проведення заходiв по пiдвищенню якостi робот
культури працi, посилення боротьби з порушниками трудовоТ дисциплiн
опираючись на трудовий колектив;
- безперервНо удосконалЮвати навч€шЬно-виховну, методичну, органiзацiйнr
масову та науково-дослiдницьку роботу з учнями, вивчати, узагaшьнювати
втiлювати в роботу керiвникiв гурткiв та iнших працiвникiв центру кращл
педагогiчний лосвiд;
- проводитИ заходИ з пiдвищеннЯ рiвня iдейно-теоретичноi пiдготовки i дiлов,
квалiфiкацii працiвникiв центру науково-технiчноi творчостi учнiвськоi молод
пiднiмати роль виробничих нарад; створювати умови для широкого розвитку t
цих нарадах критики недолiкiв роботи;
- розглядати Bcl пропозицll, що надходять вlд працiвникiв; заохочувати кращл

- створювати трудовому колективу Закарпатського обласного центру науков(

повноважень, передбачених кодексом законiв про працю Украiни,
- сприяти створенню у трудовому колективi дiловоi, творчоi атмосферr

участь в управлtннl закладом, у повнiй Mipi використовувати для цього збор
трудового колективу, педради i рiзнi форми роботи;
- видавати заробiтну платню в установлений TepMiH, забезпечувати правильь
застосування дiючих умов оплати працi;
- забезпечувати своечасне надання вiдпусток BciM працiвникам Закарпатськоr
обласногО центрУ науково-технiчноi ,"орчо"ri учнiвськоi молодi
вtдповiдностi до графiка.

Адмiнiстрацiя Закарпатського обласного Центру науково-технiчнt
творчостi учнiвськоi молодi несе вiдповiдальнiсть за жи;я i здЬро"'" дiтей пiчас ix перебування на центрi, а також пiд час заходiв, що проuод"ra."
вихованцями центру.

Адмiнiстрацiя Закарпатського обласного центру науково-технiчнt
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творчостi учнiвськоi молодi здiйснюе своi обов'язки вiдповiдних випадl
спiльно або по узгодженню з первинною профспiлковою органiзацiею, а так
з врахуванням повноважень 1рудового колективу.

У. Робочий час i його використанпя
Тривалiсть робочого часу працiвникiв Закарпатського обласного цен:

науково-технiчноi творчостi учнiвськоi молодi встановлена у розмiрi 40 год
на тиждень (5 робочих днiв i 2 вихiднi).

робочий час у Закарпатському обласному чентрi науково-технiч,
творчостi учнiвськоТ молодi розпочина€ться о 8.00 год. i закiнчуеться о 17 г
обiдня перерва з 12.00 год. до 13.00 год..

_ Тривалiсть робочого тижня керiвникiв rypTKiB встановлю€ться
вiдповiдностi до педагогiчного навантаження.

Трива.ltiсть робочого часу для педагогiчних працiвникiв Закарпатськ<
обласного центру науково-технiчноi творчостi учнiвськот молодi 

""ъruru.r,розкладом навчальних занять.
Комплекryвання rypTKiB, груп здiйснюеться у перiод з 0l до 15 вересl

який вважаеться робочим часом керiвника rypTKiB, групи.
Тривалiсть одного заняття У чентрi визнача€ться навчаJIьним планоI\

програмами з урахуванням психофiзiологiчного розвитку та допустимс
навантаження для рiзних вiкових категорiй i становить для вихованцiв, учнiслухачiв:

- BiKoM вiд 5 до б poKiB - 30 хвилин;
- BiKoM вiд б до 7 poKiB - 35 хвилин;
- старшого BiKy - 45 хвилин.

KopoTKi перерви мiж занятгями е робочим часом керiвника гурткiв
визначаються режимом щоденноi роботи Центру.

Керiвникам rypTKiB Закарпатського обласного центру науково-технiчt
творчостi учнiвськоi молодi забороняеться змiнювати 

"u ""iп ръr.ул розклаiмiсце проведення занять.
педагогiчне навантаження керiвникiв rypTkiB на новий навчальний ;встановлюеться директором центру в з€шежностi вiд кiлькостi гурткiв

кiлькостi навчЕUIьних годин, передбачених для rypTKiB вiдповiдного профiлю.
Неповне педагогiчне навантаженн" прчцi"r"*ч, лп, 

"*оaо u"nrpосновним мiсцем роботи, може бути визначена з його згоди (заяви), r
виражена у письмовiй формi.

об'ем педагогiчного навантаження працiвникiв повинен бути, як правил
стабiльним на протязi всього навчalльного року. Зменшення педагогiчно
навантаження в перiод навчаJIьного року допускаеться тiльки у випадку вiдсil
гурткiвцiв, що явилось причиною для закриття ryртка.

Напередоднi святкових i неробочих днiв фиваlliсть роботи працiвник
центру скорочено на одну годину.

_ Залучення працiвникiв до роботи у встановленi для них вихiднi днi Molбути для проведення масових та iнших заходiв у вiдповiдной .- nu**.
департаменту освiти i науки облдержадмiнiстрацii та наказом директора центрРобота у вихiдний день може компенсуватися, за згодою cTopiH, надан}l,
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iншогО дня вiдпочиНку або У грошовiЙ формi у подвiйному розмiрi.
Загальнi збори трудового колективу обласного центрlу науково-технiч

творчостi учнiвськоi молодi проводяться по Mipi необхiдностi, але не рiд
двох разiв у pik, засiдання педагогiчноi ради - одиtt ptв у квартал.

Черговiсть надання щорiчних вiдпусток встановлю€ться адмiнiстрацi
цеЕтру з врахуванням необхiдностi забезпечення нормЕUIьного ходу робс
закладу.

. Керiвникам rypTKiB, як правило, щорiчнi вiдпустки надаються в перi
лiтнiх канiкул школярiв.

надання вiдпустки директору Закарпатського обласного центру науко1
технiчноi творчостi учнiвськоi молодi оформляеться наказом департамеF
освiти i науки облдержадмiнiстрацii, а iншим працiвникам - ,un*o,
Закарпатському обласномУ ueHTpy науково-технiчноi творчостi учнiвсы
молодi.

_ Тривалiсть щорiчноi вiдпустки працiвникiв Центру встановлюеться
вiдповiдностi з дiючим законодавством.

Тривалiсть додаткових вiдпусток, умови i порядок
встановлюетЬся нормативНо-правовими актами УкраiЪи.

Черговiсть надання вiдпусток визначаеться графiком,

YI. Заохочення за успiхи у роботi

lx надан

затверджен]
директороМ центру i доводиться до вiдома Bcix працiвникiв. При складаt
графiку враховуються iнтереси закладу, особистi iнтереси фацiвникiв
можливостi ix вiдпочинку.

подiл щорiчноi вiдпустки на частини будь-якоi тривалостi допускаеться
проханням працiвника за умови, що основна безперервна частина буде склада
не менше 14 календарних днiв.

Невикористана частина щорiчноi вiдпустки надаеться працiвнику,
правило, до кiнця робочого року, але не пiзнiше 12 мiсяцiв, пiсля закiнчен
робочого року, за який надаеться вiдпустка.

за сiмейними обставинами та по iншим причинам працiвнику мо)
надаватися вiдпустка без. збереження заробiтноi плати t{u arро*, обумовленl
мiж працiвниками i адмiнiстрацiею, але не бiльше 15 ка.пендарЪих днi" в piK.

_ Забороняеться в робочий час вiдволiкати працiвникiв Bii ix безпосереднь
роботи для виконання обов'язкiв i проведення рiзного роду au*одi", що .

пов'язанi з виробничою дiяльнiстю.
. 
На заняттях rypTKiB cTopoHHi особи можуть бути присутнi тiльки з дозво.адмiнiстрацii центру.
ЗаходитИ в примiщенНя пiд час занять дозволяеться тiльки директорзаступнику директора' завiдувачам вiддiлiв.
Робити зауваження по роботi пiд час занять не дозволяеться. П1необхiдностi TaKi зауваження робляться адмiнiстрачi.. ц"rrрl ni.n" .un",,при вiдсутностi ryрткiвцiв.

За зразкове виконання трудовихJa зразкове виконання трудових обов'язкiв, завдань, у навчаннi
вихованнi дiтей, тривалу i бездоганну роботу, новаторство та iншi досягнення
роботi застосовуються наступнi .uo*o"anr",' 

-
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а) оголошення подяки;
б) видача премii;
в) нагородження почесними грамотами.
заохочення вiдображаються у наказi, виданому директором центру.За особливi тРУдовi заслуги директор р€вом з первинною профспiлlорганiзацiею представляють працiвникu у'"rr..rо"чi органи oo ruo*o".,]нагородження орденами, медaшями, почесними грамотами, нагру,]значками i до присвоення почесних звань.

УII. Вiдповiдал_ьнiсть за порушення трУдово[ дисциплiнипорушення трудовоi дисциплiй тобто невиконання або ненаlвиконання по винi працiвника покладених на нього 1РУДових обов'язкiвоза собою застосування Mip дисциплiнарного стягнення, а також застосуiнших Mip, передбачених чинним законодавством.
за поруrrlення трудовоi дисциплiни до працiвника центру можезастосована тiльки одна iз наступних Mip стягнення:
l ) догана;
2) звiльнення.
звiльнення в якостi дисциплiнарного стягнення може застосовуватисистематичне невиконання працiвником без поважних причин обов':покладених на нього адмiнiстрацiею, Правилами внутрiйнього труд(розпорядку, Статутом Закарпатського обласного ценlру науково-технтворчостi учнiвськоi молодi, якщо до працiвника рчr;-.ЪЬ.rо.Ъ"у"Ьr."дисциплiнарного стягнення за проryл бБз поважних причин, а також за явlроботу у нетверезому cTaHi.
Проryлом рчжуеться вiдсутнiсть на роботi бiльше 3-х годин упро,робочого дня без поважних причин.
fl исциплiнарне стягнення застосовуеться адмiнiстрацiею безпосереднlвиявлення проступку, але не пiзнiше одного мlсяця tз дня його 

""""narr,рахуючи час хвороби, або перебування працiвника у вiдпустцi. Ддмiнiсц
::.i::j*: цеЕтру науково-технi"поi ,"ор.rБ'".i учнiвськоi молодi мае пзамlсть застосування адмiнiстративного стягнення передати питанняпорушення трудовоi дисциплiни на розгляд трудового колективу.

Щисциплiнарце стягнення на директора' iч*чрпчr""*ого обласного цеtнауково-технiчноi творчостi учнiвськЪi молодi i ио.о rч.rу.,;й;-;;;"о",o
департаментом освiти i науки облдержадмiнiстрацii.

До застосування Лисцицл;пф"о* .r"'.r""r" адмiнiстрацiя повл
::Y-i,l"* 

вiд порушника трудовоi дисциплiни письмове пояснення. Вiдппрацlвцика дати пояс
стягнення, 

нення не може бути перепоною для застосува

за кожне порушення трудовоi дисциплiни може бути застосоване тiлодне дисциплiнарне стягнення.
при виборi Виду стягнення повиннi враховуватись ступiнь ваги скоен

XiliH,X,XJ; "бСТаВИНИ, 
при яких BiH здi йснЪний, 

- 

поперед"" ;;bъ;;,i;".^;
Стягнення об'являеться у наказi i повiдомляеться працiвнику пiд розпис;



26

якщо на протязi року вiд дня накладення дисциплiнарного стягt
працiвник не буде пiдлягати новому дисциплiнарноrу ar"."arню, т(
рахуеться як такий, що не мав дисциплiнарного стягнення.

Якщо працiвник не допустив нового порушення трудовоi дисциплiни
цьому проявив себе як добросовiсний працiвник, то стягнення може бути:
на протязi одного року.

Пiд час строку дii дисциплiнарного стягнення мiри заохоченн:
працiвника не застосовуються.
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Додаl

ПОЛОЖЕННЯ

про премiюВання та iншi соцiалЬнi виплати прачiвникiв Закарпатськr
обласного Центру науково-технiчноi творчоетi учнiвськоТ молодi

I.3агальнiI. Jагальнt положення

_ 1.1. Положення розроблене вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHic
УкраТни J\!1298 вiд 30,08.2002р. ,,Про оплату працi працiвникiв на ос
Сдиноi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з orrnui, працi працiвн
установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноi сфери'' (iз змir
та доповненнями), наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни Nч557
26,09.2005р. ,,Про впорядкування умов оплати працi та ,чruЪрд*."п" .,
тарифних розрядiв працiвникiв навчаJIьних закладiв, установ oa"ir, ,u 

"uy*.установ" (iз змiнами та доповненнями).
1.2. Премiювання директора Закарпатського обласного центру наук

технiчноi творчостi учнiвськоi молодi здiйснюеться на пiдсiавi на
директора департаменту освiти i науки Закарпатськоi обласноi держа
адмiнiстрацii.

1.з. Премiювання заступникiв директора Закарпатського обласного цеIнауково-технiчноi творчостi учнiвськоi молодi здiЙснюеться на пiдставi наl
директора Закарпатського обласного
учнiвськоi молодi за погодженням
орга нiза uii ЗОLЦ-lТТУМ.

центру науково-технiчноi творч
KoMiTeTy первинноТ профспiлк

|.4. Дане Положення спрямоване на пiдвищення матерiалl
зацiкавленостi у покращеннi якостi виконуваних посадових обов'язкiв, фунll завдань.

кошторисом премiювання на поточний piK та економiя коштiв на опJ
працl.

1.|
рахунок eKoHoMii фонду заробiтноТ плати,

утворилася попереднiй мlсяць, може

_ II. ffдерела премiального фопду2.1. !жереЛом утворенН" пр"йiчл"rого фоЪдУ € кошти, передба,
ом на премlп

Премiювання

з.1. рiшення rr" 
"i1l,х""жil-JJ"]Ifir'fiпЪч*uопчr."*ого обласн

центру науково-технiчноi творчостi учнiвськоi молодi пр"йrчur"a" директоlзоцнттум за погодженн"" , norir"roM первинноi прЪфспiлковоiоfr.ч"i,
ЗOLIFITTYM, видасться наказ.

3.2. Премiювання працiвн_икiв Закарпатського обласного центру наукстехнiчноi творчостi учнiвськоi молодi йо*a ,rроuодитись щомiсячно в ме)
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наявного фонду оплаrи працi вiдповiдно до ix особистого внеску в загаJ]
результати роботи (виробничi премii), а також за успiшне проведення обласl
змагань, виставок, KoHKypciB, за добросовiсне виконання посадових обов'язl
дотримання правил внутрiшнього розпорядку, до державних, професiйних с
та ювiлейних дат тощо (невиробничi премii) 

" 
,nежч* коштiв, п"рЪдба""rr*

-_л-.:-ллл----- -, -_--_премlювання у кошторисi доходiв та видаткiв зоtшттум та ekoHoMii кош
на оплату працi.

з.3. Виплата премiй проводиться як штатним так i позаштатЕ
(сумiсникам) працiвникам Закарпатського обласного центру науково-технiч
творчостi учнiвськоi молодi

з.4, При премiюваннi мае забезпечуватись зв'язок виплат з результатапрацi кожного окремого працiвника, а також повиннi ypu*o"yuurr." *on*pa
показники дiяльностi працiвникiв в цiлому.

3.5. Премiювання з нагоди державних та професiйних свят, з нагс
ювiлеiв,. одруження, успiшного проведення обпас""х змагань, вистав
KoHKypciB, за добросовiсне виконання посадових обов'язкiв тощо здiйснюстtв кожномУ конкретному випадку за наказом директора Закарпатськ<
обласного Центрlу науково-технiчноi творчостi учнiвЪькоi молодi
погодженням з KoMiTeToM первинноi профспiлковоi органiзацii.

з.б. У зв'язку з економiею фо"ду оппаrи працiвники Закарпатськс
обласного центру науково-технiчноi
одержувати премiю щомiсяця.

творчостi учнiвськоi молодi мож1

3,7, Прачiвники можуть бути позбавленi премii повнiстю або частково
недолlки та упущення в роботi, за порушення трудовоi i фiнансовоi дисциплirтехнiки безпеки, ненаJIежне виконання функцiональних оЪов'язкiв тощо.

IY. Умови для надання премii
4.|. Премiювання за пiдсумками роботи передбачаеться для в(

:ri:_r_::: ]акарпатського обласно.о ц"".ру науково-технiчноi творчоl
учнiвськоi молодi.

4,2, обов'язковими умовами для розгляду питання про премiюван
працiвникiв е:

_лл,.;. "io"yrnicTb 
порушення трудовоi дисциплiни, технiки безпеки i охороl

працl;
- своечаснiсть та якiсть виконання посадових обов'язкiв;
- добросовiсне ставлення до виконання cBoix функцiонЕчIьних обов'язкiв;

л_,_.__,1:зrrання 
в роботi вимог чинного трудового законодавства, Правlвнутрlшнього розпорядку,__ iнших нормативно-правових aKTiB, U

регламентують рiзнi сторони ix трудовоi дiяльностi.
4.3. Премiя працiвникам Закарпатського обласного центру науковтехнiчноi творчостi учнiвськоi молодi виплачуеться за:
- високi досягнутi успiхи в ocBiTHboMy процесi;
- добросовiсне ставлення до виконання cBoix функцiонaл.льних обов'язкiв;
- своечаснiсть та якiсть виконання посадових обов'язкiв;
_ створення цалежt{их умов працi;
- дотримання Правил технiки безпеки, Правил внутрiшнього розпорядку;
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- створення наJIежних умов для здобуття
позашкiльноi освiти;

- органiзацiю i проведення обласних

вихованцями, учнями l олухачам

виставок, KoHKypciB, змагань

робiт
освiти,

посiбникiв,

досвiду;

методични

роботи rypTKiB;
виставк

- державних та професiйних свят;
- з нагоди одруження;
- з iнших причин

органiзацii.
У. Причини повного або часткового позбавлення премii

5.1, У випадКу порушеннЯ трудовоi дисциплiни працiвники ЗакЬрпатськог,
обласного Центру науково-технiчноi творчостi учнiвськоi молодi можуть бутl
частково або повнiстю позбавлено премii, а саме:

- за несвоечасне або неякiсне виконання покJIадених завдань (дор1^lен.
директора), заступникiв;

- за нен€шежНе виконаннЯ cBoix посадових та функцiонЕlльних обов'язкiв;- за порушення трудовоi дисциплiни (правил внутрiшнього трудовоп
розпорядку).

5.2. ПротягоМ TepMiHy дii дисциплiНарногО стягнення заходи заохочення дl
працiвника не застосовуються.

за поданням KoMlTeTy первинноi профспiлковс

технiчноТ творчостi та роботи Малоi академii наук;
- органiзашiю i проведення науково-практичних конференцiй, ceMiHapiB

педагогiчними працiвниками закладiв позашкiльноI
виставок, конкурсiв-захистiв науково-дослiдних
акалемiI наук;

розробку навч€Lпьних планiв, програм,
рекомендацiй з питань позашкiльноi роботи;

- розповсюдження перспективного педагогlчного
- органiзацiю iнформачiйно-роз'яснювальноi роботи серед педколективit

учнiв, батькiв про розвиток i прiоритет кожноi галузi технiчноi творчостi, пр
науково-технlчнt досягнення;

- пiдвищення професiйного рiвня, педагогiчну, методичну майстернiстt
загальну культуру;

- працю над актуальними проблемами позашкiльноi педагогiки, якiсног
оновлення форм i методiв роботи з учнями у гуртках та творчих об'еднаннях;

- планування, органiзацiю навч€шьно-методичного забезпечення робот,
рiзних видiв i форм, спрямовану на пiдвищення професiона;riзму, педагогiчнс
майстерностi педагогiчних працiвникiв;

- пiдвищення квалiфiкацiйного рiвня;
- якiсну пiдготовку, правильнiсть складання, погодження та затвердженн

документiв;
- забезпечення педагогiчно обгрунтованого вибору форм i методiв, засобi

- пiдготовку та органiзацiю участi- пlдготовку та органlзацlю участl rypTKlB у змаганнях, конкурсах,
ших заходах;
- одержання державних нагород працiвниками ЗОtЦ{ТТУМ;

lнших заходах;

- до ювlлеиних дат;

проведеннl змаганI

учнiв-членiв Малс
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YI. Одноразовi заохочення
6.1. До одноразових заохочень вiдносяться премii за виконання особливо

важливих завдань, заходiв тощо.
6.2. Розмiр заохочень визначаеться директором Закарпатського обласного

центрУнаУкоВо-техн'"Чli"1""';;1Тl".'ТffiТ::il'опо*,о.п

7.1. Надавати працiвникам Закарпатського обласного ценцу науково-

технiчноi творчостi }^lнiвськоi молодi матерiальну допомоry в тому числi на

оздоровлення в розмiрi одного посадового окладу.
YIII. Заключнi полоясення

8.1..Щане положення набирае чинностi з дня пiдписання i дiе до введення

нового.
8.2. Змiни та доповнення до цього положення можуть вноситись за

погодженням з KoMiTeToM первинноi профспiлковоi органiзаuii.
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ПОЛОЖЕННЯ

про надання щорiчноi грошовоi винагороди педагогiчнимпрацiвникам Закарпатсько- obrruano.o uar.py науково-технiчноi
творчостi учнiвськоi молодi

_л л..,,_.1_ I.,оження "о_: :т*Цlffi ;:.iШ#ffi инагороди педагогiчнимпрацlвникам Закарпатськ_ого обласного Чarrру науково-технiчноi творчостiучнiвськоi молодi розроблене 
"iдпо"iдпо*-До' .uno"y 

_ 
У*раiЪи <Про ocBiTy>,постанови Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 5 червня 2000 р.JФ 898 <Порядокнадання щорiчноi грошовоi ur"ч"ород, педагогiчним працiвникам навчальнихзакладiв державноi та хомун;шьноi форми власностi за сумлiнну працю,зразк_о9е виконання службових обов'"rкiвu.

1,2. Щорiчною грошовою винагородою нагороджуються педагогiчнiПРаЦiВНИКИ ЗаКаРпатсько.о_ обr,а.но.о 
";;;у 

науково-технiчноi творчостi:::::у Ylnool 
за сУмлiннУ працю, зразкове виконання посадових обов,язкiв,вlдповlдно до наступних критерiiЪ:

Додаток 4

на

врахуванняп.,*об.,.пiiТ}i:.JЁЩd'r.,,,:fl :::,Ъd;ЖЖ"#ЁJrТ?;
*ЖНli"1""^r*"l*:::i:::"u"r"i.u"iо"ч,rr",.uО"..,еченнярозвивального

досконале володiння методикою

характеру педагогiчного впливу на учнiв;
забезпечення умов для засвосння

розвитковi здiбностей учнiв;

о,"", #;:;rТ;#; 1Ж:.^T":T""":1T,,}j]I,j*"" fi авчальних програм на

розвитковiздiбностей.rj:l.*ООО 
ЗМiСТУ, РiВня та обсяry освiти,'.rrр""п""

- постiйногО пiдвищеннЯ професiйногО рiвня, педагогiчноТ майстерностi;- особистиМ прикладоМ i- nuaruro"n"n""' утвердженнЯ повагИ допринципiв загальнолюдськоТ моралi: й;;;,1, справедливостi, вiдданостi,патрiотизму, гуманiзму, доброти, ";;""ra;;t, помlркованостi;- виховання в учнiв поваги до батькiв
19ал 

ич i й та зви чаiЪ,,uч i *-",,,", r.-p*?,-"' -iiiffД-. i' #::t' 11ili;Tii державноГо i соцiальНо.о уarроо, дбайливогО ставлення до iсторико-культурного та природного середовища краТни:

. _:_ 
- пlдготовка гурткiвцiв до свiдомого.*"ar"

М i Ж ус i м а 
" 

up одu*,, .," i 

", ";; .";;;;;",;; : ;Н ffi;ff '#ff 'ру, зл агод и

.rrо"#ii"о*ання 
педагоГiчноi етики, ,op-i, поважатИ гiднiсть й.""", у""",

"u""п".Ж.. 
молодi вiд будь-яких форм фiзичного або психологiчного
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II. Порядок надання щорiчноi грошовоi винагороди педагогiчним
працiвникам Закарпатського обласного центру науково-технiчно[

2,L !ане попо*.rrruоЖ.##i"'"Т"Т;'ННl"гiчних працiвникiвЗакарпатського обласного центру HayKoBo-Texнi""oi rBop.rocTi'учнiвськоТ
молодi. I-{e Положення не поширюеться на педагогiчrrr* прuцi"irикiв, якiпрацюють за сумiсництвом.

2.2. Необхiдною умовою надання щорiчноi грошовоi винагороди €вiдсутнiсть порушень виконавчоi та трудовоi дисциплiни, Правил 
"ryrpi.u""o.oтрудового розпорядку.

педагогiчнi працiвники' якi неодноразово порушили виконавчу i 
'рудоuуДИСЦИПЛiНУ, 1*i притягались до дисциплiнарноi, адмiн"iстративноiвiдпо_вйальностi (мають догану), грошовоi винагороди не отримують.

_ 2,з, Виплата щорiчноi грошовоi винагороди проводиться за результатамироботи. за к€шендарний piK , ypu*y"unr", о.Ъбr.rо.о 
"*пuду' 

*ожногопедагогiчного працiвника u,u.-"ni p"aynurur" роботи. 02.4. Щорiчна грошова винагорода педагогiчним працiвникамЗакарпатського обласното центру науково-технiчноi творчостi'fqцi"."*о'молодi видаеться на пiдставi 
"1*ury директора Закарпатського обласногоЦентру науково-технiчноi творчостi учнiвськоi молодi, u дrр.*rору - ,а пiдсrаuiнак_азу департаменту ос вiти i науки облдержадмi нiстрацii.

_ 2,5, Виплата щорiчноi грошовоi Ь"ru.ород" здiйснюеться в межахбюджетних асигнувань на оплату працi та не може перевищувати одногопосадовогО окладУ (ставкИ заробiтноi плати) з урахування* пiд""Й.п".

а

Y
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.Щодаток 4

Комплекснi заходи
щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки,

гiгiсни праui та виробничого середовища, пiдвищення iснуючого
рiвня охорони працi та безпеки жиr*гедiяльностi, запобiгання випадкам

виробничого травматизму, аварiй

о

лъ
з/п

Найменування заходiв Строк
виконан ня

Особи, вiдповiдальнi за
виконання

l Проводити контроль за
системою освiтлення в
аудиторiях, майстернях,
кабiнетах

впродовж року Заступник директора з АГР,
TexHiK (електрик)

2, Проводити (щорiчно)
замiр KoHTypiB заземлення
i цiлiснiсть проводiв мiж
заземленням, елементом i
контуром, вимiр iзоля цiТ
проводiв кабелiв

перед початком
навчаJIьного

року

Заступник директора з АГР,
iнженер з охорони працi

з. Проводити навчання та
iнструктажi працiвникiв
вiдповiдно до Закону
Украiни "Про охорону
цр4цi"

перед початком
навч€l,льного

року

.Щиректор,
заступники директора,
iнженер з охорони працi

4. Здiйснювати аналiз стану
з виконання вимог з
охорони працi

2 рази впродовж
року на нарадах

за участi
керiвництва

,Щиректор,
заступники директора,
iнженер з охорони працi

5. Виготовити стенди з
матерiалами технiки
безпеки та вимогами
пожежноi безпеки

до серпня 2021р. Заступник директора з АГР,
iнженер з охорони працi

6. Органiзувати проведення
попереднього та
перiодичного медичних
оглядiв працiвникiв

до початку
навчalльного

року

Заступник директора з АГР,
iнженер з охорони працi

7. Проводити рейди
перевiрки збереження i
рацiонального
використання
матерiальних цiнностей

впродовж року Засryпник директора з ДГР,
головний бухгалтер
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ry

р.

Проаналiзувати стан
закJIючення договорiв про
повну iндивiдуЕulьну
матерiальну
вiдповiдальнiсть мiж
адмiнiстрацiею та
матерiально-
вiдповiдальними

I квартал
щороку

Заступник директора з АГР,
головний бухгалтер

Забезпечувати у
вiдповiдностi з
положенням сво€часне
проведення iнвентаризацiТ
матерlalльних цtнностеи,
'ясовуючи стан ii

використання, збереження

впродовж року .Щиректор,
заступник директора з АГР,
головний бухгалтер

Слiдкувати за свосчасним
оновленням та ремонтом
меблiв i обладнання
загального кори

впродовж року Старший майстер

Забезпечити дотримання
санiтарно-гiгiенiчних
норм у примiщеннях
центру

впродовж року Заступник директора з АГР,
lнжeнep з охорони працl

Здiйснювати постiйний
контроль за освiтленiстю
робочих кабiнетiв,
аулиторiй та майстерень
задля ii вiдповiдностi
характеру зоровоi роботи
працlвникlв та
встановленим нормам

впродовж року Заступник директора з АГР,
TexHiK (електрик)

Реryлярно i свосчасно
проводити iнструктажi,
навчання та перевiрку
знань працiвникiв щодо
норм, правил та
iнструкцiй з охорони
працi

впродовж року Заступник директора з АГР,
iнженер з охорони праui

з4

8.

9.

l0.

11.

|2.

1з.
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l4. Реалiзувати Bci можливi
заходи з безпеки життя i

здоров'я працiвникiв пiд
час виконання ними cBoix
посадових обов'язкiв

впродовж року Заступник директора з АГР,
iнженер з охорони працi

l5. встановити на.пежний
контроль за виконанням
встановленого
законодавством режиму
прачi i вiдпочинку
працiвникiв

впродовж року .Щиректор,
заступник директора з АГР,
iнженер з охорони працi

16. .Щотримуватися норм
безпеки у ходi
експлуатацii виробничих
примiщень, споруд,
машин, устаткування
закладу

впродовж року Заступник директора з АГР,
iнженер з охорони праui

|7. здiйснювати постiйний
контроль за виконанням
вiдповiдних вимог
законодавства про
охорону працi щодо умов
працi та дотримання
lстандартlв оезпеки на

lкожному робочому Micui

впродовж року Заступник директора з АГР,
iнженер з охорони працi
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