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I. з,\гАльнI положЕння.
1.1Колективний договiр укладено на 5 poKiB.
1.2,Колективний договiр схвалений загаJlьними зборами колективу,

/протокол N! 2 вiд l9,06.20-l р./ i rrабувае чинностi з дня його пiдписання.
1.3.Колективний договiр дiс до,'lня гlриi няття нового.
1.4.Сторонами даного колективного договору с:

- уповноважениЙ представник Ужгородськоi MicbKoi ради в особi
директора Ужгородськоi початковоi школи <Престиж> / да,ri УПШ <Престиж>/
Гриценко Ната.,чii Iванiвни з однiеi с r,орони]

- виборним органом перriинноi flрофспiлковоi органiзацii, як
уповноважена колективом на представницr,во його iHTepeciB в особi голови
органiза,_1ii Островоi Тетяни Олександрiвни з другоi сторони.

1.5. Керiвник УПШ (Престиж)., Гриuенко Ната;riя IBaHiBHa, визнас
профспiлкову органiзачiю единиNl повilоважним представником Bcix
працiвникiв УПШ <Престиж). а колективних переговорах.

,; 1.6. Колективний договiр ук.lrадений на ocHoBi чинного законодавства
УкраiЪи, прийнятий сторонами зобов'язань i с правовим актом, який реryлюе
виробничi, трудовi i соцiально-екс,ltомiчнi вiдносини на ocнoвi узгодження
lнTepeclв членlв колективу l уповноt]аженого ним органу l керlвником

1.7. Положення цього колективного договору поширюеться на Bcix
працiвникiв, нез€uIежI{о вiд того, чи с воI]и trленами профспi-пковоi органiзачii,
i с обов'язковим як для керiвника, так i л.,tя irlших працiвникiв.

1.8. Невiд"емною .Iастиною ко,icKT}.tl]Ho],о договору € доz\ilтки:

lоlаlпок ЛЬ I Шкала доплit-i до тарифних ставок та окладiв з важкими i
r шкiдливими умоваlrrи праlti .

,Щоdаtпок i92. Перелiк посад п;lацiвникlв, якi мають право на щорiчнi додатковi
вiдпустки за роботу зi шкiдливими i важitими роботами працi

,Щоdаmок ЛЬ J. [Iерелiк посад працiвникiв, якi мають право на щорiчнi додатковi
вiдпустки за ненорN,lований робочий день

,Щоdа"ttок ЛOУ. Положення про надання щорiчноТ грошовоТ винагороди
педаt огiчним прашiвникам зак. lilлу осts l,и за сумлiнну працю. зразкове
виконання службових обов"язкi:.

!оdаmок J{э 5. Положення про премiюваrrня працiвникiв УПШ <Престиж>.

fоdаmок .|lb 6, Правила внуз,рirпнього трулового розпорядку УПЦl
<Престиж>.
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fоОаmокЛЬ 7. Комtlлекснi заходи з охор()ни працi на 2021 р,

flоdаmок Л8. Ск.:rад двохсторонньоi KoMicii по }кла;,{анню угоди та

контролю за i'i' виконанням.

,Щоdаtпок д 9. АкТ про виконання норМ та положень колективного

дого} ору
1.9. СторонИ пiJтверджуЮть реальг,iсть забезпечення узгоджених i

прийнятих зобов'язань i обов'язковiсть },мов даного договору.
1. l 0.Керiвник визна€ п, .lфспiлкову оlrганiзацiю €диним представником

праuiвникiв-членiв колективу у питаншlх виробленяя трудових i
соцiал ьно-економ iч них вiдносиlr.

1.1l. Профспiлкова органiзачiя зобов'язусться сприяти ефективнiй

роботi закла,чу властивими данiй органiзацii методами i засобами.
1.12. ПропоЗицii кожноi iз cTopiH щ(,,до внесення змlн 1 доповнень до

договору розглядаються спiльно, вiдповiднi рiшення
l0 денний строк з дня ix отримання iншою с,tороною.

1 . 1 3, Кожка iз cTopiH, що укJIали колекгивний договiр, Ее може

прот:.lгом усього строку його дii в од}iосторонньому порядку приймати

рiшення, що змiнюють норми) положенЕя, зобов'язання колективного

договору або припиняютt 'х виконання .

1.14,Переговори щодо укJIадання ноi]ого колективного договору на

насryпний TepMiH починаються не пiзтliше як за з мiсяцi до закiнчення

строкУ дii колективНого договору ( згiдно iз законодавством не ранiше як

за 3 мiсяцi до закiнчення строку дii колекrивного договору).
1.15.ПiслЯ схваленнЯ проектУ колективного договору уповноваженi

представники cTopiH у TepMiH 5 днiв пiдписують колективний договiр,
Пiсля пiдписання колективний договiр спiльно подаеться для вiдомчоi
peccr рачii в мiсцевi органи дертiавноi виконавчоi влади. Через 5 днiв пiсля

реесl рацii колдоговорiв доводиl.ься до в jдома профспiлковоi органiзачii ,

працiвникiв установи,
Г Труловi вijдносини

Кер iBH uк з ам adу з о б о в' язуеm ь ся :

2.1.1.Забезпечувати ефективну цlяльнlсть освlтнього закладу,

враховуючи фактичнi обсяги фiнансування i рацtонально
використовуЮчи коштИ для пiдвищення результатiв роботи, розвиток i
змiцнення матерiальво_технiчноi бази закладу, полiпшення умов працi,

побуту працiвникiв.
2.1 .2.Застосрати засоби ма,герiального i моральвого стимулювання

якiсноi працi, рацiонального використання наявного обладнання,
технi.{них засобiв навчання i т.п.

2.1 .3.Забезпечити розробку llосадов[tх iнструкцiй д"пя Bcix категорiй

працlвникlв установи.
2.1.4.ЗастосОвуватИ clpoкoBi ДОГОВС)-,и /контрактну формуlрудового

договору/ з педагогiчними працiвникахiи, якi отримуюr ь пенсiю за BikoM

lабз.2 пп.2 п.3 розлiл Х <Прикiiluевi та перехiднi положеrlня> Закону про

повну загаJIьну середню ocBll,y Контракт з педагогом укладаються
строком вiд l до 3 poKiB.

колективного
приймаються у
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2.1 .5.Забезпечити наставництво над мOлолими спецiалiстами, сприяти iх

адаптацii в колективi та професiйноN.lу зрсстанню.
2.1.6. До початку робо l працiвника за укладеним трудовим договором

роз'яснити пiд розrtиску його права, обов'язки ., iнформувати про умови
працi, права на пiльги i компенсацii за роботу в особливих умовах
вiдповiдно до чинного законодавства i даного колективного договору.

2.1.7. Включати представника профспiлковоi органiзачiТ до складу
тарифiкацiйноi та а,гестацiйноi KoMicii.

2.1.8. Затверлжувати режим роботи, rрафiки роботи, розклад занять за
поголженням з профспiлковою органiзацiсю

2.1 .9. Сприяти створенню в
психологiчного мiкроклiмату.

2.1.10.Упереджувати виникнення
трудових конфлiктiв, а ) випа/lку lx врtникнення забезгrечити вирiшення
згlдно з чинним закоtlодавством.

Профс пiлкова ор еонiза цiя зобо в'язус,tпл,ся,.
2.2, l .Роз'яснюва,l,и членам трудового колективу зм icT нормативних

документiв щодо органiзацii працi, ix права та обов'язки.
2.2,2, Сприяти дотриманню трудовоi дисциплiни та правил внутрiшнього

розпорядку.
2.2.3.Забезпечувати постiйний KoнTpojlb за сво€часним введенням в дiю

нормативних документiв з питань трудових вiдносин, органiзацii,
нормування працi, розподiлу нав.rального ЕавантФкеЕня.

2.2.4, Слрияти запобir,чню tsиникне.lня трудових конфлiктiв, брати

участь у ix вирiшеннi вiдповiдно до Hol],M чинного законодавства.
2.2.5.Забезпечувати захист виклкчно членiв профспiлки вiд

незаконного звiльнення шляхом перевiрки пiдстав для звiльнення з

iнiцiативи Роботолавця, дотримання встановленоi законодавством
процедури звiльнення, врахуваI{ня тJудових досягнень, вiдмови у
наданнi згоди на зlli.ltьнення за наявнос гi для uього пiдстав.

Споронu dомовuлuсьz
- rlротягом навча"lьного року заклад працюе в режимi п'ятиденного

робочого тижня. Тривалiсть роботи не може перевищувати 40 годин на
тиждень. Час початку i за,;iнчення щоде*rноi роботи lзмiниl передбачаеться
правилами внутрiшнього ,lрудового 

розпr)рядку /ст. 57 КЗпП Украiни/;
- навчання у закладi також не проводиться у святковi

релiгiйних свят /ст. 73 КЗпП Украiни/.

lсолективi здорового морально-

iндивiдуа;rьних та колективних

днl l визначенl днl

III. РОБОЧИИ ЧАС, РЕЖИ;"4 ТА Нl)РМУВАННЯ lIРАЦI

Керiвник зобов' язусться:
3.1.1. При прийняттi на роботу праliiвника до почаl,ку його трудовоi

дiяльностi ознайомити п, ацiвника з правилами внутрiшнього трудового



розпорядку, колективним договором,

умовами оплати працl;
3.1 .2. Визначит,и працiвlrику

посадовими обов'язками /пiд пiдпис/,

роСоче мiсце, забезпечити його

навчzшьного

3.1.3.Проiнформувати працiвника, шляхом проведеннJt lнструктажу з

технiки бЬзпеки,' виробничоi caHiTapii, протипожежноi охорони;

3.1.4.Уп'ятиденнийrрмiнпiсляпочаткУтрУдовоiДiяльностiвиписати
прачiвнику трудову книжку /якщо TaKoi не було/ та внести до Hei

вiдповiдний запис.
3.1.5. Не допускати вiдволiкання працiвникiв вiд виконання ними

професiйних обов'язкiв (за винятком випадкiв, передбачених чинним

законодавством).
3.1.6. Заlryчати працiвникiв до робоги в надlрочний час,.як вивяток,

лише з до."опу профспiлковоi органiзацii з оплатою ii' у вiдповiдному

розм,рi..j.1.7.ЗалуrатидороботиокреМихпрацiвникiвУвихiднi(неробочi)лнi

лише у випяткових випадках за ii згодою i за погодженням з

профспiлковою органiзац ю.
3.1.8. Компенсувати роботу у свя,гковий, неробочий день згiдно з

чинним законодавством ( можна встановлювати бiльш високi компенсацii

за рахунок власних коштiв установи).- 
з.t.я. Запроваджувати пiдсумковий облiк робочого часу. для

працiвникiв, уrЬ", робоrи яких неможливi з додержанням щодеrrноТ або

щотижневоi триваJIостi робочого часу для сторожlв,

З.1.10. РЪзподiл навчаJIьного навантаження злiйснювати

необ:liдними для роботи засобами;

пого]lженням з профкомом. Попереднiй розподiл
HaBal iTaжeHHJl на наступний навчальний piK проводити в кlнц1 поточного

навчаJlьного року , про що повiдоlчIляти працiвникiв пiд пiдпис,

3.1.11. Передава,ги },оки З окремих предметiв у початкових класах

спецiалiстаМ лише за згодою вчителя початкових класiв ( до 18 год ) з

дотриманняМ норм чинного закоI]одавс тва ( п,74 lHcTpyKuii про порядок

обчислення заробiтноi плати праrliвникiв освiти),

з.1.12. Забезпечити вiдповiltнсl llo санiтарно-гiгiе нiчних норм

температурний, rrовiтряний,, свiтловий i водний режими в закладi,

з.l.iз.-Ёез нагальноi необхiдностi Tr згоди прачiвникiв не залучати

ix до виконання функцiй , що не входя,,ь до ixHix llоСа,l{ОВИх обов'язкiв,

tv. умови I охоронА ltрлцl

4. L К Е PI ВН И К З оБо Г'Я 3 о It У€Т ъ(', fl :

4.1.1. Забезпечити надання працк)ючим Bcix соцiальних гарантiй та

виконання iнших положень, передбачених Законом Украiни та

нормативними акта!tи з охорони праIIl, д,lя чого:

4.1.2.При УКЛаrtаННi трудовi)го !ОГОlrОР}r пiд час роботи, а також у разi

ушкодження здоров'я працiвl,tика, кеi]уватись чиIIними законами та

нормативними aKTa\l и:

4. 1.3.Забезпечити функцiонування системи управлlння охорони прац1;
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4.1.4.Забезпечити вiдповiдне навчання

виховного процесу t питань охорони прачi;
учасникiв навчzшьно-

4. 1 .9.Забезпечити
примiщень.

4. l . 10.В закладi освiти
скор(,чення класiв, груп,

в освlтньомy закладl

наJIежне утримування саЕiтарно-побутових

не допускати економiчно несlбrрунтованого

робочих мiсць. У випадку об'сктивноi

4.1.5, До 26 серпня пiдгоryвати закJIад до початку нового навч€rльного

року;
4.1,6. .Що l жовтня lriдготувати заклад до роботи в осiнньо-зимовий

перiод.
4,|.7 Вiдшкодовувати працiвниковi шкоду, затtодiяну йолry

калiг гвом або iншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням

труд(rвих обов'язкiв, вiдповiдно до чиttного законодавства. /,Щодаток Nч 1/.

Якщо нещаСний випадок трапився внаслiдок невиконання потерпiлим

вимог нормативниХ aKTiB tpo охоронУ працi, розмiр одноразовоi допомоги
може буiи зменшено за поданням керiвника та профспiлковоi органiзацii.

/Додаток Ns 2/
4.1.8.Вiдповiдно до штатного розпису

необхiдно забезпечити фахiвця з охорони працi,

необ:liдностi скорочення чисельностi педагогiчних працiвникiв провести

його пiсля закiнчення навч€rльного року.
4.1.11.. При змiнi н }ви закладу, реорганiзацii (злиття, приеднання,

подiлу, перетворення) звiльнення працiвникiв проводити лише у разi

фактичного скорочення чисельносri або штатiв працiвникiв та у
вiдповiдностi до закону.

1,2, Профспiлкова ореанiзацiя зобов'язуеmься|
4.2.1.Брати )пIасть у виборах громадського iнспектора / серпень/,

4.2.2.ЗiiднО глави XI ЗаконУ Украiни "Про охорону прачi" створити

koMi<,ii з перевiрки питаItь охорони працi, якi здiйснюватимуть контроль за

дотр}iмаЕII;М керiвникоМ законодавчиХ aKTiB про охорону працi, даного
poriinY *on.*rrJro.o договорУ i не рiдше за пiврiччя, розглядати матерiали

перевiрок на засiданнях п- ,,lфкому.

4.2.3.Здiй.rо"ur" контроль за проведеннJIм керiвником упш
<<престиж>l атестацii робочих мiсць з Еажкими та шкlдливими умовами
прачi r вiдповiдностi з Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украrни вiл

оi.ов.tяяzр. Ns 442 ..Про порядок ведення атестацii робочих мiсць за

працi", вiдповiдно до висновкiв проводити доплаry. /!,олаток Nч 3/

збереження здоров'я працюючих,

Ч. ЧАС ВIДПОЧИНКУ
KepiBH uк з обов' я зусmься :

S . f .t. ЩорiЧно до l0 сiчня узгодит:l з профспiлковою органiзацiею,

затвердити i довести до ыдома працiвнлiкiв графiк щорiчних оплачуваних

вiдпуЪток по кожнiй посадi, професiТ вiдповiдно до Закону Украiни "Про

умовами
4.2,4, Спiвпрацювати в справi

праui.полiпшення безпеклr i умов

профвiдпустки".



5.1.2. При складаннi графiкiв ураховуються iнтереси виробництва,

особистi i"rереси працiвникiв та можливостi ix вИпочинку, Враховуючи

безперервнiСть навчаJIьнО-виховногО процесУ в ocBiTHboMy закладi графiк

"йпуarо* 
педпрацiвниь,в, по можливостi, пiдлаштовуеться пiд

першийрiкроботинадаютьсяпраЦiвникампiслязакiнчеЕняшестиМlсяцlВ
безперервноi роботи в ycTaHoBi.

s. l.+.'щорй"i вiдпуътки повцоi тривалостi до настання шестимiсячного

..priry Ob.n"p.p"roi' роботИ у першиЙ piK роботи v _1aн1!__vcTlHoBi
надаDатИ визначениМ Йегорiям працiвникiв згiдно ст, l0 КЗпП Украiни,

5.1 ,5,ПодiЛ щорiчноi вiдпустки на частини будь-якоi тривалостi

допускаеться на прохання прачiвника у канiкулярний перiод / п,4

io"""ro", Кабiнеry-ПЛiнiстрiв УкраiЪи вiд 14.04.1997 р. Nч З46 l за умови,

що основна безперервна л частина становитиме не менше 14 календарних

днiв.
5.1.6. Надавати вiдпустку / або ii частину/ педагогiчному працlвнику

протягом навчсUIьного року у зв'язку з необхiднiстю санаторно-курортного

ni*y"u""" / п.4 постаноu, kuбiп"rу MiHicTpiB Украiни вiд 14,04,1997 р, Ne

346 l
5.1.7.TepMiH тривалостi щорiчноi профвiдпустки працiвникiв УПШ

<Престиж>r:
- lrедагогiчнi працiвники школи I сryпеня - 56 календарних днlв;

- лiихователi дошкiльних груп - 56 календарних днiв;

- помiчники вихователiв - 28 календарних днiв;

- технiчний персонал - ]4 кшrендарнi ;rHi,

5.1.8. Жiнкам, якi мають двох i бЙьше дiтей BiKoM до 15-ти poKiB, або

дитику-iнвалiда, одиноким матерям ( до досягнення дитиною l8 poKiB )

,uдчar"a, соцiальна вiдпустка триваrriстю 10 ка,'tендарних днiв без

урахування святкових та 
-неробочих 

днiв згiдно ст, 19 Закону__"Про

Ьiд.ry."*у". За наявнiстю декiлькох тriдстав ii загальна трив€шlсть не

повинна перевищувати 14 календарних днlв,

5.1 .9. ,.Щиректор надас вiдпустку без збереження заробiтноi плати

працiвникам, ме не бiльше 15 календарних днiв на piк , 
__ _:__

5.1.10. Щиректор надае за рахунок коштiв уставови додаткову вlдгryстку

,u-З poбo"i лнi в разi "".pri рiдп,* по KpoBi або по шлюбу : чоловiка (

ору*r"" ), батькiв ( вiтч ,;ла, мачухи, дитини ( пасинка, падчерки, братiв,

сестер).

5. 1. 1 1. Щиректор надас додаткову оплачувану вiдпустку,u_n_T1rц1:,","i

уrо"" прuui (Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 17,11,1997p, Jф

i290 '.с.rr.*и виробницТв, профЬсiй i посад: зайнятiсть прачiвникiв, якi

"чй" npu"o на щорiчнi доЙ*о"i вiдгrустки за роботу iз _шкiдливими 
i

важкимИ умовамИ працi та за особливий характер працi" Закон Украiни

''Про вiдпустки'') при висновках атестацii робочих мiсць. /Додаток Ng 4/

5.1,12.Право на вiдпустку забезпечуе BciM працiвникам закладу

гарантоВаненаданнявiдпУсткизазначено'iтривапостiiззбереженнямнаii
пеъiод мiсц, роботи tл,оiадчll , заробiтвоi плати /допомоги/, в ix числi i



жiнкам пiсля
poKiB.

5.1.13.

використання

.Щиректор

,r

вiдпустки по догляду за дитиною BiKoM до 3-х

надае додаткову оплачувану вiдпустку за

vI.
порядку
виплат,

праrr,i>

неноl)мований робочий день - тривалiсr,ю до 7 календарних днlв згlдно з1

спис;iом посад, робiт та професiй / ст. 8 , роздiл 2 КЗпП Украiни/ /Додаток

Ns5/.
5.1.14. За бажанням працiвника виплачувати йому грошову компенсацlю

за частинУ 
"a""*op""r"n.li 

щорiчноi вiдпустки ( при цьому тривалiсть

наданоi пьацiвниковi щорiчноi i додатковоi вiдпусток не повинна,бути

менше нiж 24 калеrrдарнi днi ) та при наявностi eKoHoMii фонду заробiтноi

платнi.
5. 1 . 1 5. Перенесення щорiчноi основноi вiдпустки, подiл i] на 

_ч_астини
проводитИ вiдповИнО до умоВ передбачениХ ст, 11 та 12 Закону Украiни

<про вiдпустки>. flедагогiчним працiвникам невикористану частину

щЙi,lноi основноi вiдпусткИ за умови ii подiлу надавати в перiод лiтнiх

*"rri"yn, а в окремих випадках в iнший канiкулярний перiод,

ОПЛАТА ПРАЦt
6, 1.1,Забезпечити в , _:TaHoBi гласнiсть умов оплати працi,

виплати доплат, надбавок, винагород. iнших заохочуваних

положень про премiювання.
6.1.2.ВiдповiднО дО cT.l5 ЗаконУ Украiни <Про оплату

погоджуватИ з органоМ профспiлковОi KoMiTeToM умови оплати прац1 в

ycTaHoBi.
б.1 .3.Виплачувати працiвникам установи заробiтну плату у гропlовому

вираженнi ,u,iaц"" рЬбо"" двiчi на мiсяць / за першу половину мiсяця -

12 чл,сла поточногО ,i."ц", за другу половину мiсяця / повний розрахунок /

- 28 ,lисла поточного мiсяця . При збiry TepMiHiB виплати заробiтноi платнi

з вихiдними днями виплачувати Тх напередоднi.

б.1,4. Заробiтну плату за перiод вiдпустки виплачъати вiдповiдно до

чинного законодавс,гва (cT.1l5 КЗгrП Украiни), У випадку порушення

TepMiHy повiдомлення працiвника tIро час надання вiдпустки, затримки

виплати вiдпускних, "iдпу.r*u 
на вимоry працiвника повинна бути

перенесена на iнший перiод (ст.80 КЗпП Украiни ),

6.1.5, При кожнiй виплатi заробiтноi плати повiдомляти працiвника про

загальнУ фму заробiТноi платИ з розшифровКою за видами виплат., розмiри
i пiдс:тави утримань, суму зарплати, що llмежать до виплати (cT.1l0 КЗпt-I

Украiни).
6.1 ,6. Встановити TaKi р ,змiри доплати за:

-а)престижнiсть педагогiв до 30% / За,кон УкраiЪи <ГIро ocBiTy> ст,.65,
п.5.9/.

-б)до 50 вiдсоткiв
тарифних ставок:

посадового окладу / ставки заробiтноi платнi,

за високi досягнення у працl ;

за виконання особливо важливоi роботи / на строк ii виконання/;

складнiсть , напруженiсть у працi/ бухгмтери. бiблiотекар/;



t
за сумiщення професi 

- / посад/,при цьому не вказуються перелiки
сумiщуваних професiй (посад /;

за розширення зони обслуговування або збiльшення обсягiв виконуваних
робiт ;

за виконання обов'язкiв тимчасово вiдс}тнiх працiвникiв без звiльнення
вiд основноi роботи

в) за використання в роботi дезiнфiкуючих засобiв до 10 % посадового
окладу / помiчники вихователiв, прибиральники примilцень, медсестра,
Kyxa;r, пiдсобний працiвник KyxHi/;

г) lа роботу в шкiдливих умовах l0o% / машинiст прання, пiдсобний
працiвник KyxHi/

д) за завiдування бiблiс екою встанов"qюеться доплата в розмiрi вiд 5 до
l5

години DaHKv:
TaKi доплати виплачуються за рахунок i в межах фонду заробiтноi плати

( фонду оплати працi). ( роздiл I, п.3.,наказ Ns 102 вiд 15.04.199З р. <Про
затвердження Iнструкцii про порядок обчислення заробiтноi плати
працlвникiв освiти) )

6.1.7. Здiйснювати за час роботи в перiод канiкул оплату прачi
педагогiчних та iнrцих пJ.цiвникiв, яким дозволено ввести викладацьку
роботу, з розрахунку заробiтноi плати, встановленоi при тарифiкацii, що
передув.uIа початку канiкул ( п.71 lнс.грукцii про порядок обчислення
заробiтноТ плати праui вникiв освiти),

б.1,8. Здiйснювати оплат) працi у випадках, коли заняття не
проводиться з незалежних вiд працiвника причин (несприятливi
метеорологiчнi умови, епiдемii, сiльгоспроботи i т.д.), з розрахунку
заробiтноi плати, встановленоi при тарифiкацii, при ,yMoBi
викоIlання працiвниками iншоi органiзацiйно-педагогiчноТ роботи
вiдпt,вiдно до ix функцiональних обов'язкiв або при yмoBi
вiдпрацювання пропущених голин за окремим графiком.

6.1.9. Здiйснювати оплату прачi педагогам, адмiнiстративно-
господарському персоЕалу за рахунок лодаткових платних послуг згiдно
тарифiкацiйного списку та штатного розпису / Порядок надання платних
послуг державними навчаJIьними закладами, наказ Мон Украiни,
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни, MiHicTepcTBa економiки УкраiЪи вiд
27.10.|997 р. Nч 383/2З9ll3l/. Нараховування здiйснювати з врахуванням
щорiчноi вiдпустки, матерiальноi допомоги на оздоровлення, оплату листка
непрацездатностi, канiкулярного перiоду чи вимушеного прогулу, KypcoBoi
перепiдготовки тощо/.

б.l .l0. Педагогiчним працiвникам, у яких з незаJlежних причин протягом
навчального року навантаження зменшуеться порiвняно з встановленим
при тарифiкацii, виплачувати заробiтну плату вiдповiдно до п.7б IнструкцiТ
про порядок обчислення з робiтноi плати працiвникiв освiти.

б.1.1l. Виплачувати працiвникам вихiдну допомогу у випадках, якщо
працiвники вимушенi розiрвати трудовий договiр з причин не виконаннrI



адмiнiстрацiею закладу вимог законодавства i зобов'язань колективного
догоt ору з охорони працi у розмiрi трьохмiсячного середнього заробiтку
(ст,4.. КЗпП Украiни, ст.7 Закону УкраiЪи <Про охорону працi>).

6.1.13. Здiйснювати з фонду eKoHoMii заробiтноI платнi виплаry щорiчноТ
грошовоl винагороди пе. 1гогlчним працlвникам навчального закладу за

сrryжбових обов'язкiв згiдно

MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 26.09.2005 року Nо557 "tlpo
впорядкування умов оплати працi та затвердження схем тарифних розрядiв
працiвникiв навчЕlльних закладiв, установ освiти та наукових установ"

6.1 .l4. Здiйснювати доплату працiвникам у розмiрi рiзницi
фактичним окладом та посадовим окладом на час BaKaHcii чи тимчасово
вiдсугнього працiвника"/лист MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики
Укра:ни вiд 19.04.2011 р. Ml26/06/l86-11 <Щодо виконання обов>язкiв
тимчасово вiдсутнього працiвника>/

6.1.15. Зберiгати за пр {iвниками мiсче роботи i середнiй заробiток за
час проходження медичного огляду (cT.l0 Закону УкраТни <Про охорону
працi>).

6.1.16. При наявностi eKoHoMii в межах фонду заробiтноi плати
премiювати у виглядi матерiального заохочення працiвникiв за сумлiнну
працю, зразкове виконання cBoix обов'язкiв згiдно Положення "Про
премiювання" вiд 05.06.2000р. No 898 ,га ст. 57 Закону Украiни "Про
освiту"/!одатокNs 7 /.

6,1.17. Згiдно з Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 08.02.1995p.
Л'9 100 проводити нарахування допомоги в зв'язку з тимчасовою
непрацездатнiстю, rlри вагiтностi й полоl ах .

6.1.18, Керiвник згi/,,о заяви працiвникiв забезпечуе

3

сумлtнну
постанови

працю, зразкове виконання
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 5.06.2000 року за J\! 898, LIаказу

мlж

своечасне
BHecKiB таутримання iз заробiтноi плати членських профспiлкових

перерахування ix на paxyl]oк профспiлкових органiв згiлно з Постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 29.01.93р. Ns б9.

Профспiлкова орzанiзоцiя зобов'язуеmься:

6.2, l .Здiйснювати контроль за J()триманням в ycTaHoBi освiти
закоIlодавства про оплату працi.

6.2,.2. Сприяти в наданнi працiвникам необхiдноi консультативноi
допомоги щодо питань оплати працi.

6.2.3. Порушувати п,Iтання про притягнення до дисциплiнарноТ,
адмiнiстративноТ вiдповiдальностi згiдно iз законодавством осiб, винних у
невиконаннi вимог законодавства про оплату прачi, умов даного
колективного договору, що стосусться оллати працi (cT.45,141,147-1 КЗпП
УкраiЪи, ст.36 Закону УкраiЪи <Про оплаry працi), ст.18 Закону Украiни
<Про колективнi договори i угоди>).

6.2.4. Представляти на проханнJt працiвника його iнтереси щодо оплати
працi в сулi (ст. 1 1 2 I-(ивiльно-процесуального кодексу).

6.2.5. Представляти iнтереси працiвникiв при розглядi ii колективного
труд(,,вого спору, конфлiкту (ст.3 Закону Украiни <Про порядок вирiшення
колективних трудових спорiв (конфлiктiв)>).



/о
б.2.б. Повiдомляти про Bci факти порушень щодо оплати працi MicbKy

ралу профспiлковоi органiзацii, галузеву правову iнспекцiю працi та
державну iнспекцiю прачi. Вимагати притягнення до вiдповiдальностi
посадових осiб винних у порушеннi законодавства про оплату працi.

VII. СОЦlАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАЦIВНИКIВ:

Кер iBH uк з обов' язуеmься :

7.1.1. Забезпечити yMoI l для органiзаuii працiвникам установи гарячого
харчування за мiсцем роботи (згiдно заяв працiвникiв ).

7.1.2.Створити в ocBiTHboMy закладi ((зелену)) KiMHaTy психологiчного
розвантаження.

7.1.3.Надавати працiвникам за рахунок eKoHoMii фонду заробiтноi плати:
- матерiальну допомоI,у на оздоровлеrlня( не бiльш нiж один посадовий

оклад на piK);
- матерiальну допомогу у зв'язку з сiмейними обставиirами ( тривала

хворrrба тощо), Виплати проводити з фонду eKoHoMii заробiтноi плати l не
бiльлrе посадового окдаду.

- матерiальну допомогу для вирiшення t,оцiально-побутових питань.
7.1.4. ВикористовуватI кошти загаJIьного та спецiального фондiв за

призначенням зпдно з чинним законодавством.
7.1.5. Створити комiсiю по розподiлу коштiв спецр.лхунку вiд надання

додаткових платЕих послуг i проводити i'i засiдання при необхiдностi.
Сторони домовились:

Сторони до,tовилися здiйснювати заходи, спрямованi на зменшення
захворюваностi i травматизму. Профспiлкова органiзацiя з метою
оздоровленнJI працюючих, flо можливостi буле сприяти видiленню путiвок
ло санаторiiЪ, будинкiв вiдпочинку. Для цього керiвник надае працiвнику
вiдпl,стку, або 'ri' частину в т.ч. пiд час навч€шьного року.

VIII. Контро. ,", за виконанням колективного договору

Сmорона dомовultuся:
8.1,Забезпечити здiйснення контролю за виконанням договору
робочою комiсiею представникiв cTopiH .

8.2.Результати перевiрки виконання зобов'язань договору оформляти
вlдповlдним актом , який.доводити до вiдома cTopiH договору.

8.3,У разi несвосчасного виконання' невиконання зобов'язань
(положень) аналiзува-и причини та вжити TepMiHoBi заходи,

8.4.Розглядати пiдсуtпlки виконанlul колективного договору та звiти
перших осiб, цо пiдписали договiр (лиректор i голова профспiлковоi
органiзаuii закладу ) назагальних зборах колективу не менше 1 разу
на piк. Щиректор УПU] <Престиж> зобов'язусться ввести до
щорiчного звiту про свою роботу.
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8.5.Колективний договiр зберiгаеться упш
кПрестиж> в двох примiрниках: один у сторони УПШ <Престиж>,
лругий у профспiлковоi органiзацii. Обидва примiрники мають
однакову юридичну силу.

IX. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ:

8.1l. ,Ц,аний колективний договiр укладеlrий на 5 poKiB. BiH вступае в дiю з дня
пiдписання i дiе до укладення сторонами нового договору на наступний
перiод,

8.1.2. Колективний договiр пiсля його пiдписання рееструеться мiсцевими
органами виконавчоi влади.

8.1,З. Контроль за дотримання цього колективного договору здiйснюеться
сторонами, що його пiдписали.

8.1 .4. Сторони взаемно i одночасно звiтують про виконання цього колективного
договору на загЕшьних зборах трудового колективу.

Колективний договiр схвалений на зборах у l9.06.2021 р.

.Щоговiр пiдписали:

!иректор УПШ "Престиж'

Голова профспiлковоi органiзачii
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ДодатокNs 1

до колективного договору

<Пого
Голо

шкАлА
ДОПЛАТ ДО ТАРИФНИХ СТАВОК ТА ОКЛАДIВ

З ВАЖКИМИ ТА ШКIДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦI

ё \!l l
> х\-
i'. ?-\Ч

ч

ч;ё
\%
\з

есэý9./.,ыý
" tLэl\, _ ,.,,//

N9
пiп

I-1азва посади Щоплата

1. Машинiст з прання бiлизни 10%

2. Пiдсобяий працiвник KyxHi |0%

3 К],хар 10%
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Додаток 2

до колективного договору

<<Пого

Гол
ва

1р.

Перелiк тlосад працiвникiв, якi мають право на щорiчнi додатковi
вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкимп умовами працi

i за результатами атестацii Dобочих мiсць за умовамп пDацi
Протокол 3 вiд 07.05.2021 р./

(Ра,"о ""d

$жкl"ъ

Ё^"+,)Чц

\,,*

,.,|,/ý;

PZ""ý
tр.l\,л.У/

iссrИх,)
iоsэодвч_r1

лъ
п/п

Назва посади кiлькiсть днiв

l. Кухар 4 календ. днi
] Кухоний працiвник KyxHt 4 календ. днi
3. Машинiст з прання бiлизни 4 календ. днi

перелiк посад працiвникiв, якi мають право на щорiчнi додатковl
вiдпустки за особливий характер працi

лъ
п/п

Назва посади Кiлькiсть днiв

l. J Iрибиральцик примiщень 4 каlrенд. днi
2 помiчник вихователя 4 календ. днi

J. Медична сестра 4 календ. днi



Додаток Ns З

до колективного договору

ПерелiК посад працiвникiв, якi мають право на щорiчнi додатковi
вiдпустки за ненормований робочий день

'.* 
,х"

ii[i"il',4jз
.-r,"+)ЧgJg9al _.

&"""-t:iy

Ns п/п Кiлькiсть днiв

1. Зднi
3днi)
3днi

4. Бiблiотекар Зднi

5. Бухга,rтер 7днiв

6. Секретар 7 днiв

/|



/6

!одаток NЬ 4

до колективного договору

<Пого
Голо

<Затверджец

н..г
чG9

\ъ

qхffi,

органiзачii:

Порядок

на.Iання щорiчноi грошог пi винагороди педагогiчним працiвникам_ закладу

освiтп за суйлiнну працю, зразкове виконанвя слуrкбових обов'язкiв

l. Загальнi положення

1.1. I\e ПоложеннЯ прО надання грошовоi винагороди педагогiчним

npuui"n"*uN( за сумлiнну працю, зразкове. виконання службових обов'язкiв

(:a.li - Положентtя) розробпЪ"о на пiдставi абзаuу дев'ятого. части_IIи першоТ

cTaTTi 57 ЗаконУ УкраiнИ <Про ocBiTy>, постанов Кабiнеry MiHicTpiB Украiни Nч

898 Bit 05.06.2б00 р., м 78 
"iд 

зt.оt.2001 р., Ns1222 вiд 19,08,2002 р, з метою

стимулювання творчоi, сумлiнноi працi, педагогiчного новаторства,

1.2. Щiя цього llоложенчя поширю€ться на педагогiчних працiвникiв Упш
кПрестиж> та його дошlкiл-аого пiдрозлiлу,

1.3. I]ей ПорялоК не поширюсТься на педагогiчних працiвникlв, якl працюють

в навчальному заклалi за сумiсllицтвом та тих хто працю€ на умовах

погодинноi оплати.

2. Умови i показникп роботи для надання щорiчноi грошовоi винагороди

педагогiчним працiвншкам

2.1,обов'язковими умовами дJlя розгляду питаннrI про наданшt педагогiчному

прачiьнику щорiчноi грошовоi винагороди €:

-'добросовiсн. ."u"n.r"" до ""*o,u", 
cBoli функчiояiшьних обов,l1ь,

- дотримання вимог зак( lодавства про працю, правил з технiки безпеки,

"Йоб"""оi 
caHiTapii, гiгiени працi i протипожежноi охорони, Правил

внутрiшнього lрудового ро.пор"д*у та iнших пормативно-правових aKTiB, що

р".лчrеrryють його трудову дiяльнiсть; r ! _ _:т'- постiйне пiдвищення професiйного рiвня, квалiфiкацiТ, педагогlчно1

майстерностi, загальноi культури;
- забезпечення умов для засвоення уrнями,
на piBHi обов'язкових вимог ;

утв{lрдження особистим прикJIадом поваги до

гlдностl

вихованцями навчшIьних програм

принципiв
ryманiзму,

дитини;

загальнолюдсько1

морал;, правди, справедливостi, доброти,

поЙiр*о"urо.тi та iнших доброчиннос"I; . _ _

- додержання педагогiчно: jтики, морал1, гlднос

працелюбства,
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- захист дiтей вiд будь-яких форм фiзичного впливу або психiчного насильства,
запобiгання вживання ними аJIкоголю, наркотикiв, iнших шкiдливих звичок.

].2. Пэдаrогiчним працiвникам надасться щорiчна грошова винагорода за

пок.вники у роботi протягом календарного року:
- висока результативнiстl у навчаннi i вихованнi дошкiльнят та молодших
школярiв;
- }-часть учнiв у мiських, обласних, регiональних i Всеукраiнських предметних
о:тiмпiадах, творчих конкурсах;
- використання ефективних форм i методiв навчання та виховання, педагогlчне
новаторство, впровадження передового педагогiчного досвiду i HoBiTHix

технологiй навчаннJI;
- створення нЕuIежних матерiально-технiчних та санiтарно-гiгiенiчних умов для
навча}lня i виховання учнiв, дошкiльнят;
- aKTIlBHa громадська робота.

3. Порядок надання щорiчноi грошовоi винагороди

3. 1 .Виплата щорiчноi грошовоi винагороди здiйсню€ться у межах заг.lльних
коштiв, передбачених кошторисом закJIаду освiти на оплаry працi.
3.2. При наданнi грошовоТ винагороли керiвник закJIаду або установи освiти
спiльно з профспiлковою органiзацiею iнформують педагогiчний колектив про

надання такоi винагороди педагогlчним працlвникам.
3.3. Грошова винагорода педпрацiвникам, якi вiдпрацювали неповний
калец;арний piK, виплачусться з розрахунку l/l2 рiчного розмiру винагороди за

кожен повний календарний мiсяць перебування на педагогiчнiй посадi.
3.4. Грошова винагорода з,Iiйснюеться наприкiнцi каJIендарного року.
3.5. Щорiчна грошова вллrIагорода педагогiчним працiвникам видасться на

пiдставi наке}у керiвника закладу освiти, а керiвникам _ за наказом начшIьника

управлiння освiти. Щорiчна грошова винагорода керiвникам ocBiTHix закладiв ,

якi працюють на умовах контракту, надаеться незалежно вiд умов визначених у
KoHTpaKTi.
3.6, Розмiр щорiчноТ грошовоi3.6, Розмiр щорiчноТ грошовоt винагороди не може перевищувати
посадового окладу (ставки заробiтноТ плати) з урахуванням пiдвищень.

одного

4. Обт tеження щодо надання щорiчноi грошовоi винагороди

4.1. Педагогiчнi працiвники, якi допустили протягом календарного року
порушення трудовоi дисц.плiни, чинного законодавства про працю, правил

технiки безпеки, вчинили aMopaJIbHi проступки i мають дисциплiнарнi
стягнення, а також несумлiнно ставляться до виконання cBo'rx функцiональних
обов'язкiв, повнiстю позбавляються щорiчноi грошовоi винагороди.
4.2. Винагорода не виплачусться:
- педагогiчнИм працiвникам, звiльнениМ протягоМ року за власним бажанням;
- за порушення трудовоi дисциплiни;
- притягнення до кримiнмьноi вiдповiдальностi;

TaKi
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-1.3. IIa пiдставi с.lryжбовиХ записок заступникiв директора за погодженням з

проЕ.пiп"о"Ою органiзацiею педагогiчний працiвник може буги позбавлений

:рошовоi винагороди поЕ 1стю

.lбов'язкiв передбачених у п,2.2,

5. Прикiпчевi положення

5.1. Внесення змiн та доповнень до цього Положення затверджуеться

]агzUIьними зборами колективу працiвникiв УПШ <Престиж>,

5.2. Персонал"на вiдповiдальнiсть за дотримання цього Положення

покла,:lаеться Еа директора.
5.3 Гi-,омадський контроль за дотриманням цього Положення поклада€ться на

профспiлкову органiзацiю унiверситеry освiтнього закладу,

або частково у разi неякiсного виконанЕя

та iнших мотивованих випадках.
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Додаток N 5

до колективного договору

полоясен ня
про премiювання працiвникiв УПШ

трудовий колектив про прийняте рiшення.
{ритерiТ для отриманНя премii за особливi досягнення у працi

1. Педагогiчним працiвникам загальноосвiтнього закладу за:

1.1.успiхи, досягнутi в викладаннi навчшlьного предмету i високi показники

успiшностi учнiв / вихованцiв/ класу / дошкiльноi групи/;

i.2..u u*rr"ry роботу з обдарованими дiтьми; пiдготовку призерiв мiських,

обласних i державних пр.д".i""* олiмпiад, творчих i наукових_конкурсiв;

l 3.наявнiсть'матерiалiв передового досвiду, друкуваних посiбникiв, участь

у розробui вебiнарiв, в роботi професiйних спiльнот, конк}.'рсах мiського,

bOnu."o.o i загальнодr пжавних piBHiB <Учитель року> та iH,;

1.4.участЬ у мiськиХ ceMiHapax, конференцiях, обмiн досвiдом на практичних

L{e положення розроблене на пiдставi постанови КабiнетуБiiiбРiв
УкраiЪи вiд 30.08.2005 ioKy за Nq1298 "Про оплату працi праuiвникiв на

ocHoBi €диноi тарифноТ сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати працl

працiвникiв y"rurrou, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноi

.fo"рr'', наказу MiHicT :ства освiти i науки Украiни Ns557 вiд 2б.09,2005 року

"Про впорядкування умов оплати прачi та затвердження схем тарифних

розрядiв прачiвникiв навчаJ]ьнлtх закладiв, установ освiти та наукових

y.ru"ou" та вiдповiдних дiючих пунктiв iнструкцiй "про порядок обчислення

заробiтноI плати працiвникiв освiти" вiд 15,04.1993 р. JФ 102, Закону УкраТни

пПро onnury прачi> вiд 24.03.1995 р. No l08/ 95-вр, Премiювання

працiвникiв 
- 
здiЙснюеться вiдповiдпо до цього положення, Премii, якi

""ппurlaоru"я 
працiвникам, максимаJIьними розмiрами не обмежутоться /

п 53 /. IlpaBo на отримання премii поширюсться Ha.Bcix_ працiвникiв

з,:,клалу освirи (педагоЪiчних працiвникiв та працiвникiв обслуговуючоi

сфериj. При пiдготовцi керiвником наказу про премiювання працiвникiв

,unnuoy освiти, BiH ,ru""bn врахувати рiшення вiдповiдного виборного

профспiлкового органу з цього приводу та спiльно з ним проiнформувати

заняттях при ЗIППО, участь у педагогiчних практиках;

1.5.друкуванн" ,ur.pi*i" власного досвiду у фаховiй перiодицi, r{асть у
конкурсах фахових журналiв;
1.6.якiсне i

пiдтримання
естетичне оформ-tення

його в зразковому стан1,

навч€ulьного кабiнету l rрупиl,
активне використання кабiнету для

щъ

кr-:Ё"'"ry

навчальноi i методичноi роботи закладу ;
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l 7.високi результатИ виховноТ роботИ ( роботу з батьками ) при виконаннi

оjов'язкiв класного керiвника.
1 .8.iнiцiативнiсть у залученнi благодiйноi допомоги для закладу;

1.9. За впровадженt , дистанцiйного навчання' оновлення

навчання;

платформ

]. Спецiалiстам, якi працк)ють в системi освiти (бухгалтеру,

бiблiотекарю, медичнiй cecTpi )

2.|. бухгалтеру, який сумлiнно виконуе службовi обов'язки,. якiсно веде

первинну документацiю, достроково склада€ мiсячнi, квартальнi i рiчнi звiти,

здiйснюе нарахування за листами тимчасовоI втрати працездатност1;

2.2. iнформацiйну i консультативно-довiдкову робоry з питань нарахування

з:,робiтноi плати, виплат за листами тимчасовоi втрати працездатностl;

2.з. якiсне i вчасне виконання значного об'ему робiт, якi виконуються без

використання СОМ;
2.4.за якiсне проведення jндерних процедур;

2.5. бiблiотекарю, який оперативно i якiсно поновлюе iнформачiю на сайтi Упш
<Престиж>>;

2.6. органiзОвуе благодiйнi акцii <Подаруй , книгу)) ,залучае позабюджетнi

кошти;
2.7. медичнiй cecTpi, яка якiсно надае медичнi послуги утням i виховаЕцям,

сумлiнно виконуе посадовi обов'язки, правила внутрiшнього розпорядку,

рЬ*"rу роботи закладу та сприя€ виконанню у закладi санiтарних норм,

u,rо. щодО органiзацii харчування, технiки безпеки та сприJl€ працiвникам

колективу в налагодженнi та здiйсненнi навчально-виховного процесу;

3. Обс,луговуючому персоналу закладу освiти за:

3.2. сумлiнне виконаннЯ .осадовиХ обов'язкiв, правиЛ внутрiтпнього розпорядý,
i iежиму роботи закладу, творчiсть i високу квалiфiкачiю працi при

виконаннi робiт, дотриМання санiтарних норм i технiки безпеки;

3.3.дотримання належного санiтарного та естетичного порядку Еа закрlплених

територiях /дитячих майданчикiв, к;ryмб, дорiжок, зелених насаджень /;

з.4. сприяння педагогiчному колективу в налагодженi та здiйсненнi

навчально-виховного процесу;

3.5. збереження i якiсне проведення заходiв, направлених на утримання в

",a*rоrу cTaHi примiщень, обладнання i матерiально-технiчноi бази

навчtulьного закладу .

4. Окремим працiвникам можуть надаватися одноразов1 премll за рахунок
спецiально.о фонду } IШ кПрестиж> за пiдготовку та проведення ceMiHapiB

навчального та культурно-спортивного характеру.
5. Можуть надаватися премii працiвникам до професiйних /.Щень вчителя

або .ц,ень працiвника освiти, Щень бухга;rтера Украiни, ,щень медичного

прачiвника/ та державних свят l ст..73 КЗпП, ч.2 ст,3 Закону про оплату

прачi/:
.01 сiчня _ Новий piK;
.07 сiчня _ Рiздво Христово;



во

. 08 березня _ Мiжнародний жiночий день;

. Пасха / за календарем/;

.0l травня - [ень прашi;

.09 травня - Щень Перемоги;

. ]вято Трiйця / за календарем/;

.28 червня -.Щень Констиryuii Украiни;

. 24 серпня - ,.Щень незалежностi Украiни;

. l4 жовтня _ flень зах, сника Украiни;

6, Надавати премii до ювiлейних дат / 50-лiття, 60-лiття, 70-лiттяl
працiвникам навч€Lпьного закладу в розмiрi посадового окладу.

7. Надаваr и премii, доплати' надбавки працiвникам з метою недопущення
(зрiвнялiвки)) в розмiрах заробiтноi платнi залежно вiд скJIадностi та умов
виконуваноi роботи., результатiв його працi l лист Мiнсоцполiтики вiд

12.01,2017 р .Nч 49З1012-17l28
8.ПремiюваНня згiдно п.5, п.6 та п.7 даного Положення слiд нараховувати

працiвникам понад MiHiMMbHy заробiтну плату / лист Мiнсоцполiтики вiд

|7 .02.2017 р, Nч З223l0l2-17l28 l
9.премiювання щс о вищезазначених засад може проводитися лиIlIе за

рахуноК eKoHoMii фонду заробiтноi плати iз загального та спецiального

фондiв.
10. Виплата премiй може здiйснюватися щомiсячно, щокварт€rльно або по

закiнченнi поточного календарного року при наявностi eKoHoMii заробiтноi

плати,
11. Не подаються на премiювання працiвники, якi мають дисциплiнарнi

стягнення.
12. Розмiр премii встановлю€ться особисто кожному працiвнику заJlежно

з д специфiки функчiй, що ним виконуються, особистого внеску у кiнцевий

результаТ роботИ структурного пiдроздiлу упШ (Престиж). Премii
максимru]ьними розмi .tми не обмежуються.
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методами переконання,га заохочеts;ня

дисциплiн застосовуються заходи

карiвник освiтнього
передачених чинним

колективн

прАвилА
ВНУТРIШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
Ужгородськоi початковоi школш <<Престпж>>

1. Загальнi положення
1.1. Правила внутiшнього трудового розпорядку УПШ <Престиж>

розроблено у вiдповiдностi до чинного законодавства Украiни з метою

забЬзпечевня чiткоi органiзацii праui, належних, безпечних умов роботи,
пiдвищення Tf продуктивностi та ефективностi, рацlонального
використання часу, змiцнення трудовоi дисциплiни. Вiдповiдно до

Конституцii Украiни громадяни Украiни мають право на працю, тобто

на одержанНя гарантоваНоi роботИ з оплатою прачi вiдповiдно до i]
kiJ,bkocTi та якостi i не нижче встановленого державою мiнiмального

розмiру, включаючИ право на вибiр професii, роду занять i роботи
uiдпо"iд"о до покликаI .я, здiбностей, професiйноi пiдготовки, освiти та

з урахранням суспiльних потреб. Трулова дисциплirrа забезпечуеться

ло сумлiнноi прачi. До порушникiв

дисциплiнарного та громадського

впливу.
1.2. Правила внlтрiтIrнього lрудового розпорядку поширюються на

ycix працiвникiв УПШ<Престиж)).
1.3. Метою цих Правил € визначення обов'язкiв педагогiчних та

iнlпих працiвникiв навчального закладу , предбачених нормами, якi

вс,гановлюють внугрiшнiй розпорядок УПШ <Престиж>.

1.4. Yci питання, пров'язанi iз застосуванням цих Правил, вирушуе
в "?жах наданих йому вповноважень, а у випадках,

законодавстовом i цими Правилами , спiльно або за

погодже профспiлковиtлt KoMiTeToM.

II. Порядок прийняття та звiльнення працiвникiв

1. Громадяни Украiни вiльно обирають види дiяльностi, не забороненi

законодавством, а також професiю, мiсце роботи вiдповiдно до cвoix

здiбностей. Працiвники закладiв та установ
poiioTy за трудовими договорами, контрактами
вiдповiдно до чинного законодавства,
2. При прийняттi на рсботу керiвник зобов'язаний вимагати вiд особи,

що працевлаштову€ться :

- особисту заяву,

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

освiти приймаються на
або на конкурснiй ocHoBi

Додаток 6

рджЕно"
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- пред'явлення паспорту,
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- диплом або iнший документ про ocBiTy чи професiйну пiдготовку,
- tiiйськовослужбовцi, звiльненi iз Збройних сил Украiни, Служби
безпеки Украiни, Прикордонних вiйськ Украiни, I_{ивiльноi оборони
УкраiЪи, Управлiння охорони вищих посадових осiб Украiни, iнших
вiйськових формувань, Jтворених вiдповiдно до законодавства Украiни,
та вiйськовослужбовцi, звiльненi iз Збройних Сил колишнього Союзу i
збройних Сил держав учасниць Сн[, пред'являють вiйськовий квиток.

Особи, якi влаштовуються Еа роботу, що вимага€ спецiальних
знань, зобов'язанi подавати вiдповiднi документи про ocBiTy чи
професiйну пiдготовку (диплом, атестат, посвiдчення), копii яких
завiряються керiвником закладу освiти i залишаються в особовiй справi
прецiвника.
Особи, якi приймаються в освiтнiй заклад, зобов'язанi подати медичний
висIlовок про вiдсутнiсть протипоказань для роботи в освiтнiй ycTaHoBi.

Особи, якi приймаються на робоry в УПШ <<Престиж>>, зобов'язанi
надати копiю паспортi та iдентифiкацiйного коду, що зЕчIишаються в
особовiй справi працiвника.

При укладаннi трудового договору забороняеться вимагати
осiб, якi поступають на роботу, вiдомостi про iх партiйнiсть
нацiональну приналежнiсть, походженнlI та документи, поданнJI яких
передбачено законодавством.
3. Працiвники закладу можуть працювати за сумiсllицтвом вiдповiдно до
чинного законодавства.
4. IIрийняття на роботу педагогiчних працiвникiв оформляеться наказом
директора, який оголошуеться працiвнику пiд розписку.
5. На осiб, якi працюва.гtи понад п'ять днiв, ведуться трудовi книжки.
6. На тих хто працю( за сумiсництвом, трудовi книжки ведуться за
осЕоввим мiсцем роботи.
7.Запис у трудову книжку вiдомостей про роботу за сумiсництвом
проводиться за бажанням працiвника за мiсцем основноТ роботи.8. Ведення трудових книжок необхiдно здiйснювати згiдно з
Iнструкцiею про порядок ведення трудових книжок на пiдприемствах, в
установах i органiзацiях, затвердженоi спiльним наказом Мiнпрацi,
Мiн'юсту i MiHicTepcTBa соцiапьного захисту населення Украiни вiд 29
лиrня 1993 рокуJ\э 58
9. Ввести в дiю вимоги Закону Украiни <Про внесення змiн до деяких
законодавчих aKTiB Украiни rrцодо облiку трудовоi дiяльностi працiвника
в електроннiй формi < l:ц 05,02.202l р. No12l7-IX
9.Вiдповiдальнiсть за органiзацiю ведення облiку, зберiгання i видачу
трудових книжок, перехiд на електронну форму облiку трудовоТ
дiяльностi покJIада€ться на керiвника закJIаду.
l0. .Щиректор, приймаючи працiвника або переводячи його в
установленому порядку на iншу роботу, зобов'язаний:

а) роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та icToTHi умови
працi, наявнiсть на робочому MicTi, де BiH буде працювати, небезпечних i
шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та можливi наслiдки

вiд
та
не

ix впливу на здоров'я, його права на пiльги i компенсацii за роботу в
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таких умовах вiдповiдно до чинного законодавства i колективноI,о

договору;
б) ознайомити працiвника з прави.qами внутрiшнього розпорядку та

колекти вним договоромi
в) визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його

необхiдними для роботи засобами;
г) проiнструктувати працiвника з технiки безпеки, виробничоi

caнtтapll, гlгlсни пращt , 
^ протипожежноl

1l. Розiрвання трудового договору
передбачених чиЕним законодавством.
працiвникiв у зв'язку iз скороченням обсяry роботи може мати мiсце
тlльки в кlнцl навчЕчIьного року.
Звiльнення педагогiчних працiвникiв за результатами атестацii, а також

у випадках лiквiдацiТ закладу освiти, скорочення кiлькостi або штату
працiвпикiв здiйснюеться вiдповiдно до чинного законодавства.
l1. Припинення трудового договору з працiвниками
о4,ормлясться Haкajtoм директора, який в обов'язковому
вида€ться працiвниковi в день звiльнення.
12. .Ц,иректор зобов'я,аний в день звiльнення видати працiвниковi
нuLпежним чином оформлену трудову книжку та здiйснити повний

розрахунок. Записи про причини звiльнення у трудовiй книжцi повиннl
чинного законодавства iз

закону. .Щнем звiльнення
проводитись вlдповlдно до
посиланням на вiдповiдний
вважати останнiй день роботи.

III. OcHoBHi права та обов'язки працiвникiв

охорони.
допускаеться

звiльнення
у випадках,
педагогiчних

закладу
порядку

формування
пункт, статтю

З.1 .Прачiвнпкп УПШ <<Престиж>> мають право на:

tr) вiльний вибiр форм, методiв,засобiв навчання, виявлення
педагогlчЕоl lнtцlативи;

б) на iндивiдуаJlьну т дагогiчну дiяльнiсть;
г) на участь у громадському самоврядуваннi;
д) на отримання заробiтноi платнi змежно вiд посади .,

е) на просування по службi вiдповiдно до чинного законодавства з

урахуванням квалiфiкачii та здiбностей. сумлiнного виконання своiх
службових обов'язкiв;

с) на здоровi , безпечнi та належнi умови працi;
ж) на соцiа,,rьний та правовий захист вiдповiдно до чинного

заr,онодавства;
з) захищати своТ законнi права й iнтереси у порядку, передбаченому

чинним законодавством;
и) користуватися щог ,tною вiдпусткою.

3.2.Працiвники УПШ "Престиж" зобов'язанi:
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а) працювати чесно i сумлiнно. лодержуватись дисциплiни праui.
сво€часно i точно ВrrКОН}ВОТи розtIорядження адмiнiстрацiт упш
"Престиж", а також функцii, якi визначенi посадовими iнструкцiями;
б)захищати учнiв вiд будь-яких форм фiзичrIого або психiчного
насильстваl, запобiгати вживанню ними аJ,Iкоголю, наркотикiв, тютюнуl,
iншим шкiдливим звичкам;
в)постiйно пiдвищувати свiй професiliний piBeHb, педагогiчну май-
cTepHicTb, загЕчIьну i полiтичну культуру; виконувати статут УПШ,
правила внутрiшнього розпорядку, умови контракту чи трудового
до"овору;
г) додержуватись вимог охорони працi, технiки безпеки
протипожежноi охоронч;
д) вживати заходи ло термiнового усунення причин i умов,

перешкоджають або утрулнюють нормальну роботу, iнформувати про це
керiвництво НВК "Престиж";
е) утримувати свое робоче мiсце у чистотi i порядку, не паJIити в
службових примiщеннях та на територii навчального закладу;
е) своечасно проходити медичний огляд у вiдповiднi строки для кожноi
категорii працiвникiв;
ж) уважно ставитись до колег по роботi, сприяти створенню
но,)мального психологiчного мiкроклiмату у колективi;

з) додержуватись педагогiчноi етики,, моралi, поважати гiднiсть дитини
та iT батькiв.

и) коло обов'язкiв, що ix виконуе кожний працiвник за сво€ю
спецiальнiстю, квалiфiкацiею чи посадою, визначаеться посадовитми
iнструкцiями та положеннями, затвердженими в установленому порядку

як1

квалiфiкацiйними довiдникими посад службовцiв i тарифно-
квалiфiкацiйними довiдниками робiт i професiй робiтникiв, цими
Правилами та умови контракry, де цi обов'язки конкретизуються.

IV. OcHoBHi обов'язки керiвництва

4. l.Керiвництво УПШ "Престиж" зобов'язане:
а) правильно органiзувати працю працiвникiв, закрiпити за кожним

робоче мiсце, створити ,ля них здоровi та безпечнi умови працi;
б) створювати умови для зацiкавленостi працiвникiв у результатi ix

особистоi працi, видавати заробiтну плату в установленi строки;
в) постiйно здiйснювати органiзаторську та виховну

спрямовану на змiцнення труловоi i виконавчоТ дисциплiни;
роботу,

г) неухильно додержуватись законодавства i правил охорони працi,
вживати заходiв до своечасного усунення причин i умов, що
перешкоджають нормальнiй роботi працiвникiв;

l,) забезпеч}ъати систематичне пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв.
с:) доводити до вiдома педагогiчних працiвникiв у кiнцi навчfu.Iьного

BiKy (до надання вiдпустки) педагогiчне навантаження в наступному
навчальному роцi;



е) дотримуватись умов колектиIJного договору, чуйно ставитись до
повсякденних потреб працiвникiв УПШ <Престиж> та учнiв,
забезпечувати надаЕня iM установлених пiльг i прiвелей;
ж) органiзовувати пiдготовку необхiдноi педагогlчних

калрiв, ix атестацiю,, правове та професiйне навантаження .

з) органiзувати харчування учнiв i прачiвникiв УПШ <Престиж>;
r,) своечасно подавати центр€rльним органам державнот виконавчоi

влtци встановлену статистичну та бlхгалтерську звiтнiсть, а також iншi
необхiднi вiдомлостi про роботу та стан навчzlJIьного закладу;
i) забезпечувати н€tле: -{е утримання примiщень, оп€uIеннJl, освiтлення,

вентиляцii, обладнання, створюRати
верхнього одяry працiвникiв та учlлiв.

належнi умови для зберiгання

V. Робочий час та його використання

5.1.!ля працiвникiв НВК <Престиж)) встановлюеться п'ятиденний
робочий тиждень з двома вихiдними днями. При п'ятиденному
робочому тижнi тривалiсть щоденноi роботи визначаеться графiками
змlнностi, затвердженими керiвникои УПШ <ПрестижD за погодженням
з профспiлковою органiзацiею з дотриманням тривалостi робочого
тижня.
5.2.Тривалiсть робочого часу обслуговуючого персоналу УПШ
"Престиж" становить 4С годин на тиждень з двома вихiдними - субота
та недшя.

Час початку та закiнчення роботи, перерви для вiдпочинку
встановлюються такими

робочий день з 8.00 по l7.00
- перерва з 12.00 по 1З.00 ( для помiчникiв вихователiв та
прибиральникiв з l4.00 по l5.00 ),
Нz,передоднi свята тривчL.Iiсть робочоr,о часу для працiвникiв ocBiTHix
установ не скорочуеться .

У межах робочого дня педагогiчнi працiвники повиннi вести Bci види
навчально-методичноi l,a науково-дос",riдницькоi роботи вiдповiдно до
посади в УПШ <Престиж>.

5.3.Режим роботи педагогiчних працiвникiв установлюеться
вiдповiдно до трудових договорiв i посадових iнструкцiй.

5.4. За вiдсутностi педагога або iншого працiвника керiвник
зобов'язаний TepMiHoBo вжити зЕlходiв щодо його замiни iншим
педагогом чи працiвником.

5.5.Надурочна робота та робота у вихiднi днi не допускаеться.
За rучення окремих працiвникiв до роботи в установленi для них вихiднi
допускаеться у виняткових випадках., передбачених законодавством, за
письмовим наказом дr,rректра та дозволу профспiлковоi органiзаuii.
Робота у вихiдний денL компенсуеться за погодженням cTopiH наданням
iншого дня вiдпочинку або у грошовiй формi у повному розмiрi.

5.6. Пiд час канiкул, що не збiгаються з черговою вiдпусткою,
керiвник закладу залrrае педагогiчних працiвникiв до педагогiчноi та
органiзацiйноi роботи в межах часу, що не перевищуе iх навчального



2.6

навантаження до початку канiкул та виникае в результатi виробничоi

необхiдностi.
5.7. Працiвникам нада€ться шорiчна та додатковt вlдпустки вlдповlдно

до чинного законодаtsства та затвердженого графiка, На прохання

npuui"r"*u щорiчна вiлпустка tlo;Ke бутИ подiлена на частини будь-якоТ

тривалостi за умови, що основна безперервна ii частина становить не

менше l4 кмендарних .lHiB.
5.8.невикористаrri частини щорiчноi вiдпустки надаються

прrtдiвниковi з дня тижня, iцо € наступним за днем закlнчення

попере.чньоi використаноi tJ части ни.

5.9.За рiшенням Kepi аика УПШ "Престиж" працiвники можуть бути

за i1 згодою вiдкликанi з щорiчrrоi вiдпустки у зв'язку з виробничою

потребою.
може перенесена lншии перiод5.10.Щорiчна вlдгryстка бути

iнiцiативи роботодавчя так i на вимоry працiвника вiдповiдно до

чинного законодавства
5.11.за сiмейними обставинами та з iнших причин працtвниковl

може бути надана вiдпустка без збереження заробiтноi плати на TepMlH,

обчмовлений угодою мiж працiвником i керiвником, аJIе не бiльше 15

капендарних днiв на piK.

5. l 2.Працiвникам забороняеться:
а)змiЙватИ на власнИ l 

розсуД розклаД ypoKiB, графiк роботи;
б)перелоручати виконання трудових обов'язкiв;

примiщеннi i на територit школи;

д)*орr.ry"urися пiд час ypoKiB мобiльними телефонами;

Бj 
"йрr"чr" 

ylHiB пiд час навчiUIьного року на роботи, не пов'язанi з

наi]чаJIьним процесом, для виконання громадських доручень, участl у

спl)ртивних ,Ь i"-r* заходах, oKpiM заходiв передбачених вiддiлом

освiти, планом роботи школи;
е)вiдволiкати працiвни.,iв вiд ix безпосередньоi роботи, викJrикати для

в)вiдмiняти,, продовжувати або скорочувати

мiж ними;
г)не допускати на уроки, або виганяти

тривалiсть ypoKiB i перервl

з ypoKiB учнiв, курити в

виконання лоручень, не пов'язаних з iх безпосередньою дiяльнiстю;

коло обов'яйв (роботи), що 1х виконус кожний працiвник за свосю

спецiальнiстю, квалiфiкаuiею чи посадою визначаеться посадовими

iнструкцiями., правилами внутрiurнього трудового розпорядку та

умовами контракту.
VI. Заохочення за успiхи у роботi

6,1. За зразкове виконання cBoix обов'язкiв, успiхiв в навчаннi i

ви,iованнi дiтей, тривалу й бездоганну робоry, новаторство у прац1, lншl

досягнення - можуть застосовуватися заохочення:

подяка, грамота, нагсродження пам'ятними сувенiрами, надсилання

листа-подяки, повiдом:,эння у пресi, занесення на дошку пошани школи,

rрошова премiя.
6.2.за досягнення у навчаннi i вихованнi педпрацiвники школи можугь

бути представленi до нагорсJдження державними Еагородами,
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присво€ння почесних звань, вiдзначення грошовими премiями, знаками,
грjlмотами, iншими вилами мораJ]ьного й матерiального заохочення.
6.:. Заохочення оголошуються в наказi, ловодяться до вiдома всього
колективу школи i заносять ло трудово[ книжки праuiвника

V[I. С ягнення за порушення трудовоi дисциплiни

7.1 . За порушення трудовоi дисциплiни до працiвника може бути
застосовано один догана або звiльнення.

7.2. ,Щисциплiнарнi стягнення застосовуються до працiвникiв за
порушення трудово'i дисциплiни, правил внутрiшнього трудового
розпорядку, невиконання або ненмежне виконання покладених на них
трудових обов'язкiв, перевищення повноважень згiдно п.п.3, 4,7,8 ст.
40 cT,4l Кодексу законiв про працю Украiни.

7.3.За порушення трудовоТ до працiвника може бути
застосовано лише одне дисциплiнарне стягнення, Що застосування
дисциплiнарного стяI .ення адмiнiстрацiя повинна зажадати вiл
порушника трудовоi дисциплiни письмове пояснення. Вiдмова
працiвника дати таке пояснення не може бути перешкодою для
застосування стягнення.

7.4.Стягнення оголошуеться Haкajroм i повiдомляеться працiвниковi
лiд розписку. У випадку вiдмови працiвника дати письмове поясненнrI
складасться вiдповiдний акт.

7.5.Якщо протягом року з дня накладення дисциплiнарного
ст.{гнення працiвника не було пiддано новому дисциплiнарному
ст;Iгненню, то BiH вважа€ться таким, що не мав дисциплiнарного
стягнення.

7.6. Якщо працiв ,ик

дисциплiни i до того ж
стягне}Iня може бути зняте до закiнчення року.

7.7.Протягом строку дисциплiнарного стягнення заходи заохочення,
передбаченi цим Положенням, до працiвника не застосовуються.

не допустив нового порушення трудово1
виявив себе сумлiнним працiвником, то
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до колективного договору
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КОМПЛЕКСНI ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАltl в
НА 2021 р.

Ix,

бЁщh

хъ
п/п

Найменування робiт та
заходiв

BapTicTb робiт, тис. грн. TepMiH
виконання

Вйповiдальншй
заплановано Фактично

виI,рачено

за виконання

Проводити обстеженяя
булiвлi з метою
виявлення ушкоджень та

своечасного ix усунення

Не потребус лютии Острова Т,О.
Гриценко Н.

z Капiтальний ремонт
вхiдних сходiв,
облаштування пiддашшя
в блоцi В 2.

30 00() грн KB1,I,cHb Гриценко
Н.,благодiйна
допомога

J Провести атестацiю
посад повара, кухонного
працiвника, пралi за

}мовами прачi на

харчоблоцi та у
поачечнiй,

2500 грн травень Гриценко Н,

Острова Т.

4

Првести ана:liз стану
охорони праlri та

виконаняя <Плану
комплесЕID( заходiв за

навчальний piK>

Не потребус

Червень
Фахiвець з

охорони працi

5 Капiтальний ремонт
вхiдних сходiв,
облашryвання пiддашшя
в блоцi В 4

30 000 грн ,ципень Гриценко
Н.,благодiйна
цопомога

6 Перевiрити
вогнегасники
порошковi,
ву глекислотнi та засоби
поiкежегасiння.

2 000 грн
Липень-
серпень.

Гриценко Н.

7 | Зачiнити манометри в

1.oTe-rbHi
l 500 грн Серпень Гриценко Н.

]\RаIи .lcp)(alt]H\
tp tt rl i t t ,е t t t rя

::j:.\.1l(\IIKii1

600 грн щомlсяця Гриченко Н,

:,

. \.]1a]l]l\l]l

l 000 грн Постiйно,
при

потребi

Гриценко Н



масками, лезiнфiкуючи
ми засобами

1 раз -,
працiвники
школи,
2 разл на
piK-
працiвники
дошкiлля

Гриценко Н.
10 Проводити цорlч.нии

медогляд працlвникlв
Не потребус

l1 Органiзацiя [rriB
здоров"я та вiдпочинку

Профсп!лковi
кошти

Вересень,
травонь Острова Т.

|2 Укомплектрати
медичними засобами
,,о,,,-rrий кабilrет

2 000 грн При
потребi

Гриченко Н.

З000 грн серпень Гриченко Н.
l] Привести У

вiдповiднiсть до
нормативiв освiтлення
в примiщеннi середньоi
групи Блок -4.

щомЬця | Гриченко Н.
ЙJПровелення цомiсячноi

la::::ý}ll та
600 грн

l5 Проводи акти огляду та

перевiрки обладнання
спортивttих
майданчикiв та

спортзаJIу

Не потребус Серпень Гриченко Н.
Острова Т.

16 Проводи акти огляду та

перевiрки обладнаl,ня

дитячих майданчикiь

Не потребус Серпень Гриценко Н.
Острова Т.

17

Провести навqання
вiдповiдального за

електрогосподарство

900.00грн Листопад Гриuенко H.l.

Листопад Гриценко H.I.
18

Провести навчання
вiдповiдального за
гяапRе гarспо папство

900.00грн

Не потребуе
Грулень Гриценко H.l.

1)

Провести навчЕшня

керiвникiв з охорони
прачi та пройти
перевiрку знань

Грулень
Фахiвець з

охорони працi20

Провести аналiз ст, яу

охорони працl та

викоЕання <Плаву

комплесних заходiв За

2021 piK>

Не потребус
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Склад двохсторонньоi KoMicii по укладанпю угоди та коптролю за i'i'

виконанням

Голова KoMiciT: Хома Лариса IBaHiBHa, вихователь

Вiд адмiнiстрацiТ:
1. Немеш Любов Василiвна, застуIIник лиректора з НВР
2. БельО НаталiЯ Андрiiвна, заступниК директора з науково-методичноТ

роботи.

#\Ф'l р"/ \о,хý/ \с
,,\ с о

/ýn
'..ý .'7-YО )<j:::,z,э

чЦ;^-'d

В iд профспiлковоi органiзацii:
l. Бегенi Марiя CTaHKiBHa, праля
2. Острова Тетяна Олександрiвна, музкерiвник
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до колективного договору

<Пого
Голо

<Затвер д)цено))

бУПШ)
Н..Гр

</9 ',, аб 20

Акт
про виконання норм та положень колективного договору,

укладепого па 2021, - 2025 р.р стаЕом па

)апа, на яху провоdlдlас, пepeqipKa)

(роздiл I - пункти JtJф.,.. ; роздiл II - пункти NчJS);- Виконано _
- Виконуються

IJ,ей акт скJIадено робочою комiсiсю iз здiйснення контролю за

виконанням колективного договору у складi KoMicii

офiцiйних документiв, здiйснила перевiрку виконання ними зобов'язань

за коЛектИвни}1 договором за_(rrерiод - квартzIл,

,riврiччя, piK) i встановила наступне:
1. Перевiрчi пiдлягало_пунктiв договору, з TepMiHoM виконання на

момент здiйснення перевiрки.
2, При перевiрцi jстановлено:

(розлiл I - пункти NоNоrаоздiл II - пункти NpNs... );

- Не виконано_пунктiв (роздiл I - пункти JtNo,..; розлiл II - пункти NчNч).

коменmар; dля зdiйснення конmро.lю сmоронu маюmь спiльно

вuзначumч Kpumepi|' оцiнкч вltконання нор.ч mа положень dоzовору
(моэlслuвi оцiнкlt "BuKoHaHo", "вllкону€mься ", "BuKoHaHo часmково ", "не
,uKoHaHo"1.

Далi в акmi слid вказаmч HeBttKoHaHi пункmu dоzовору, прuчuнu tx

невuконанiя, а mакО ,:; BidпoBidшbHtlx посаdовлм осiб, поdаmu необхidну

арzуменmацlю,
В акmi моэrуmь буmч вuклаdенi BucHoBKu KoMicit mа пропозuцii' tцоdо

усунення вlt lвленчх порушень. Захоdiв влlлuву HeBuHHux посаdовuх осiб.

голова koMicii

Члени KoMicii:

,ql?;i}ь
.t9л',l.?

,--&"р.*;

l}iд сторони роботодавця Вiд профспiлковоi органiзацii




