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l. Загальнi поло2кення

.1.1, 
КолективниЙ договiр мiж роботодавцем та виборним органом первинноi

профспiлковоi органiзацii укладено вiдповiдно до ,uпоrодчuЁrrч УкрJiЪи про
працю, освlту.

до ухвалення новою Колективного договору.
l.З. Сторонами Колективного договору е: роботодавець в особi директора

Чиж ольги Михайлiвни, яка представляс iнтереси закладу освiти i мае вiдповiднi
повнов:D(енIя;_.виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацii
(ВОIIПО) в особi HaTarrii Iванiвни lllл"r.r,,*u пр"д"ruвляе iнтереси працiвникiв
закладу освiтИ у сферi працi, побуry, культури i захищас ix труловi, соцiально-
економiчнi права та iнтереси, отримавши на це вiдповiднi пЬвноваже"ня вiд
працiвникiв закладу освiти.

1.4. Положення Колективного договору дiють безпосередньо та
поширюються на Bcix працiвникiв закладу освiти.

1.5. На пiдставi Колективного договору, який е локальним документом
соцiального_партнерства cTopiH, здiйслюютi реryлювання 1рудових вijносин узакладi освiти та соцiально-економiчних питань, що arЬЬуrr"", iHTepeciB
працiвникiв та Роботодавця.

, 1.2. Колективний договiр схвалений загаJIьними зборами працiвникiв
(протокол вiд J',i! l вiд 30.03.202l р.), набувае чинностi з дня його пiдпиЪання i дiе

економiчних гарантiй працiвникiв,
досягнення злагоди в колективi.

забезпечення ikHix констиryцiйних прав,

l ,.6. Колективний договiр визначае узгодженi позицii та дiТ його cTopiH,

r спрямован1 на спIвпрацю, створення умов для пiдвищення ефективностi роботиr заклаДу освiти, реалiзацiЮ на цiй ocHoBi професiйних, трудових i соцiально-

.1.7. Сторони зобов'язуються будувати взаемовiдносини на принципах
соцrального партнерства, забезпечуючи паритетнiсть llредставництва,
рiвноправнiсть cTopiн, взаемну вiдповiдальнiсть, конс,труктивнiсть i
apryMeHToBaHicTb як пiд час переговорiв (консультацiй) для укладанняКолективного договору, внесення до нього змiн i-доповнень, так i пiд час
розв'язання питань соцiально-економiчних i трудових вiдносин:

1.7. l..Виборний ортан первинноi профспiлковоТ органiзацii зобов'язуеться
сприяти.ефективнiй роботi працiвникiв властивими йоЙу методами, усвiдомлюесвою 

. 
вiдповiдальнiсть за реалiзацiю спiльних з роботодавцем цiлей та

необхiднiсть пiдвищення якостi й результативностi працi.
1.7.2. Роботодавець бере на себе зобов'язапr" дотр""у"чrися вимог

законодавства Украiни, зокрема про працю, ocBiтy, та виконувати положення
Колекгивного договору.

1.7.3. Якщо порушеtrня трудових i соцiально-економiчних прав працiвникiв,
невиконання зобов'язань Колективного договору буле зумовлено
непереборними обставинами або незаконними дiями вищих оjганiв управлiнняосвiтою, роботодавець звiльняеться вiд вiдповiдальностi за умЬви, що виборний
орган первинноi профспiлковоi органiзацii було повiдомлено llpo виникнення
цж обставин.

l



1.8, Сторони пiдтверджують реальнiсть
узгоджених зобов'язань, обов'язковiстьii

забезпечення
виконання

прийнятих i
роботодавцем,

2.1.1. Пiдтримувати чисельнiсть працiвникiв на piBHi,
нормативними актами MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи,
повноцiнного освiтнього процесу.

встановленомч
для органlзац11

працiвникiв лише в
змiнами в органiзацii
перепрофiлюванням,
не}хильно дотримуючись при цьому норм законодавства УкраiЪи, цього
Колективною договору.

2. 1.2. Забезпечувати стабiльну роботу колективу; здiйснювати вивiльнення
разi нагальноi необхiдностi, зумовленоi об'сктивними
працi, зокрема у зв'язку з лiквiдацiею, реорганiзацiею,
скороченням чисельностi або штаry працiвникiв,

працiвниками i ВОППО.
1.9. Змiни i доповнення до Колективного договору вносять з iнiцiативи будь-

якоi зi cTopiH пiсля проведення переговорiв (консультацiй) i досlгн9нЕя згоди та
набувають чинностi пiсля'lх схваленIUl загальними зборами працiвникiв.

1.10, Пропозицii cTopiH про внесення змiн i доповнень до колективного
договору розглядають спiльно, вiдповiднi рiшення у(ваJIюють протягом семи
днiв пiсля отримання ix iншою стороною.

1.1 l. Сторони домовилися, що в перiод дii Колективною договору, за умови
виконання його положень, колектив висуватиме HoBi вимоги з питань,
передбачених цим доювором, лише у випадках покраценюl фiнансово-
економiчного стану або внесення змiн до угод вищих органiв управлiння
освiтою, законОдавства УкраТнИ, Уквчlпення яких зумовлюе необхiднiсть
внесення змiн та доповнень до Колективного договору, а також не
використовуватиме такий засiб тиску на роботодавця, як призупинення або
повне (часткове) припинення роботи, тобто с.грайк.

1.12. Жодна зi cтopiн упродовж строку дii Колективного договору
одноосiбно не ухвалюватиме рiшення, що змiнюють йою норми та зобов'язання
або припиrrяють ix виконання.

1.1З. Пiсля схвzlлення проекту Колективного договору на загальних зборах
колективу закладу освiти сторони забезпечують його пiдписання у триденний
строк. Пiсля ресстрацiТ Колективний договiр розмiщують на видному мiсцi у
закладi освiти.

1.14, За три мiсяцi до закiнчення TepMiHy лii Колективного договору з
iнiцiативи будь-якоi зi cTopiH починаються переговори цодо ук.JIаденюl новою
Колективного договору на наступний строк або продовження TepMiHy його дiТ,
для чого створюеться вiдповiдна комiсiя з однаковоi кiлькостi представникiв
cTopiH.

1.15. TepMiH роботи KoMicii визначають спiльним рiшенням роботодавця та
воппо.

2. Забезпеченпя зайнятостi працiвнпкiв
2, l. Роботодавець зобов'язаний:



2.1.3, Письмово п."la:yпч ВОIIПО про ймовiрну лiквiдацiю,реорганiзацiю, перепрофiлювання та iншi змiни в оргl;Ьа;i;;рацi не пiзнiше нiжза три мiсяцi до запровадження цих змiн.
2.1.4. У разi виникнення

упродовж 30 днiв з "o""Зo1l 
МаСОВИХ ЗВiЛЬНень (понад 5оlо працiвникiв)

;жжll;il_т*,rJ;;"#k"*,iХ;ХН'Т:*1Х""Жi"";:':'.ýК"#
2.1.5, У разi виникнення

органiзацii ;;;;;,;;;й; ;Tfi,#i :ЪJiii:iii"li Jxъ:"ъ:".,rrjfri#,#;закладу освiти, скороченrU{ чисел"по"ri- utio ,,,ru.y npluiJii*iu,- здiйснювати вивiльнення працiвникiв r;;;-;;^;"*ористання Bcixможливостей для забезпечення_iх робоrо. nu i"rlrф роЙо"оrу 
"i"цi, "o*p"ru 

Лза pzlxyнoк припинення трудових вiдносин i. 
"у"iсп"*Ъ"rr, лiквiдацii сумiщеннятощо;

д.о;#:i+ilЖ #;"l::# Т,Т::,.".1'_ 1""in "п"ч,ься, територiальн ий орган

2.16.заiотрй;;;.-;iШН-ТН:iТi,ilуБ;,;";"#.#Т;",,
нових працiвникiв; не укладати НО_si_Тlо*' ,".;"й;; ;; ,lсяцl до початкумасолвчх_(п:над 5О4 прачiвникiв1 вивiльнень та nu п"рiод rui* звiльнень.2.1.7. Працiвникам, звiльненим через змiну u. ор"urirчцiТ працi, зокремареорганiзацii або. перепрофiлювання закладу освiти, скорочення чисельностi абош:а_ryrrрацiвникiв, протягом року з дня звiльнення'наоJ"чrп np""o поворотного
:.р.:]зт на робоry за умови потреби у прuцi"пr-_пuь' квалiфiкацiя якиханалогlчна звiльненим.

. 2.1.8. ЗвiльняТи педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв у зв'язку
'' "-:Рft.i:::::СЯry роботи лише пiсля 'lun;n*.n", nu""-i,ioro ро*у.Z.l.)/. Jаоезпечувати працевлаштуsан ня заресстоsаних у !ержавнiй службiзайнятостi УкраiЪи пелагогiчних лрацiвникiв на вiльнi та HobocTBopeHi робочi
1l.rсчя 

вiлповiлно до квалiфiкацiййr-";;;;: ;Ь";;;,i"o""j".y виIryскникамвищих_ навчаJIьних закладiв педагогiчного профiлю.

"""лл1l.,.О 
Для створення вiдповiдних у";;;;;;: якi максиммьно сприяли бзаОезпеченню лродуктивноi зайнято"ri пЪдu.о"Ь"r, прuцЙ*i" ru auр*у"чп"loперiодiв трудовоi дiяльностi до

"пду_п"п"ii,u".u"о"поuu.,iпНчЪО.ifi :TY-i#JJ#':Ж:;""'*""#H:
тарифноi ставки.

2.2. ВоППо зобов'язаний:

лл,.,?:? _!_ 
Здiйснювати. роз'яснювальну робоry з питань трудових прав тасоцlаJlьно-економiчних iHTepeciB лрацiвникiв, rп; "r"й"п"Ь*".Z.Z,Z. Jаоезпечувати захист працiвникiв, якi вивiльняються, вiдповiдно дозаконодавства Украiни.

2.2.З. Не знiмати членс-гва
лрацiвникiв, якi вивiльняються, ло
поданrrя особистоi заяви про зняття

..в первиннiй профспiлковiй органiзацii
lхнього працевлаштування 1okpiM випадкiв
з оОлlку).
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2.З. У разi звiл_ьнення з роботи за пунктом l cTaTTi 40 КЗпП перевахне правозiulишення на роботi (при рiвних результатах лрацi й квалiфiкацiD, obiMвипадкiв, передбачених КЗr,П, пuдu"чrr ru*о*,

, *,__-_о:обч" ":рзпенсiйного BiKy (пiвтора року до призначення пенсii за BiKoMt вислугою poKiB).

3. Режпм працi та вhпочпнку
3. l. Роботодавець зобов'язаний:
J,I.1. Забезпечувати ефектипнv пiопr-;л_,

ф";;i ;;;;;' Ыffi ;;""1|#:ifi"ffi;ifi;:1Жi'"j #;"iXlJ"_"Ji,TXоr" 
1i{":,r,:ny результатiв робот", norinrlr""n" у"Ъ;;;;:^J.l.Z. Jаоезлечувати розвиток i змiцнення матЬрiа,,rьно-технiчноi базизакладу освiти, рацiональне використllння наявного устйування та обладнання,створення оптиммьних умов для органiзацii ocBiTHio.o проц""у.3,1.3. Уживати заходiв для .мораJIьного i матерiальнЬ.о стимулюваннясумлiнноI, якiсноi лрацi працiвникiв.
з.1.4. не застосовчват]

"о*;;;,;;:-о;;;fi'":Ъ"Хi,lХННУ 
фОРмУ,трудового договору з

3.1.5. Вiдповiдно до заявок, наданих закJIадом освiти, забезпечуватипрацевлаштуванIul молодих фмiвцiв. за здобутою ними 
"п"цi-"пiсr., у*пЪ"rx'з ними безстроковий трудовий договiр i всrановивш;;ъ;;;;;;""" ,""aHTФKeHIUIв обсязi не менше вiдповiдноi кiлько"ii .одrп 

"; ";;;;Б;irноi плати.3.1.6, Забезпечувати наставництво молодих фахiвцiв, ;п;;яти ii адаптацii вколективi. лрофесiйному зросrанню.
Уклалати 

_cTpoKoBi труловi договори лише в разi. якщо трудовiвlдносини не може бути встановлено. на невиiначений ,epMiH з ур*у"ЪЙ",
al_реr"ру 

майбутньоi роботи, умов iT виконання, lпф".ii-.,рчцi"пикiв або вtнших випадках, передбачених законодавством УкраiЪи.
3.1.8. ПрийматИ працiвникiв ,u ,"inur".i--i* вiдповiдно до вимогзаконодавства Уrrраiни.
3.1.9. ,Щоводити до вiдома працiвникiв змiст нових нормативних документiв

11 
офiцiИrr* роз'я.снень. що стосуються цlудових вiдноЪин, органiзацii працi(Улродовж двох днiв лiсля отриманн" u;дпо"и"оi inй"*iii.J.1,1u. JалоЬlгати виникненню_iнливiлумьних'i колективних трудових

:::Чiт.rl_i в разi виникнення забез.,ечувати 

' ";r;;;;д." розв'язаннявlдповlдно до норм законодавства Украihи.

л_ _з 1 'r. 
СУмiщення професiй 

л(пЪсад), розширення зони обслуювуваннязастосовувати за погодженпям iз ВОППО.

-л_,]л]-1?_ 
Забезпечувати дотримання вимог законодавства УкраiЪи щодо

:::ll-Y::"Y "р"uiвникiв 
про запровадження но"их i змiну *""n"* уrо" прчцiне пl_зllш: нlж за два мiсячi до ix увелення.

З.1.13. Пiд час прийняття на iоботу ознайомлювати працiвникiв зi статломзакладу освiти, правилами внутрiшнього розпорядку, Колекгивним договором,посадовими чи робочими iнструкцiями.



3.2. ВоI]По зобов'язаний:
З.2.1. Забезпечувати постiйний конIроль за

нормативних документiв з питань трудових
розподiлу навантаженIul тощо.

3.2.2. Роз'яснювати членам змiст нормативних Документiв iз зазначених упунктi 2.2.1 
_Колективного договору питань, ixHi пра"ч 

"u 
обо"]"rпr.3.2.3. СприятИ змiцненнЮ тудовоi дисциплiни, доlриманню правилвнутрiшнього розпорядку.

3.2.4. ЗапобiгатИ виникненню iндивiдуальних, колективних трудовихконфлiктiв, брати участЬ у ix якнайшвидш""'у р"r;;";";;;;iдпо"irrо оо 
"ор"законодавства УкраiЪи.

РаЗу на два роки перевiряти дотримання
ведення трудових книжок працiвникiв закладу

3.2.6. Представляти iнтереси Bcix працiвникiв закладу освiти, якiпотребують розв'язання питань З мiсцевими i чъп"р-ur"r, органzrмивиконавчоi влади, правоохоронними органами, op"uru", мiсцевогосамоврядуваннJl та ik викоr
i"6ор"чч'lощоло;;.;.u;;:"u""ими органами, i затребувати необхiдну

лл,_.r_r.| 
Забезпечувати 

. 
захист прачiвникiв заклму освiти вiд незаконногозвlльнення шляхом перевiрки пiдстав для звiльнення з iнiцiативи Роботодавцядотримання встановленоi зако

з.r:Ylaт-,ен'вiдмовиr''::;ж:"}";l"жч#;".,#"#3-"Jff#т;цього пlдстав.

сво€часним уведенням
вiдносин, органiзацii

в дtю
працi,

3.2.5. Не рiдше одного
законодавства Украiни щодо
освlти.

одностороннiм рiшенням Роботодавця незаJIежно вiд причин, що зумовилиприйняття такого рiшення.

4. l. роботодавець .ouo",".u,l;i,ouo""o "u"
4.1.1. Установлювати на час дiТ Колективного договору трива,riсть робочогочасу, що не перевип{уе встановлену законодавством vr.рЫЪи про працю.4.1.2.. 3астосовувати режим скороченого робочого часу дJUl технiчнихпрацiвникЬ BiKoM вiд Iб ло l8 poKiB - iO .oon" nl ."*o"n". 

'--'
4.1.J. Органiзувати облiк часу початку i закiнчення роботи.

, 4,1.4. Забезпечувати встановлення педаго.iчного навантаження працiвникiв(на тиждень) в обсягах, цо вiдповiдають 
"r""ui ;;";i;;;ii'nur" 1по"uдо"о"уокладу).

,._,...1л' ,r,;._?то""аджувати 
тривалiсть робiт, обсяг педагогiчного нzlвантlDкенняменше, нlж на ставку заробiтноi плати, лише за письмовоi згоди лрацiвникiв. Не

i:}:::::#:,"T:.:::.T:Y:-i робiт tобсяry педа'.огi"но'.о'навантаження) за

_ 4.1.6. Б_ез яагальноi по,rреби та згоди працiвникiв не залучати ix довиконання обов'язкiв. цо не лепедбаченi посадовими 
"" роЪо"""" iп"aрукчiями.За наявностi згоди на u"*o"u""" iнших видiв робiт розв.язувати питання про



вlдповiдну компенсацiю на пiдставi угоди мiж Роботодавцем i працiвниками звиданням вiдповiдного наказу.
4.1.7. Тимчасове переведеннЯ на iншу роботу, не обумовлену трудовим

договором, або на час простою здtйснювати лише за згодою працiвникiв зоплатою роботи вiдповiдно до законодавства YKpaiH и.
4.1.8. У разi застосування неповного робочого дня (тижня) норму робочогочасу визначати Угодою Mix Роботодавцем i працiвниками. Пiи'цьому необмежувати 

_обсяг трудових прав працiвникi", 
"*i прuц19оrь на умовахнеповного робочого часу.

4.1.9. У разi прийняття атестацiйною комiсiею рiшення про невiдповiднiсть
педалогiчного працiвника займанiй посалi керiвник ,u-by o.uirn 

"о*"iнiцiювати перед працiвником про розiрван", ,рудоrо.о оо.о"ору з ним iз
додержанням вимог законодавства про працю.

4.2. ВоIlПо зобов'язаний;

_ 
4.2,1. Роз'яснювати працiвникам змiст нормативних докдлентiв про

робочий час та нормування прачi.
4.2.2. Забезпечуьати постiйний конIроль за сво€часним i правильнимзастосуванням Роботодавцем законодавства УкраiЪи про працю, ocBiry,положенЬ цього КолективНого ДоговорУ в частинi, що Ъrч"уaa"", р"*rl!fуРОбоЧ9г9 Ч9су, графiкiв роботи, розподiлу педагогiч"о.о ,ru"unru*"rn" ,ощо.
4.2,3. Сприяти свосчасному розв'язанню конфлiкгних сиryацiй, пов'язанихз розподiлом педагогiчного навантаження та з iнших питань щодо режимуробочого часу.
4,3. Сторони домовилися:
4..3.1. Що перiоди, впродовж яких у закладi не здiйснюеться освiтнiй процесу зв'язку з санiтарно-епiдемiологiчними, *irurrnnr"lr 

-*и 
iншими, незаJIежними вiд його працiвникiв обставинами, с робочим часом працiвникiв. УцеЙ час...працiвникiв змучають до. ocBiTHbbi, органiзацiйно-методичноi,

органiзацiйно-педагогiчноi робiт вiдпо"iд"о до наказу n"pi*"iu aч*чду освiти.4.3.2. Обллежувати укладеtrня строкових договорiв iз працiвниками змотивацii необхiдностi ik випробовування,
4.3.3. Не допускати переукJIадення безстрокового трудовоfо договору настроковий з пiдстав досягнення працiвниками пе"сiи"ого BiKy з iнiцiативиРоботодавця (KpiM наукових та науково-педагогiчних працiвникiв).

5. Час вИпочUнку
5. l. Роботодавець зобов'язаний:
5.1.1. В_изначати тривалiсть вiдпусток i порядок ix надання працiвникам,керJючись Законом УкраiЪи <<Про вiдпустки> 

";д 
tS.tl.tqqO',:Vs so+lso-Bp (далi

_.1т::_.:ч вiдпустки), Порялком надання щорiчноi ocHoBHoi вiдпусткитривzlлIстю до.5б ка,rендарних днiв керiвним працiвникам навчальних закладiв

I" ]л:::_:1*:,:, навчальних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших установI закладlвl педагогiчним, науково-педаюгiчпr" rrрuцiu"и*uм та науковим



frffi r;"T*"r"^' посгаповою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд

л__ 
5-1-2. Щороlсу до 15 сiчня розробляти та пою]Загвердкувати i доводити до ыr"r, '""iili':,::_ :: ,Ч"-Д*Увати з ВОПпо,

рк, дOтрима}rня я*о- . осý_"л'jl"а 
ПРаЦiВНИКiВ ЛРафiК Вiлпусток на поточний

Про дату 
".;Й';;;;:В 

ЯЗКОВИМ ЯК ДЛЯ Роботодавця,

нiж з_а два тижнi до u.,;"оu.:л.:9:u,",*о"о 
поuйо";#;;-i,Хlili" H"#xjl

.r*H;#xЁL#;#J, j11#fl b"}""r?"",iffi i,y:,
вlдIryстки. обов,язково *JlJ_1""uo"*, """ч"о*"ril""",пеРlод 

з iнiцiативи

п,tсьмовоir"од".,рчцi"пr.l{ЖУВатИтаке"Й;Ъ;;;;.'ii;fr 
"'f ЖrJJ;

'Iдrryсток повноi Tpru-o"r;'l"- _I" ДОПУСКаТИ НеНаДаННя щорiчних основних
Ъ.l.о. нЙ"""ri rЪilfi_1Р_!1"'О" 

О"ОХ poKiB поспiль.
- 
a::.рам - ] *-.*чопХ'оuНYu!ТКИ 

ТаКИМ ПРаЦiВникам:

ori"i 
*''n*, якi мають двох i бiльЙе дiтей BiKoM до 15 poKiB - l0 календарних

- працiвникам у разi:
- особистого цrлюбу - 3 l

- 
"""Й Ъ;;;;;*i"lТ"ЧuОП"* oHi беЗ Збереження заробiтноi плати;

плати. г -_" lIB - J календарних лнi без збереження заробiтноi

_ 5.1.5. Безперешкодно зе
зоереженнJl заробiтноi nnurr'.,1T11:"" 

ПРаЦiВНИКiВ надавати вiдпустки безвiдтryстки. У ВИПаДКаХ. ВСТаНОВЛеНИХ Статтею 25 З;";;' Й
,'. 

"i;.':9:,r1 
"'".йними обставинами та з iнших причин. не зzЭ J?KOHY Про вiдпустки. наляRятD _;,;л:::] "P"'i.", Не ЗаЗНаЧеНИХ У cTaTTi

;:.J"жнLт#эi.i#l#,.#Ё}Ё!iнi:";";,Н*]жi}i*
5.1 .7. Вiдпi;;; 'а;i,,i;' i ) К:ШеНДарних днiв на пiк,

лише заii заявами. 2еження заробiтноi плати надавати працiвникам
5.1.8. Час вiдпустки без зб

дае 
1еiъо 

нз lл:;Й;""й:fifi,}iiЗаРОбiТНОТ Плати включати до стажу, що

,." ;;;;;" Ъ#}#ff:.##' "*KiB 
- 
частину щорiчноi основнот вiдлустки

прuцiuни*чм щорl";;i.;;;;;.iТ'_':_ ПО" ЦЬОМУ тривалiсть ou*r"..*o'Ti#.i
"+ 

календарних днi, 
t Та ДОДаТКОВОi ВiДПУСТОК Мас буrи не меншою нiж

5.I.10. Не допускати ообоonp"""* прuцiui'";Й;##:/л "_.СВЯТКОВi, 
НеРОбОЧi i вихiднi днi. залlчення

передбачених ,r*о";;;;;' lШaHi ЛНi 
'iЙ""ювати у виня

надавати в бухгалтерiю доп*.,:jО::ОПУ 
ВОГПО r"i"rТ, ;lЁ:il:a"#T:}

н"робо,,i дпi'u'й;ff;'iiЖ;хfli,,llТfiН;*боти У вихiднi, 
""",*o"il

o"u,"'";; l"J/;fjX, 
"l'f}""XXi"i 

j" * **, i -u Йi*Бi'оi i u .*о* за меж.ми
ЛО його зчлроuад*.";; i;;;;""JРл":ТИ 

З ВОППО, Цей графiк ск
ryuu," npuui 

"n" 
*-u "Ti; fiH; ffff;il-,:"H

l



залучати вагiтних жiHoK, MaTepiB, якi мають дiтей BiKoM до 12 poKiB. Залуrенi до
черryвань не можуть виконувати обов'язки сторожа.

5.1.12. Працiвникам, дiти яких у вiцi до l8 poKiB всryпають до закладiв вищоi
освiти, розташованих в iншiй мiсцевостi, за'rx бажанням надавати щорiчну
вiдпустку або il'частину тривалiстю не менше l2 календарних днiв для супроводу
дитини до мiсця розташування закJIаду i назад. За наявностi двох або бiльше
дiтей така вiдпустка надаеться окремо для супроводу кожноi дитини, LЦо
вiдпустку надавати без збереження заробiтноТ плати.

5.2. ВОППО зобов'язаний контролювати доlримання Роботодавцем
законодавства Украiни про час вiдпочинку працiвникiв i вiдповiдних пунктiв
Колективного договору.

5,3. Сторони домовилися, що:
5.З.1. За працiвниками, якi перебувають у вiдпустцi будь-якого виду,

зберiгаеться ix мiсце роботи.
5.З,2, Роботодавець за погодженням iз ВОIIПО у виняткових випадках на

користь працiвникiв для створення кращих умов вiдпочивку може перенести
день вiдпочинку на iнший день, щоб об'еднати його з найближчим святковим,
вихiдним або неробочим днем.

б. Оплата працi
6. 1. Роботодавець зобов'язаний:
6.1.1. Складати та затверджувати кошторис доходiв i витрат, штатний

розпис, а також вносити змiни до ни)( за погодженням iз ВОIIПО.
6.1.2. Пiд час прийнятrя працiвникiв на робоry ознайомлювати 'ii пiд пiдrrис

з умовами оплати працi, нilявними пiльгами й перевагами. За 'ri змiни
повiдомляти прачiвникiв про че пiл пiлпис.

6.1.3. Робоry працiвникiв закладу освiти оплачувати вiдповiдно до
виконуваноi роботи, посади, залежно вiд професii та квалiфiкацiТ, складностi та

умов виконання роботи. KoHKpeTHi розмiри посадових окладiв (ставок заробiтноi
плати) працiвникiв визначати вiдповiдно до €диноi тарифноi сiтки розрядiв i
коефiцiснтiв з оплати працi прачiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих
галузей бюджетноi сфери (додаток 1 до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 30.08.2002 Ns l298) та вiдповiдних нормативних документiв.

6.1.4. Виплачувати працiвникам закладу заробiтну плату у грошовому
вираженнi двiчi на мiсяць: заробiтна плата за першу половину мiсяця - l3 числа,
остаточний рахунок 28 числа поточного мiсяця. При збiry TepMiHiB sиплати з
вихiдними днями виплачувати ix напередоднi.

6.1.5. fuя нарахування працiвникам заробiтноi плати за час щорiчноТ
вiдпустки своечасно подавати вiдповiднi документи до бухгалтерii,

6.1.6. Заробiтну плату за весь перiод щорiчноi вiдпустки, а також
MaTepiмbHy допомоry на оздоровлення, виплачувати працiвникам не пiзнiше.
нiж за три днi до iT початку.

9



6.1.7. Пiд час кожноi виплати заробiтноi плати iнформувати працiвникiв про
1'_,,:ilT:1] ."r"r. з розшифруванням видiв 

"nnour,' рЪ."iрi", пiдстав дляздlис]lення вlдповlдних утримань та суv. якi пiдлягають виплатi.
* _ б.1.8. У разi порушення TepMiHiB виплати заробiт"оi плат" з незапежних вiдРоботодавця причин сво€часно повiдомляти про це лрйiu""пi".

6.1.9, Установлювати тарифнi роrр"д" п"дЙ.i"rrr"-- прчцi"пr*ч" au
резулътатами атестацii вiдповiдно до чинного законодавства.

_, __.9_1].9__ '.1!_"],1",:r"i]" 
перiодичне (не рiдше нiж раз на п'ять poKiB)лlдвищення квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв та вiдповiднi .uрйli йкомпенсацii при цьому (збереження середнього заробiтку).

6.1.1l. Забезпечувати виплату доплат за сумiцЬння професiй, посад,
::::i|.::.i:.r:11, обслуговування, виконання обов'язкiв ,имчасово вiдсутнiхпрацlвникlв оез звiльнення вiд своеТ ocHoBHoi роботи з використанюlм для цьогоBciei_eKoHoM_ii фонлу заробiтноi плати за вiдповiдними посйами.

б. l. 12. Забезпечувати пiдвищення посадових окладiв працiвяикам закладуосвiтиза oKpeMi види роботи, передбаченi норматиurrЙ ооЙaпru"".6.1.13. Своечасно оформляти та подавати документи !о бухгалтерii дляоплати працiвникам надурочноi роботи в подвiйнЬму po."ipi, no"nnuror' .першоi години.
б.1.14. Сприяти своечасному й правильному встановленню та виплатi

працiвника-тr,r заробiтноi плати з урахуванням_ змiнй розмiру посадового окJIадупрацiвника першого тарифного рЪзряду, мiнiмал*,iТ 
"чрЬбirrЪТ 

плати, освiти,
стаж1, 

9оботи, квалiфiкацiйних категорiй, .r"дu.о.irп""."чпirощо,
6.1.15. За роботу у шкiд.гlивих умовах працi встановлювати доплату дотарифноi ставки (посадового оклад) у розмiрi rо-riй тарибноi ставки(посадового окладу). Оцigl6зан]tя )мов працi на кожному робочому мiсцiздiйснювати на пiдставi aTecTauii робочих MiЪub,
6.1.1б. .Щоплати, пов'язанi з умовами працi, при погодиннiй оплатi працiвстановлювати за фактично вiдпрацьований час на jобочих мiсцях в умовах, щовiдрiзняються вiд нормальних.
б_ 1.17. Здiйснювати премiювання

нак!tзlв-
працiвникiв лише на пiдставi вiдповiдних

6.1.18. Свосчасно оформляти та подавати документи до бlхгалтерii длявиплати педагогiчним працiвникам:

. - надбавки за вислугу poKiB щомiсячно у вiдсотках до посадового окладу(ставки заробiтноi ллати) залежно вИ стажу лЬдагогi"rоi]йЪоrrп, попuд З роо, -10%; понад l0 poKiB - 20%; понад 20 poKiB - 30%;
_ допомоry на озДоровленнЯ у розмiрi мiсячногО посадовою окJIаду (ставки

заробiтноi плати) при наданнi щорiчних вiдпусток;
-_ щорiчну грошову винагороду за сумлiнну працю, зразкове виконанняслужбових обов'язкiв вiдповiдно до ч. l ст. S7 Закоф УЙJ.i, 

"Про 
ocBiry> таКолективного договору.
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6.1.19. Не ухваIювати в односторонньому порядку рiшень, що змiнюють
встановленi законодавством УкраiЪи та Колективним договором умови оплати
працi.

6.1.20. Здiйснювати iндексацiю заробiтноi плати у зв'язry iз зростанням
споживчих цiн на товари i тарифiв на послуги, а також компенсацiю працiвникам
втрати частини заробiтноi плати у зв'язку з порушенням TepMiHiB ii виплати в
порядку, встановленому законодавством Украiни, не вимагa!ючи при цьому зФIв

працiвникiв.
6.1.2l. Установлювати працiвникам надбавки до заробiтноТ плати в розмiрi

до 50О% вiд посадового окладу (ставки заробiтноi плати) за:

- високi досягнення у працi;
- виконання особливо вокJIивоi роботи (на час ii виконання);
- складнiсть, напрухенiсть у роботi.
Надбавry виплачувати в межах фонду заробiтноi плати.
6.1.22, Конкретний розмiр надбавок встановлювати за поюджеrtкям iз

воIIпо.
6.2. ВоIIПо зобов'язаний:
6.2.1. Контролювати дотримання у закладi освiти законодавства УкраiЪи про

оплаry працi.
6.2.2. Слрuяти наданню працiвникам необхiдноi консультативноi допомоги

з питань оплати працl.
, 6.2.З. Iнiцiювати питання про запучення до дшсциплiнарноI,

адмiнiс,тративноi, матерiальноТ вiдповiдальностi вiдповiдно до законодавства
Украiни осiб, винних у невиконаннi вимог законодавства про оплаry прачi, умов
Колективного договору, що стосуються оплати прачi.

6.2.4. Представляти iнтереси працiвникiв пiд час розгляду його ,грудового

спору з оплати працi в KoMicii з трулових спорiв.
6.2.5. На прохання працiвникiв представляти його iнтереси щодо оплати

працl в суд1.
6.2.6. Звертатися до органiв прокуратури щодо наявностi порушень

законодавства з метою забезпечення ними перевiрки виконання законiв на
пiдставi змв громадян та iншоТ iнформачii.

6.2.7. Вимагати притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб, винних у
порушеннi законодавства про оплаry прачi.

6.З. Сторони домовилися;
6.3.1. Свосчасно ознайомлювати працiвникiв з новими нормативними

документами та офiцiйними роз'ясненнями з питань оплати працi. соцiально-
економiчних пiльг, пенсiйного забезпечення, а також забезпечити гласнiсть умов
оплати працi, порядку здiЙснення доплат, надбавок, винагород, премiЙ, iнших
заохочувальних або компенсацiйних виплат.

6.3.2. Квалiфiкувати несвоечасну чи не в повному обсязi виrшату заробiтноi
плати як грубе порушення законодавства Украiни про працю та Колективного
договору i вживати спiльних оперативних заходiв вiдповiдно до законодавства
Украiни.
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6.3.3. Вживати заходiв для забезпечення педагогiчних працiвникiв роботою
в обсязi не менше ставки заробiтноi плати, За вiдсутностi такоi можливостi
довантажувати ix до встановленоi норми годин iншими видами ocBiTHboi роботи.

7. Охоропа працi i здоров'я
7. 1. Роботодавець зобов'язуеться:
7.1.1. .ЩО початку роботИ працiвникiв за укладеним ТУдовим договором

провести з ним необхiдний iнструктаж, роз'яснити пiд пiдпис його права,
обов'язки, iнформувати про умови працi, право на пiльги та компенсацii за
роботу в особливих, шкiдливих умовах вiдповiдно до законодавства УкраiЪи про
охорону працi i цього Колективного договору.

7.1.2. Створювати в закладi освiти в цiлому i на кожному робочому мiсцi
зокрема безпечнi умови працi вiдповiдно до встановлених норм,

7,1.3. Своечасно вживати комплексних заходiв для виконання норм безпеки,
охорони працi, пiдвищення рiвня охорони працi, запобiгання випадкiв
виробничого травматизму, професiйних захворювань, аварiЙ i пожеж.

7.1.4. ЗабезпечУвати дотриманяя працiвниками вимог нормативних
документlв, якl реryлюють питання охорони працi та прав працiвникiв у сферi
охорони працl.

7.1.5. Призначити посадових осiб для забезпечення розв'язання конкретних
питань з охорони лрацi, розробляти i затверджувати iнструкцii про ixHi
обов'язки, права та вiдповiдальнiсть за виконаннJr покладених на них функцiй,
забезпечити навчання (перенавчання) з питань охорони працi.

7. I .6. Орган iзовувати с восчасне l а я к icHe розсл iлування нещас ни х ви падкiв,
професiЙних зalхворювань вiдповiдно до вимог законодавства УкраiЪи про
охорону працi. Не допускати проведення таких розслiдувань без yracTi
представникiв первинноi профспiлковоi органiзацii.

7.1.7. Забезпечувати усунення причин, цо спричинюють
професiйнi захворювання, та здiйснювати профiлактичнi

нещаснt випадки,
заходи для ix

запобiгання.
7.1.8. ПроводитИ атестацiЮ робочих мiсць за умовами працi.

ознайомлюватИ працiвникiВ з результатамИ атестацii ixHix робочих мiсцi пiд
пiдпис.

7.1,9. Свосчасно оформлювати та подавати документи в бl,хгалтерiю для
виплати працiвникам доплати за несприятливi умови працi за р9зультатами
атестацii робочих мiсць.

7.1.10. За поюдженням iз ВоППО розробляти iзатверджувати положення,
iнструкцiТ, iншi актИ з охоронИ працi та безпекИ життедiяльностi, що дiють у
межах закладу освiти i встановлюють правила виконання робiт та поведiнки
працiвникiв на територii зак.ладу освiти, в примiщеннях, на робочих мiсцях
вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB з охорони працi.

7.1.11. Видавати накази з охорони працi й безпеки життедiяльностi i
забезпечувати Тх виконання.
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7. l. l2. Забезпечувати безкоштовне проведення обов'язкових поllсреднього
(ПlД час прийttяття на роОоту) 1 перiодичних медичних оглядiв працiвникiв
закладу освiти. Корисryватися правом притягнення до дисциплiнарноi
вiдповiдмьностi у встановленому законодавством Украihи порядry працiвнЙкiв,
що )хиляються вiд проходження обов'язкових медичних оглядiв, а також
забезпечити вiдсторонення ix вiд роботи без збереження заробiтнот плати до
проходження медичного огляду.

7.1.1З. На час проходхення обов'язкових медичних оглядiв зберiгати за
працiвниками мiсце роботи (посаду) i середнiй заробiток,

7.1.14. Проводити навчання i перевiрку знань з питань охорони працi
працiвникiв, зайнятих на роботах З пiдвищеною небезпекою, раз на 1ри роки. Не
допускати до роботи осiб, якi не пройшли iнструктаж з охорони працi, а
потреби - навчання та перевiрку знань з питань охорони працi.

7.1.15. Забезпечувати вiдповiдно до затверджених норм видаванIUl
визначенi термiни спецодяry та мийних засобiв.

7.1.16. Надавати представникам первинноi профспiлковоi органiзацii
закладу дошкiльноi освiти всю необхiдну iM iнформацiю з питань умов, охорони
працi, безпеки життсдiяльностi, санiтарно-побутового i медичного забезпечення,
витрачання коштiв, передбачених для здiйснення заходiв з окорони працi.
свосчасно вживати заходiв дrя врахування подань та висновкiв, надавати
apryMeнToвaнi вiдповiдi в семиденний строк пiсля ix отримання.

7. I .l 7. Здiйснювати контроль за дотриманням прачiвн иками норм i правил з
охорони працi та безпеки життсдiяльностi пiд час освiтнього прtlцесу, а такох за
використанням засобiв захисту.

7.1.18. Вживати термiнових i необхiдних заходiв для налання допомоги
потерпiлим у разi виникнення нещасних виладкiв у закладi освiти, залуtlаючи за
поlреби аварiйно-рятувальнi формування.

7.1.19. Зберiгати за працiвником, що втратив працездатнiсть у зв'язку з
нещасним випадком на виробництвi або профзахворюванням, мiсце роботи
(посаду) i середню заробiтну плату на весь перiод до вiдновлення працездатностi
або визнання його в установленому порядку iнвалiдом. Якщо потерпiлий не
може виконати робоry, забезпечити його перепiдготовку та працевлаштування,
встановити пiльговi умови i режим роботи.

7.1.20, Щотримуватися нормативних документiв у сферi охорони працi щодо
прав жiнок, неповнолiтнiх та iнвалiдiв.

7.2. ВоIIПо зобов'язаний:
7.2.1. Забезпечити акrивну участь представникiв первинноi профспiлковоi

органiзацiт у розв'язаннi питань створення безпечних умов працi, запобiгання
випадкirм травматизму i захворювань, оздоровлення та працевлаштування у разi
погiршення стану здоров'я прашi вникiв.

7.2.2. Захищати права працiвникiв зtжладу освiти на безпечнi умови працi.
у разi виникнення небезпеки дJIя життя i здоров'я працiвникiв вимагати
припинення вiдповiдних робiт,

за
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7.2.3. Вносити пропозицii Роботодавця про заохочення працiвникiв, а також
стимулювати ii за активну участь у здiйсненнi заходiв, спрямов: {их на
полiпшеннЯ умов i охорони працi з урахуванн", 

"о*rr""оaa"й 
Профспiлкового

KoMlTeTy.
7.2.4. Вносити пропозицii для запобiгання виникненню мож.JIивих аварiйних

охорони працi

змiсту цього Колективного

сиryацiй, виробничоготравматизму i професiйних захворювань.
7.2.5. Сприяти працiвникам у виконаннi ними зобо;'язань з

та органiзувати вiдповiдний контроль.
7.2,6. Не рiдше нiж двiчi на piK виносити на обговорення працiвникiв

результати спiльноТ роботи цодо забезпечення контролю за охороною працi.
7.3. Сторони домовил ися:
7.3.1. Установповати доплати працiвникам за робоry у шкiдливих i важких

умовах працi.
7.3.2. Надавати цорiчнi додатковi вiдпустки за робоry у шкiдливих i важких

умовах працi.
7.3.3. Надавати щорiчнi додатковi вiдпустки за особпивий характер працi.

8. Соцiальнi гарантii., пiльги, компенсацii
8. l. Роботодавець зобов'язаний:
8.1.1. Утримуватися вiд яких-небудь дiй, цо мох7ть вважа[иqя вцtучанням

у стаryтну дiяльнiсть первинноi профспiлковоi органiiацii.
8.1.2. ЗабезпечиТи головi та членам первинноТ профспiлковоi органiзацii

безперешкодний доступ для. спiлкування a- прчцi""r*u"п, не перешкоджати
вlдвlдуванню та Огляду примiщень закладу освiти, робочих мiсць, надавати дляздiйсненнЯ контролЮ книги наказiв, TpyloBi *нижки працiвникiв, документи
щодо облiку робочого часу, вiдпусток, заяви й скарги працiвникiв та книry ix
реестрацii, документи з тарифiкацii, атестацii прчцi""r*l", вiдомостi та iншi
документи з питань заробiтноi плати тощо.

. 8.1.3. Головi й членам первинноi профспiлковоТ органiзацii, незвiльненим
вiд основноТ роботи, надавати вiльний вiд роботи час (r" 

""ni" дuо* юдин на
l:*{"*) Зi ЗбеРеЖеНням середнього зарЬбirку для виконання громадських
обов'язкiв на корr"r" ,рудоuоiо *олективу, участi в консультацiях i феговорах,
робоr i виборних профспiлкових орга"iв. ioKpe"a вищих.

_ , 1r.a.Надавати ВОППО необхiдну iнформацiю з питань, що стосуються

профспiлковоi органiзацii на
iHTepeciB працiвникiв.

договору, сприяти реалiзацii права первинноi
зilхист трудових. соцiал ьно-економiчних прав та

8.1.5. Вiдповiдно до письмових змв працiвникiв, якi е членами первинноi
профспiлковоi органiзацii', щомiсячно i безоплатно утримувати iз заробiтноi
плати i перераховувати на рахунок членськi профспiлковi'внески не пiзнiше
наступного за днем виплати заробiтноТ плати дня.

8.1.6. Погоджувати з ВОППО змiну умов трудового договору, оплати працi,
притягнення до дисциплiнарнот вiдповiдальностi працiвникiв, якi е членами
первинноi профслiлковоi орган iзашiТ.



8.2. ВоППо зобов'язаний:
8.2.1. Використовувати наданi чинним законодавством УкраiЪи про працю,

ocBiry, а також цим Колективним договором прa!ва дJIя захисry трудових i
соцiально-економiчних прав та iHTepeciB працiвникiв закладу освiти.

8.3. Сторони домовилися:

_ 8.3.1. ЗдiйснюватИ перепрофiлювання, закриття, лiквiдацiю, а також змiну
форм власностi заI(JIаду освiти лише за згодою ВоППо.

8.3.2, Брати участь у громадських обговореннях освiтянських проблем,
проекгiв нормативн их документiв.

8.3.3. СприятИ залrlеннЮ працiвникiВ зак.паду освiти до участi у мiсцевих,
мiжрегiональниХ, всеукраiнськиХ оглядах, конкурсах, фестивалях художньоi
самодiяльностi тощо.

8.3.4. Сприяти наданню BciM працiвникiв матерiальноi допомоги, зокрема й
на оздоровлення, в cyMi до одного посадового окJIаду на piK (матерiальна
допомога на похованIUr зазначеним вище розмiром не обмежуеться), виплаry
премiй вiдповiдно до ik особистого внеску в загальнi результати роботи в межах
фонду заробiтноi плати.

8.3.5. Забезпечити оплату працi працiвникiв у випадках, якщо в oKpeMi днi
(мiсяцi). в якi освiтнiй процес у закладi освiти не проводився з незалежних вiд
них причиН (епiдемii, метеорологiчнi умови тощо), iз розрахунку заробiтноi
плати, встановленоi при тарифiкацii, з дотриманюIм при цьому умов
законодавства Укра'tЪи.

8.3.6. Вносити пропозицii суб'сктам права законодавчоi iнiцiативи,
вiдповiдним органам держаВноТ влади, Федерацii профспiлок Украiни до
проектiв законiв, чинних законодавчих та нормативно-правових iKTiB, якi
стосуються соцiально-трудовоi сфери,

9. Контроль i вiдповiдальнiсть
9.1 . Роботодавець зобов'язаний:
9.1.1. В установленому законодавством Украiни порядку:
- притяryвати до вiдповiдальностi осiб, винних у невиконаннi зобов'язань

(полохень) цього Колективного договору, ненaшежному (невчасному) it
виконаннi, порушеннi законодавства про колективнi договори;

- вiдшкодовувати моральнi збитки, HaHeceHi працiвникам, якщо порушеннJIii законних прав призвело до мор:rльних сlрФкдань, втрати нормzrльних
хитт€вих зв'язкiв i вимагz!ють вiд ньою додаткових умов для органiзацii свою
життя.

9.1.2. Забезпечувати друк, подання на ресстрацiю цьою Колективного
доювору i розмноження його пiсля ресстрацii в кiлькостi 3 (три) екземплярiв.

9.2. ВоППо зобов'язаний:
9.2.1. Iнiцiювати питання щодо розiрвання труаового логовору з керiвником

закладl освiти, якщо BiH порушуе законодавство про працю, профспiлки, не
виконуе зобов'язань цього Колективного договору.

9.3. Сторони домовиJIися:
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9,3.1. Спiльно визначати необхiднi зzrходи для органiзацii виконання цього
Колективного договору.

9.3.2. Контролювати виконання цього Колективного договору як самостiйно
кожною iз cTopiH, так i спiльно.

9.3.3. Взаемно i одночасно звiтувати про виконаttllя цього Колекгивного
доювору на засiданнi загальних зборiв колективу в TaKi термiни:

- за перше пiврiччя поточного року - не пiзнiше З0 липня;
- за пiдсумками року - не пiзнiше 28 лютого насryпного року.
9.3.4. Перевiряти

Колективного договору
стан виконання зобов'язань i положень цього
(перел звiтами) комiсiсю з однаковою кiлькостi

представникiв кожноi зi cTopiH. оформлювати вiдповiднi акти перевiрки, змiст
яких доводити до вiдома колективу закладу освiти; акти зберiгати у
представникiв cTopiH упродовж строку дii цього Колективного договору.

9.3.5. Визначити осiб, вiдповiдальrtих за виконання окремих положень
Колеюивного договору, i встановити строки виконання зобов'язань cTopiH.

9.3.6. Перiодично проводити зустрiчi для взаемного iнформування про стан
виконання зобов'язань.

9,З,7, У разl невчасного виконання або невиконаннi зобов'язань (положень)
цього Колективного договору аналiзувати причини та вживати необхiдних
заходiв для забезпечення реалiзацii його положень.

РОБОТОДАВЕЦЬ
<-"JЦЦз-r-
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- вихованIп у дошкiльникiв поваги
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ПОЛОЖЕННЯ
про впплату педагогiчним працiвникам щорiчноi грошовоi винагороди за

сумлiнну працю, зразкове виконаЕня слуэкбових обов'язкiв
у ЗДО IЪ 43

1.Загальнi поло2кення

. 
1.1,.Щане положення розроблене на виконання ст. 57 Закону УкраiЪи <Про

ocBiry> i вiдповiднО до вимоГ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
з1,01.200l р. N9 78 з метою стимулювання творчоi HoBaTopciKoi пе!агогiчноi
працi. Положення регламентус порядок надання цорiчноТ грЪшовоi винагороди
педагогiчниМ працiвникаМ за сумлiннУ працю, зрiвкове 

"nnoran* службЬвих
обов'язкiв та вiдсутнiсть порушень 

""*o"uu"**o.i 
i трудовоi дисциплiни i дiепротягом чинностi зазначених вище законодавчих та нормативно-правових

aKTiB. Щорiчна грошова винагорода - це самостiйний Ъ"д матерiального
заохочення педагогiч н их прачiвникiв.

1.2. Положення поширюсться на працiвникiв, якi займають посади згiдно з
перелlком, затвердженим постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 14.06.2000
р. Nо 963, iдiс протягом чинностi запначених ""r" ,ч*о"одu"" их i нормативно-
правових акгiв.

2. Умови i показникп для наданflя щорiчноi грошовоi вишагородп

2.1. обов'язковими умовами для розгляду питання про надання щорiчноi
грошовоi допомоги с:

- добросовiсне ставлення до cBoit функцiональних обов'язкiв;
- постiйне пiдвищення професiйного рiвня, педаюгiчноi майстерностi,

загальноТ культури;

- забезпечення умов для якiсноТ реалiзацii ocBiTHix програм на piBHi вимог
Базового компонента дошкiльноТ освiти в УкраiЪi;

-_ дотримання в роботi чинного 1рудового законодавства, правил
внутрiшньогО трудовогО розлорядку, iнших нормативНо-правових aKTiB, що
регламенryють рiзнi сторони ix трудовоТ дiяльностi;

- вiдсутнiсть порушень труловоi дисциплiни, технiки безпеки, охорони

до народних традицiй та звичаiЪ;

€;;;Г:;l":t9
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утвердження особистим прикладом поваги до принципiв
загальнолюдськоi моралi, справедливостi, доброти, г),I\.rанiзму, працелюбству,
помiркованостi та iнших доброчинностеЙ.

2.2. Щорiчна грошова винагорода надаеться за наступнi показники у роботi:- досягнення педагогiчним працiвником успiхiв у навчаннi, вихованнi,
дошкiльникiв, методичному забезпеченнi ocBir нього процесу;

- досконаJIе володiння методикою органiзацii освiтнього процесу,
врахування психологiчних особливостей дошкiльникiв пiд час вiдбору та
здiйснення форм i методiв роботи з дiтьми, забезпечення розвивального
характеру педагогiчного впли ву на лошкiл ьникiв;

- результативне впровадження в освiтнiй процес сучасних iнновацiйних
педагогiчних технологiй;

- забезпечення максимаJIьно можливих результатiв навчання та виховання
вихованцiв;

- ефективне дотримання державних санiтарних норм, нормативних aKTiB з
охорони працl, якlсна пlдготовка групи до нового навчаJIьного року;

- rlасть конкурсах, у методичнiй роботi з фаху,
2.З. Вiдсутнiсть порушень виконавчоi i трудовоТ дисциплiни, в т. ч.:
- дотримання норм професiйноТ етики, лрояв поваги до колег, чуйностi,

толерантностi, позитивний вплив на психологiчний клiмат в колективi;
- активна rlасть у громадськiй роботi;- нмежне дотриманнЯ положенЬ IнструкцiТ щодо ведення дошкiльноi

документацii.

3. Порядок виплати винагороди

3.1. Щорiчна винагорода здiйснюеться в межах коштiв, передбачених
кошторисом ЗДО Ns 4] на оплаry прашi.

3.2, Грошова винагорода вiдповiдно до цього Положення видаеться на
пiдставi наказу керiвника закладу з обов'язковим погодженням з профспiлковим
KoMiTeToM, а керiвникам - за погодження органiзацiсю вищого рiвня.

3.3. KoHKpeTHi розмiри ланоТ виплати встановлюються в залежностi вiд
особистого вкJIаду кожного педагогiчного працiвника за пiдсумками роботи за
piK.

3.4. Розмiр щорiчноi винагороди не може перевицryвати одного посадового
окладу.

З.5. Працiвникам, якi прийнятi на роботу у заклад освiти протяluм року за
переводом, до трудового стаху включаеться попередюI педагогiчна робота в
iншому заклмi освiти. що дас право на щорiчну грошоsу винагороду в розмiрi
до одногО посадовогО окладу (ставкИ заробiтноi плати) за сумлiнну працю,
зразкове виконання службових обов'язкiв,

З.6. Щорiчна грошова винагорода виплачу€ться також педагогiчним
працiвникам З.ЩО Nэ 43, якi пропрацювали неповний календарний piK, але не
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менше 9 мiсяцiв, i звiльнилися з роботи з ловахних причин: виходом на пенсiю
(за BiKoM, по iнва,riдностi), вступом до вищого навчального закладу.

3.7, Щорiчна грошова винагорода педагогiчним працiвникам, якi
вiдпрацювали неповний календарний piK, виплачуеться з розрахунку l/l2
рiчного розмiру винагороди за кожен повний календарний мiсяць перебування
на педагогlчнlи посадl.

4. Обмеrкення щодо надання щорiчноi грошовоi винагородrr

4.1. Педагогiчнi працiвники, якi допустили протягом календарного року
порушення трудовоi дисциплiни, чинного законодавства про працю, правил
технiки безпеки, вчинили аморальнi проступки i мають дисltипл iHapHi стягнення.
а також несумлiнно ставляться до виконання cBoii функцiонмьних обов'язкiв,
повнiстю позбавляються щорiчноi грошовоТ винагороди.

4.2. Винагорода не виплачу€ться:
- педагогiчним працiвникам. звiльненим trротягом року за ыIасним

баханням, або за порушення трудовоТ дисчиплiни, або внаслiдок притягнення до
кримiнальноi вiдповiдальностi;

- педаюгiчним працiвникам, якi лропрацювми менше, нiж 9 мiсяцiв на
педагогiчнiй посадi,

4.3. На пiдставi рiшення керiвника закладу за погодженням з профспiлковим
KoMiTeToM педагогiчний працiвник може бути позбавлений грошовоI винагороди
повнiстю або частково у разi:

- неякiсного виконання обов'язкiв;
- iнших мотивованих випадках.

5. Прикiнцевi положення

5.1. Внесення змiн та доповнекь до цього Положення затверджусться
загальними зборами трудового колективу закладу дошкiльноi освiти.

5.2. Персональна вiдповiдальнiсть за дотримання цього Положення
покладасться на директора закладу.

5.З. Громадський контроль за дотиманням цього Положення покJIада€ться
на профспiлковий KoMiTeT закладу освiти.
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М. Чиж

20L/ р.

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання праuiвникiв З!О ЛЪ 43

1. Загальнi поло2кення

_ 1.1. Положення про премiювання працiвникiв закладу освiти (далi -Положення) розроблено вiдповiдно до Кодgхqу зчконi" прJ працю Украiни,
,З::9rу Утgзir.l" <<Про оплаry працЬ вiд 24.ОЗ.l,g95 N9 10ЪД5-ВР, постанови
KaolнeTy MiHicTpiB УкраТни (Про оплату працi працiвникiв на ocHoBi €диноiтарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв . o.rnurr'працi працiвникiв установ,закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноi'сфери> вiд зО.ОВЭООz Лs1298, постанови Кабiнету Мilсlг!в УкраiЪи кПро "6оrr*" використання
державних коштiы> вiд t1.10,20lб Л! 710, наказу MiHicTepcTBa освiти i науки
украi'ни <про.впорядкування умов оплати працi та затвердження схем тариqних
розрядiв працiвникiв навчальних закладiв, установ ос"iй та наукових установ))вiд 26 09.2005 Nр 557 та Iнструкцii ,rро .rор"доп обчислення заробiтноi плати
:|1ц]illii1 ""р]ти, 

затвердженоТ наказом MiHicTepcTBa ос"iти УкраiЪи вiдl5.04.1993 Nq 102.
1.2, Положення встановлюс критерiт премiювirння, порядок визначення

розмiрiв, нарaхування та виплати пр""й ,u Ъ"одrru"" . 
"е.Ъо "urepi-"no.oстимулювання працiвникiв до:

- сумлiнного та якiсного виконання поставлених завдань;
- забезпечення належного рiвня виконавчоi та трудовоi дисциплiни, якiсного

ведення документацii;
- активноi 1частi у впровадженнi у освiтнiй процес прогресивних форм iметодiв органiзацiт рiзних видiв роботи з дiтьми:
- ефективноi органiзачiт роботи з прачiвниками, батьками.
1.3. Лремiювання вводиться дJIя Bcix лраuiвникiв заклалу освiти.
1,4. Ншення про премiювання лрацiвника приймае K"pi"nr* зч*аду ocuir".
1.5. Премiюють працiвникiв вiдповiдно до ix u"""ny Ъ загальнi результатипрацi за пiдсумками роботи за пiвроку, piK.
1.6. За виконання особливо важливоi роботи або з нагоди ювiлейних та

святкових дат прачiвнику може бути виплачена одноразова премiя.
1.7. КритерiТ премiювання та розмiр премiй'доводять до вiдома ycix

працiвникiв закладу освiти.
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2. Порядок визначецня розмiру премii
2.1 . Розмiр премiТ встановлюс керiвник заклалу освiти змежно вiд внеску

працiвника в результати роботи закладу з урахуванням таких критерi'tЪ, як:
- бездоганне виконанЕя службових обов'язкiв, передбачених посадовою

(робочою) iнструкцiею;
- iнiцiативнiсть та результативнiсть у роботi;
- безумовне виконання Правил внутрiшнього розпорядку та Стаryту закладу

освlти, наказlв керlвника;
- досягнення в роботi, якi сприяли зростанню рейтинry навчаJIьноm заlспаду.
2.2. Проводити премiювання головного бухгалтера щомiсячно у розмiрi до

100% вiд посадового окладу у межах eKoHoMii коштiв фонду заробiтноi плати на
пiдставi вiдповiдного наказу керiвника по ycTaHoBi за:

- забезпечення рацiональноi органiзацii бухгалтерського облiку i звiтностi.
сво€часного представлення повноi i достовiрноi бухгалтерськоi iнформацii про
дiяльнiсть закладу, майновий стан, доходи i витрати, а також розробку i
здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансовоi дисциплiни;

- н:rлежну органiзацiю облiку майна, зобов'язань i господарських операцiй
щодо придбання основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв та
вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з iх
р).хом, а також ведення облiку виконання кошторисних доходiв та iнших
результатiв господарсько-фiнансовоТ дiяльностi;

проведення розрахункiв iз заробiтноi плати, правильного нарахування i переказу
податкових зборiв, страхових BHecKiB, платежiв у банкiвськi установи,
погашення у встановлений TepMiH заборгованостей, а також вiдрахуванця коштiв
на MaTepiалbHe стимулювання працiвникiв установи,

2.3. Працiвник повнiстю або частково за рiшенням керiвника закладу освiти
може бути позбавлений премii у таких випадках, як:

- прогул (зокрема, вiдсутнiсть на роботi понад три години протягом

робочого дrrя без поважноi причини) - у розмiрi l00%;
- притягнення до адмiнiстративноТ або кримiнальноТ вiдповiда.льностi за

хулiганство або вживання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоiЪ, у разi
застосування заходiв громадського впливу - у розмiрi l00o/o;

- порушення Правил внутрiшнього розпорядку, Статуту закrrаду освiти - у
розмiрi вiд 5 до 50%;

- погiршення рiвня освiтнього процесу, незабезпечення безпечноi роботи
устаткування або iншi упущення в роботi, - у розмiрi вiд 5 до 50%;

- недбале ставлення до освiтньою процесу та майна закладу освiти,
невиконання завдань рiчного плану роботи, порушення вимог охорони працi та
безпеки життсдiяльностi - у розмiрi до l00%,

2,4, У разi невiдповiдностi прачiвника критерiям преviювання.
встановJlених пунктом 2,1 Положення, вчинення правопорушення або провини
премiю скасовують або зменшують у тому перiодi, s якому виявлено порушення.

3. Порядок нарахувацня та виплати премiй
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3.1. Премiювання працiвникiв здiйснюють у межах фонду заробiтноi плати,

затвердхеного в кошторисi.
3.2. Рiчний фонд премiювання закладу освiти встановlпоють у межах

затверджених кошторисних призначень на заробiтну плату з урмуванням
надбавок iдоплат та економii фонлу оплати прачi.

3.3. У разi зменшення фiнансування фонд премiювання зменшуеться.
З,4, Розмiр премiТ визначасться у вiлсотковому вiлношеннi до посадового

окладl (тарифноi ставки) з урахуванням ycix надбавок та доплат за окремими
категорiями працiвникiв.

3.5. Премiю нараховують працiвникам за фактично вiдпрацьований час.

3.6. Прачiвникiв, якi звiльнилися за власним бажанням або з iнiцiативи
адмiнiстрацii, на яких були накладенi адмiнiстративнi стягнення та якi не

забезпечили своечасне i якiсне виконання роботи, не премiюють.
З.7. Премiю не виплачують за час вiдпусток (основноТ, додатковоi та iнших,

перелбачених законодавством ). тимчасовоi непрацезлатностi та в iнших
випадках, коли згiдно iз законодавством виплати проводяться з розрахунку
середньоi заробiтноi плати.

3.8. Премii виплачують разом iз заробiтною платою.
3.9. Пiдставою для виплати працiвнику премii або ii позбавпення

(зменшення розмiру) е наказ керiвника закладу освiти, погоджений iз
профспiлковим KoMiTeToM закладу освiти.

3.10. Пiдставою для виплати керiвнику премii або ii позбавлення (зменшення

розмiру) е наказ начальника

[иректор З.ЩО Л!4З о. М. Чиж

воппо зло л! 43 . Шляхта
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тривалостi робочого часу

педагогiчнпх працiвникiв З.ЩО М 43

Додаток 1

.\
п/п

Посада Норма робочого "асу, 
,оди" Й

тиждень

l
,
з

,Щиректор 40

Практичний психолог 20
Вихователь групи загального типу 30.9

.l
-)

IHcTpyKTop з фiзкультури 1l ]<

Музичний керiвник 18

2з



l

n j0_,
М. Чих

201!_р.

Додsток 2
Списки виробництв, робiт, ппоdпрч-_"ч,ьо",*оii;й;;i;Уj1""уф;*ilт;хffi;н':*ffi 

:
,ro",:3ЁIЁТЁ#|,ЪЪТJ"Т:Т*,""о"чк"о;"ф-й*ьffi iТкрчiни";л' - йi"id; u/"i;#HliTffiTj ;ilnTi;,**,*"u,"*

лl!
п/п

Перелiк посал Й проqесiй-
працtвникiв 1 l рпвалiсть

]

J 
додатковоi

l 
вlдпуетки в

lкалендарпих
дпях за
шкйлнвi та
особлпвi

yMoBrr пDапi

!оплата
за
шкцлпв
i умови
працi

За
складнiсть,
напр5пrсеяiст
ь у роботi

l. лирсктоD
= 

---_Jъ

l оловний бу].гr "--л
Z
7

2.
з. т-"*;й;й--

п?ф9дЦц9!qЦlганiзацii 7

4. чч9цqцýдд!на старша
Jавгосп
Мапмlri* *;;; *.'

7
5. I0%

7
6. 50%
7,

,- _ rrPgл@ чUrизни
w 4 lz%o
+Д.Ц:ryё9ЦЦ1 Працi вникr
l lомlqник вихпRятАпd

4
8,

9. Сторожi та нiчЙ.-
LерIу!ецня

lOYo
40%

l0. wлератор котельнi
40%
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IlIляхта

zOЦ р.

М. Чиж

z@p.

,Щодаток 3

тривалiсть щорiчноi вiдпустки педагогiчних працiвникiв та iнших
працiвникiв закладу дошкiльноi освiти ЛЪ 43 загального розвитку

.tБгв L

Посада Тривалiсть щорiчноi вiдпусткп
(календарних днiв)

Педагогiчнi працiвники
.Щиректор 42
музичний керiвник 42
вихователi 56
Практичний психолог 42
Керiвник ryртка 42
Обслуговуючий персонал
помiчник вихователя
Сестра медична 28
Завгосп 28
Кухар
Машинiст з прання бiлизни 28
кастеляна 24
lJвiрник 24
Сторож 24
робiтник по
обслуговуванню будiвлi

24

iншi працiвниклt
Бухгалтер 24
Оператор котельнi 24



Illляхта

20/.,| р. zфр.

,Щодаток 4

Перелiк питань (документiв) соцiально-економiчного i юридичного
характеру, що стосуються прав та iHTepeciB працiвникiв, якi роботодавець

в обов'язковому порядку погоджтс з ВОППО

N, Питання i документи Пiдстава
]l. Погодження на встановлення

випробувального TepMiHy с,троком вiд трьох
до шести мiсяцiв

ст. 27 КЗпП

2. Погодження посадових i робочих iнструкцiй п. 5.3.24 Гапузевоi
угоди, дана Угода

з. Правила внутрiшнього трудовоI о розпорядку ст. 142 КЗпП

5,

4, Погодження графiку роботи установи,
графiкiв змiнностi, режиму роботи, розкладу
ypoKiB, графiку черryвань

ст.ст. 52, 67,69,247
КЗпП, ст. 38 Закону
<Про професiйнi спiлки,
ix права та гарантii
дiяльностi>>, п. 24
Типових правил
внутрiшнього
розпорядку

Погодження змiни норм працi, дозвiл на
проведення надурочних робiт, згода на
запровадження пiдсумованого облiку
робочого часу

ст. 61,64,8б,247 КЗпП,
ст, 38 Закону <Про
професiйнi спiлки, ii
права та гарантii
дiяльностi>>

б. Погодження графiка вiдпусток, логодження
перенесення працiвнику цорiчноi вiдпустки.
,Щозвiл на змучення працiвникiв до роботи у
вихiднi днi. Погодження перелiку робiт, на
яких через працiвниковi надасться
можливiсть приймати iky протягом робочого
часу

ст. l0, l l Закону <Про
вiдпустки>>, ст. б6, 71,
79, 80, ст. 247 КЗпП, ст.
38 Закону кПро
професiйнi спiлки, ix
права та гарантii
дiяльностir>

7. Погодження кошторису i штатного розпису п. 5.3.18 Галузевоi угоди

:]
Погодження розподiлу педагогiчного
навантаження. Погодження доплат за

п. 4,40,41,42,44,52,
53, 58, 63, додатки l, 2, 3
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IHcTpyKuii про порядок
обчислення заробiтноТ
плати працiвникiв освiти

ry"iш"пп" професiй (посад), розширення
зони обслуговування чи збiльшення, а також

за виконанЕя поряд з основною роботою
обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв,

конкретного розмiру лоплат за керiвництво

предметними, цикловими та методичними

комiсiями, за завiдування навчаJIьними

кабiнетами, майстернями, бiблiотекою,
положенЕя про премiювання, тарифiкацiйних

спискlв
Порядок надання
щорiчноi грошовоi
винагороди
педагогiчним
працiвникам навчальних
закладiв державноТ та
комунальноi форми
власностi за сумлiнну
працю, зразкове
виконання службових
обов'язкiв

Погодження положення про надання

шорiчноТ грошовоТ винагороди за сумлiнну
пр;цю, зразкове виконання службових

обов'язкiв

Постанова Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiл 30

серпня 2002 року Ns
l298, дана Угода.

Погодження наказу про встановлення

доплати працiвникам в розмiрi l0 0% за

прибирання туалетiв та використання в

оботi лезiнфiкуючих засобЬ
ст. 161 КЗпП УкраiниУ"асть у розробцi заходiв щодо охорони

ст. 43, ст. 247 КЗпП
Украiни, ст. 38 Закону
УкраiЪи (Про
професiйнi спiлки, 'ti

права та гарантll
дiяльностi>>

Згода на розiрвання трудового договору з

iнiцiативи роботодавця з працiвниками! що €.

членами первиннот профспiлковот орган1,1ацll

ст. 252 КЗпП УкраiЪи,
ст. 41 Закону (Про
професiйнi спiлхи, ix
права та гарантll

Згола на змiну умов тудового договору,
оплати прачi. притягнення до дисциплiнарноI
вiдповiдальностi працiвникiв, якi е членами

виборних профспiлкових органiв

ст. 252 КЗпП Украiни,
ст. 4l Закону (Про
професiйнi спiпки, ix
права та гарантl1

дlяльностl>

Згода вищого органу первинно1

профспiлковоi органiзацii на звiпьнення

членiв виборного профспiлкового органу

y"rurour ru'ri пiдрозлiлiв, профорганiзаторiв



пого

хта

/Lp,

План комплексних заходiв з охорони працi
на 2021-2025 р

о. М. Чиж

zoLp,

Щодаток 5

Цо:

.ir;Tyb

м
з/п

3MicT роботи TepMiH
виконання

Вiдповiдальний

1 забезпечити наявнiсть законодавчоi
та нормативноi документацii
вiдповiдно до iснуючих вимог з
питань охорони працi.

l протягом
року

Вiдповiдальний
за охорону
працi

Кон,тролювати доцимання
ре:rльних умов матерiально-
технiчноi нормативностi :

- у примiценнях закладу (iгрових,
спаль}шх, пральнi, харчоблоцi
тощо);
- наявнiсть та до,тримання
iнструкцiй цодо використання
технологiчного обладнання;
- надiйнiсть укрiплення
облалнання, до якого мають доступ
дiти (шафи, фiзкультурнi прилади,
iгрове обладнання тоцо);
- правильнiсть встановлення граt,
дверей на шляхах евакуацiТ
(вiдповiдно до правил пожежноТ
безпеки);
- HMBHicTb плану евакуацii на
випадок виникнення пожежi;
- обладнання аварiйних виходiв.

протягом
року

вiдповiда-rrьний
за охорону
працi

з. Забезпечити ретельний та
системний контроль за веденням
журнаJIу реестрацii нецасних
випадкiв, пов'язаних iз
порушенням технiки безпеки.

Протягом
року

Вiдповiдальний
за охорону
прачi

2а



4, Посилити просвiтницьку дiяльнiсть
щодо попередження травматизму
серед працiвникiв закладу.

протягом
року

Вiдповiдальний
за охорону
працi

5. Свосчасно планувати робоry щодо
безпеки життедiяльностi
працiвникiв:
- проведення iнструктажiв з технiки
безпеки;
- ведення вiдповiдноi документацii
(посадовi iнструкцii, видачi
iнструкцiй, журнал навчання
працiвникiв з питань охорони
працi, протоколи перевiрок знань
працiвникiв).

протягом

року
Вiдповiдальний
за охорону
працi

6. Проведення медичного огляду Bcix
працiвникiв l раз у б мiсяцiв

lразуб
мiсяцiв

Медична сестра

7. Органiзувати проведення замiрiв
KoHT14liB заземлення та
грозозахисту

1 раз у piK
директор

директор

8. Систематично проводити аналiз
стану охорони працi та
невиробничого травматизму

щоквартzlльно директор

29



!одаток б

У складаннi колективного договору приймали участь З,ЩО Л! 43 загального
розвитку:

О.М. Чиж - директор
Н. ]. Шляхта - ВоППо
Н. М. Карпинець - вихователь
М. В. Шкляренко - вихователь

з0
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прАвилА

ВНУТРIШНЬОГО ТРУДОВОГО
розпорядку

здо J\ъ 43

з1

[одаток 7



1. Загальнi поло?кення
1.1. Вiдповiдно до КонституцiТ УкраТни громадяни УкраiЪи мають право на

праЦю, тобто на одержання гарантованоi роботи з оплатою працi вiдповiдно до
ii кiлькостi та якостi i не нижче встановJIеного державою мiнiмального розмiру,
включаючи право на вибiр професii, роДу занять i роботи вiдповiдно до
покликання, здiбностей, професiйноi пiдготовки, освiти та з урахуванням
суспiльних потреб.

У закладi дошкiльноТ освiти Np 43 заг:rльного розвитку Ужгородськоi MicbKoi
ради трудова дисциплiна Фунту€ться на свiдомому виконаннi лрацiвниками
cBoii трудових обов'язкiв i с необхiдною умовою органiзацii ефективноi npaui i
навчального процесу. Трулова дисциплiна забезпечусться методами
переконання та заохочення до сумлiнноi працi. ,Що порушникiв дисциплiни
застосовуються заходи дисциплiнарного та громадського впливу.

1.2. Метою цих Правил е визначення обов'язкiв педагогiчних та iнших
працiвникiв закладу освiти, передбачених нормами, якi встановлюють
внутрiшнiй розпорядок в навчальних закладах.

l.J. Yci питання. пов'язанi iз застосуванням правил внутрiшнього
розпорядку, розв'язуе керiвник закладу освiти в межах наданих йому
повновакень, а у випадк:ж, передбачених дiючим законодавством i правилами
внутрiшнього розпорядку, спiльно або за погодженням з трудовим колективом.

2. Порядок прпйняття i звiльнення працiвникiв
2.1. Громадяни Украiни вiльно обирають види дiяльностi, не забороненi

законодавством, а також професiю, мiсце роботи вiдповiдно до cBoi здiбностей.
2.2. При прийняттi на роботу директор закладу зобов'язаний зажадати вiд

особи, що працевлаштовуеться: подzlння Iрудовоi книжки, оформленоi у
встановленому порядку, пред'явлення паспорта, диплома або iншого докрлента
про ocBiTy чи професiйну пiдготовку.

2.3. Прачiвники заклалу освiти можуть працювати за сумiсничтвом
вiдповiдно до чинного законодавства.

2.4. Прийнятгя на роботу оформляеться наказом директор4 який
оголошуеться працiвнику пiд розписку,

2.5. На осiб, якi працювали понад п'ять днiв, ведуться трудовi книжки.
на тих хто працюс за сумiсництвом, трудовi книжки ведуться за основним

мiсцем роботи. На осiб, якi працюють на умовах погодинноi оплати, трудова
книжка ведеться за умови. якщо ця робота € основною.

Трудовi книжки працiвникiв зберiгаються як документи сувороi звiтностi у
закладi освiти. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю ведення облiку, зберiгання i
видачу трудових книжок покладаеться на директора закладу освiти,

2,6. ,Що початку роботи керiвник зобов'язаний:
- роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та проiнформувати пiд

розписку про умови працi, наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буде працювати,
небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та можливi

з2



наслiдки iх впливу на здоров'я, його права на пiльги i компенсацii за робоry в
таких умовах вiдповiдно до чинною законодавства i колективного доювору;

- ознйомити працiвника з правилzrми внутрiшнього тудового розпорядку
та колективним договором;

_ 
- визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними д;rя

роботи засобами;

. . - проiнструкryвати працiвника з технiки безпеки, виробничоi caHiTapii,
гiгiсни працi i протипожежноi охорони.

2.7. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи
передбачених чинним законодаtsатвом,

директора у випадках,

звiльнення педагогiчних працiвникiв за результатами атестацii, а також увипадках лiквiдаЦii закладу освiти, скорочення кiлькостi або штаry працiвникiв
здiйснюеться у вiлповiлностi ] чинним законодавством.

2.8. Щиректор закладу зобов'язаний в день звiльнення видати працiвнику{ належно оформлену трудову книжку i провести з ним розрzrхунок увiдповiдностi з чинним законодавством. Записи лро причини a"ir"n"r"" утрудовiй книжцi повиннi проводитись у вiдповiдностii фrrрмулюванням чинного
законодавства iз посиланням на вiдповiдний пункт, статтю закону. .Щнем
звiльнення вважаеться останнiй день роботи.

2.9. У зв'язку iз змiнами в органiзацii роботи З.ЩО No 43 (змiна режиму
роботи, кiлькостi груп, введення нових форм навчання i ur*buurr" i ,.д)_ допускаеться при продовженнi роботи затiсю ж спецiальнiстю, квалiфiкацiею чи
посадою змiна iстотних умов працi: системи та розмiрiв оплати працi, пiльг,
режиму роботи, встановлення або скасування не.rЬвно.о робочого часу,
сумiщення професiй, змiну розрядiв i найменування посад та i". Про ue
працiвник повинен бути повiдомлений у письмовiй формi не пiзнiше нiж за двамiсяцi до ix введення. Якцо колишнi icToTHi умови працi не може бути
збережено, а працiвник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то
трудовий договiр припиняеться вiдповiдно до п. б ст. 36 Кзпп.

3.1. Забезпечити доlримання вимог стаryту З,ЩО Nэ 4З загального розвитку i
правил внутрiшнього розпорядку.

з.2. Забезпечити необхiднi органiзацiйнi та економiчнi умови для
проведення освiтнього процесу на piBHi державних стандартiв якостi освiти, для
ефективноi роботи педагогiчних та iншиi працiвникiв закладу вiдповiдно до
iхньоi спецiмьностi чи квалiфiкацiТ.

з.3. Визначити педагогiчним працiвникам робочi мiсця, своечасно доводити
до вiдома розклад занять, забезпечувати ix необхiдними засобами робmи.

3.4. Удосконалювати освiтнiй процес, впровадх(увати в практику кращий
досвiд роботи, пропозицii педагогiчних та iнших працiвникiв, спрямованi на
полiпшення роботи закладу освiти.

зз



4.6. Вiльний
lнlцrативи;

вибiр форм, методiв, засобiв навчаннrl, виямення педагогiчноi
4.7. IНДИВiдуальну педагогiчну дiяльнiсть.

;.:, J::cтb/ громалському самоврялуваннi.
+.)r. користування подовже
+. l О. пiдu",ir.п"r';";;;;;Ё' ""ЛаЧУваною вiдпусткою.

qор" nuu"*"r,ii."";rJiiJiI]' "еРеПiДГОТОВКУ, 
вiльний вибi1

перепiдготовку, , :Танов, якi ,fiй;;;;;;;;;;"#.i#'_"*,fr?ffiУ;
Працiвники ЗДо J\ъ

, 4.I l. Виконуuчr" поч""rоО'.11ЗЬНОГО РО3ВИТку зобов'язанi:
вiдловiднiпо.*оu,,п*rliii."d ВНУТlШНЬОГО ТРУДОВОГо розпорялку з.t{о,

3.5. Органiзовувати пiдгото^вку неОбхiдноi кiлькостi педагогiчних кадрiв. ii
ffii:ЦЬ ;j,,i:T"',Jfitl,JH;#";** ;;'; ;:i,J'ii_"*, о"ui.ц,,u*, i

_л ._ 
J,o, Укладати i розривати Угоди з педагогiчними пDаuirДО ЧИННОГо законодч""aЪч, закону украiни <ппп n.oi._,, 

lНИКаМИ ВiДПОВiДно

о"-r' irJ"iiiJ,1,1"o"",i'flT] 1.r".,i.;""n* ,ipu,..i*,i*iB у KiHui навчального
навчальному роцi 

'КИ) ЛеДаГОГiЧНе 
"u"u"ru*"'"n" в наступному

З.8. Видавати заробiтнr
встановленi 

"rр";"."-iй'""1-,ЛЛаry 
ПеДаГОГiЧНИМ Та iншим працiвникам у

ulrпоuип_о оо Йuфil" ;iil;l#_."''ПУСТКИ 
BciM ПРацiвникам ,а"r,аду oc"i,

."-"i;]; j|iiill#"JJ"""#":::1Tl беЗПеки, виробничот caHiTapii. належне
Прчц;, r.оох;Й-ii;;';;;;:'" - М lc ЦЬ, СТВОрювати здоровi .u o.rn""nil"o"n

J I0 Дй;;;;;;ТТ;" 'о*'Вниками трудових обов,язкiв,
засоои щодо вдоспоr-"rrr" .'r#л11_9__ 

ЗаКОНОДаВСТВа, аКТИВНО ВИкористовувати

""",,,;,*;*::i",ъ*##:iT:;"Tffi :JtrТ;;:НЧ'#;;
. 
З. I 2.' с J;;;;;;Ъ'":"J#* ХаРЧУ ВаН ня дiтей лошкiлiного'вi ку

полiпшенняробоr, здо'Йr'iТii]I_.ПРОПОЗИЦii ПРаЦiВНИкiв. направленi на
КРащихпрачiвникiв. ЗаГаJIЬНОГОРОЗВИТКУ,ПiДТРИМУВати;rчо*о"у"чri

3. 13. Забезпечувати наJIеж
вентиляцii, обладrlr"r" "*-^"" УТРИМаННЯ ПРИМiЦеННЯ, опаJIення, освiтлення,

4.OcHoBHi права та обов'язки працiвникiвпедагогiчнi
+.l. Зu*"", проqЁi#:lНllЖНИ МаЮТь право на:
.r.z. бизначати на свiй розсtпрограми. , "/д 

темпи проходження того або iншого з розлiлiв
4.3. На поваry i ввiчливе cTzq.c. З".рrчrп'"" ;;"";Н11'":ТЯ З б-ОКУ ДИРеКтора, дiтей i батькiв.

сторони за повелiп*оо iроr""rпi}ОjП 
ДО баТЬКiВ ДJtЯ ПОсилення контролю з ix

а.5. lla робоry за сумiсництвом
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4.12. Працювати сумлiнно, дотримуватися дисциплiни працi, свосчасно i
точно виконувати розпорядження адмiнiстрацii, не вiдволiкати iнших
працiвникiв вiд виконання ii трудових обов'язкiв.

4.13. Виконувати вимоги з охорони працi, технiки безпеки, виробничоi
caHiTapii, протипохежноi безпеки, передбаченi вiдповiдними правилами та
iнструкцiями, про Bci випадки травматизму негайно повiдом;rяти роботодавця.

4.14. Берегти обладнання, iHBeHTap, матерiали, навчальнi посiбники тощо;
виховувати у дiтей дошкiльного BiKy бережrrиве ставленнrI до майна закладi
освiти,

4.15. Проходити у встановленi термiни медичний огляд, дотримуватися
санiтарних норм i правил, гiгiсни праui.

4.16. Проявrrяти турбоry про вихованцiв закладу освiти, бути уважними,
враховувати iндивiдуальнi особливостi дiтей.

4.17. .Щотримуватися етичних норм поведiнки в колективi, бlти уважними i
добрози.rливими в спiлкуваннi з батьками вихованцiв закла.щi освiти.

4.18. Своечасно заповнювати та акуратно вести встановлену номенкJIатурою
закладу документацiю

Вихователi З.ЩОЛ}1 загального розвптку зобов'язанi:
4.19. Суворо дотримуватися Iрудовоi дисциплiни (виконувати п. 4.11-4.18),
4.20. Забезпечувати умови для засво€ння вихованцями навчzrльних програм

на piBHi обов'язкових державних вимог, сприяти розвитковi здiбностей дiтей.
4.21. Нести вiдповiдальнiсть за життя, фiзичне i психiчне здоров'я дитини,

забезпечувати охорону життя i здоров'я дiтей, дотримуватися санiтарних правил,
вiдповiдати за виховання i навчання дiтей, виконувати вимоги медперсоналу
пов'язанi з охороною i змiцненням здоров'я дiтей, чiтко стежити за виконанням
iнструкцiй про охорону життя i здоров'я дiтей в примiщеннях закладу i на
дитячому майданчику.

4.22. Спiвпрацювати з батьками дитини з питань виховання iнавчавня,
проводити батькiвськi збори, консультацiТ, засiдання батькiвського KoMiTeTy,
вiдвiдувати дiтей вдома, поважати батькiв, бачити в них партнерiв.

4.2З. Стежити за вiдвiдуванням дiтей свосi групи, свосчасно ловiдомляти про
вiдсутнiх дiтей старшу сестру медичну, директора,

4.24. Неухильно виконувати режим дня, наперед ретельно ютуватися до
занять, розробляти педагогiчнi посiбники, дидактичнi iгри, в роботi з дiтьми
використовувати HoBiTHi технологii.

4.25. Брати )ласть в роботi педагогiчних рад закJIаду освiти, вивчати
педагогiчну лiтературу, знайомитися з досвiдом роботи iнших вихователiв.

4.26. Вести роботу в методичному кабiнетi, готувати виставки, катаlлоги,
пiдбирати методичний матерiал для практичноi роботи з дiтьми, оформляти
наочну педагогiчну агiтацiю, стенди,

4.27. Спiльно з музиtlним та художнiм керiвником ютувати розваги, свята,
брати участь в святковому оформленнi закладу.
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4.28. Чiтко планувати свою освiтню дiяльнiсть, ,тримати 
роботодавця в Kypci

cBo'lx планiв, дотримуватися правил i режиму ведення документацii.
4.29. Поважати дитину як особистiсть, вивчати ii iндивiдумьнi особливостi,

знати схильностi i особливостi характеру, допомагати в становленнi iрозвитку як
особистостi.

4.30. Захицати дiтей вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного
насильства, iнших шкiдливих звичок.

5. Робочий час i його використання
5,1. lЦя працlвникlв JлUл94J заг€шьного розвитку встановлюеться

п'ятиденний робочий тихсдень з двома вихiдними днrlми - субота та недiля.
5,l. fuя працiвникiв З.ЩОNэ43 встановлюеться

Тривалiсть робочого дня (змiни) для вихователiв визнача€ться з розрахунку 30.9
годин на тиждень.

5.2. ЗДО М 43 працюе з 07:00 до 19:00,
5.З. Вихователi закла.щi освiти повиннi приходити на роботу за 18 хвилин до

початку робочою дня. В кiнцi дня вихователi зобов'язанi проводити дiтей в

роздягаJlьню i прослiдкувати за вiдходом дiтей додому у супроводi батькiв
(родичiв).

5.4. Тривалiсть робочого дня для керiвного, адмiнiстративно-юсподарського,
обсrryговуючого персоналу визначасться з розрахунку 40-годинного робочого
тижня вiдповiдно до графiка змiнностr.

Графiки роботи затверджуються дирекгором закладу i передбачають час
початку i закiнчення роботи. Графiки оголошуються працiвнику лiд пiдпис i
вивiпrуються на видному мiсцi не пiзнiше чим за один мiсяць до ix введення в дiю,

Прашiвники мають право також на KopoTKoTepMiHoBi перерви caHiTapHo-
гiгiенiчного призначення.

5,5, В межах робочого дня педагогiчнi працiвники закладу освiти повиннi
використати Bci види навчаJIьно-виховноi роботи вiдповiдно до посади та
навчальною плану.

5.6. У разi нез'явлення на робоry по хворобi працiвник зобов'язаний за
наявностi такоТ можливостi сповiстити роботодавця якомога раяiше, а також
надати листок тимчасовоi непрацездатностi в перший день виходу на робоry.

5.7. При вiдсутностi педаюга або iншого працiвника закладr освiти директор
зобов'язаний TepMiHoBo вжити заходiв щодо його замiни iншим педаюгом чи
працiвником,

6. Органiзацiя i реясим роботи З,ЩО.}l} 43 загального розвитку
6.1 . Надzрочна робота та робота у вихiднi та святковi днl не долускаеться.
Залучення окремих працiвникiв до роботи в установленi для них вихiднi дкi

допускаеться у виняткових випадках, передбачених законодавством, за
письмовим HaKzlзoM (розпорядженням) директора закладу освiти.

6.2. ,Щиректор закладу освiти з:lлучае педагогiчних працiвникiв до
чергування в закладi. Графiк черryвання i його тривалiсть затверджус директор
закJlаду за погодженням з працiвниками.
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- у разi вiдс}"тностi з рiзних причин одного з постiйних вихователiв групи

вiд ix безпосереднiх обов'язкiв л,rя
заходах. не пов'язаних з ocBiTHiM

. Заборонясться з:rлучати до черryвання у вихiднi i святковi днi вагiтних жiнокi MaTepiB, якi мають дiтей BiKoM до3-r, ponb. Жl"ir, 
""i "uro"r"u 

ii""r-irr"a,,rifi" uбo
a::a,:'.у,l:й 'рь9х {о_чоl].lрнllцяти poKiB, не MoxtyTb зчrл)чатись до черryванняу вихlднl l святковi днi без lk згоди.

___ 
б.З. Графiк надання щорiчних вiдпусток погодж?еться з працiвниками iскладасться на кожний календарний piK.

. 6.1, H*u"n" ВiдПустки л"р.*ору закладу освiти оформлясться наказомвiдповiдного органу управлiнr" o""iio,o, u ir'uй npuiйnu" - наказомдиректора закладу освiти.

__ 6.5. Збори працiвникiв проводяться у Mipy необхiдностi; a,re не рiдше одною

|fr' "u ОrО. ЗаСiДаННЯ ПеДагогiчноi ради проводяться ne рiд-" "оrrр"ох разiв на

б.6. Педагогiчним гцrацiвникам забороня€ться:
- змlнювати на свiй розсуд розклад занять i графiки роботи;- продовжувати або скорочувати тривалiсть iанять i перерв мiж ними;- передоручати виконання трудових обов'язкiв;
- без вiдома директора або оiоби, якu Ло- ,ч"iЪq 

"-ишати робоче мiсце безПОВФКНИХ ПРИЧИН;

порушувати розклад проведення занять.
6.7_ Заборонясться в робочий час:
- вtдволrкати педагогiчних працiвникiв

участi в рiзних господарських роботах,процесом;
- вiдволiкання працiвникiв закладу освiти вiд виконанrrя професiйнихОбОв'яЗкЬ за винятком випадкiв, п"р"дбu""r* "rrЙ .чп-оЙч""r"о".
6.8. У примiценнi заlо,lаду освiти забороо"r*".---- 

' "-^-'"'
- знаходитися у верхньому одязi i головних уборах;- голосно розмовJuIти i га.ласувати в корrлорi;
_ пzrлити на територii закладу освiти.

7. Заохочення за успiхи в роботi7.1. За зразкове виконання
досягнення в робо., .u"ro"o";#"IXX"fr"'"iЖЖJ;"i'PcTBo В ПРаЦi i iНШi

- оголошенItя подяки;
- наюродженнrl почесною грамотою:
- прем,юмння (при наявностi фiнансрання).
7.2. За досягнення високих резульiатiв у навчаннi й вихованнi педагогiчнiпрацiвники представляються

присвосння. почесних,"чп", ji.n;;;;:;^TБ;"j'"#"XiHi",Ti.iliitri;
грамОff, iншими видами морального i 

"ur"pi-uro- .ub*oi"""r.
/.J. l lрацlвникам. якi успiшно i сумлiнно виконують своТ труловi обов'язки,надаються в першу чергу переваги iсоцiальнi пiльги в межах Йii no"nouu*.r"
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l за рмунок власних коштiв закладiв освiти. Таким працiвникам надаеться такожперевага при просуваннi по роботi.
Заохочення оголошу€ться в 

.наказi 
(розпорядженнi), доводяться до вiдомавсього колективу закладу освiти i заносяться до трудовоi книжки працiвника.

8. Стягнення за порушення трудовоi дпсциплiни8.1. Порушення трудовоi дисциплiни, йrо n""anonurn" чбо п"r-"жп"виконання з вини працiвника покладених на нього трудових обов'язкiв, тягне
::::::r:::],:**iB дисциплiнарного або громадЁi*Ь.о Ъпппuу, а також,u"rT{"u1:" 

Ч_чих 
заходiв, п"р"дбuп"rп* 

"rrr;" ;";;;;;.;;;; ib"'nr.8.2. За порушення TpyioBoi дисциплiни до прuцiЙ*а може бутизастосовано один з таких заходiв стягнення:

8.5. За кожне порушення
дисциплiнарне стягнення.

трудовоi дисциплiни накладаеться тiльки одне

а) догана;
б) звiльнення.
З*","1r1" як дисциплiнарне стягнення може бути застосоване вiдповiдно

до пп 3,4,7,8 ст.40, ст. 4l Кодексу законiв про npuu. УпрчЙ.
,щисциплiнарнi стягнення застосову€ться директором.
,Що застосування дисциплiнарного стягнення директор повинен зажадати вiдпорушника трудовоi дисциплiни письмовi no""""r"". У випадку вiдмовипрацiвника дати письмовi пояснення складаеться вiдповiдний акг.

_,л__r:r_.-,4]:ч"пriнарнi стягнення_ застосовуються директором безпосередньопlсля вияалення провини. але не пiзяiше одного мiсяця вiд дня'ij """"na"*, "aрirхуючи_часу хвороби працiвника або перебування йо.о у вiдпустцi.
8.4. .Щисциплiнарне стягнення не мо*Ъ б)." 

"u-чдепЬ пiзнi'ше шести мiсяцiв
з дня вчинення проступку,

8.6. Щисциплiнарне стягнення
працiвниковi пiд розписку.

оголошу€ться в наказi i повiдомлясться

__л__|_]- "n'o 
протЯгоМ роКУ З Дня накладання дисциплiнарною стягненняпрацlвника не буде пiддано новому ДИСЦиплiнарному стягненню, то BiHвважасться таким. що не мав дисциллiнарного стягнення.

8.8. Якщо працiвник не допустив нового порушеннrI трудовоi дисциплiни i
1о__т_:::1]ро*r" 

себе як сумлiнний працiвник, то стя.нення може бути зняте дозакlнчення одного року. Протягом строку лii лисциплiнарного стягнення зa!ходизаохочення до працiвника не застосовчютьсял
8.9. .Щиректор ма€ право замiсrь 

"акпада"ня дисциплiнарного стягненняпередати питання про порушення трудовоi дисциплiни 
'u ро..-д трудовогоколективу.

виховних функцiй ло вiдношенню до дiтей,
здiйснення аморirльного проступку. несумiсного з

8.10. Педагогiчнi працiвники З.ЩО, в обов'язки яких входить виконання
можуть бути звiльненi за

з8
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".__л}ji::i'"""О 
ПРаuiВНИК З{Ч,yоже бути. звiльнений у разi застосування

}""##ix,""i,ix"#i,J;;H.".ur"* 
з фiзичним та.uабо психiЙiм.,rч"rr""r"о" ,*

8.11. .Щисциплiнарнi стяl
ynpu"nin*"'o""-b" ;;;;"^;;#"#:noi!*;np"*'oPu З,ЩО застосовутоться

Правила вшутрiшнього трудового розпоряд

I. Шляхта
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!одаток 8

Штатний розпис ЗДО ЛЪ43

l. Директор - 1

2. Головний бухгалтео - i
3. Практичний психолог - 0 5
4. Вихователi - 6,I8
5. Музичнi керiвники - 0.75
6. IHcTpyKTop з фiзичноТ кульгури - 0,375/. lншl педагоги (керiвники гл
В. Сruршu 

"""rpu 
;;;;;;: ' YPTKIB ДОДаТКОВИХ ocBiTHix послуг) - 0,з75

9. Медична сестра з дiетичноп
l0.Завгосп -0 5 

.- .-..,,,апUlОХаРЧУВаННЯ- 0,5

l l.Kyxapi * 2
l2.Помiчники вихователiв - 3.75
l3.Кастеляяша - 0.5
l4.Машинiсl з прання бiлизни - 0,75

ii:Ёi3r#,-_'J'"ПЛеКСНОГО ОбСЛУГОВУвання й ремонту будiвель _ 0,5
17.Прибиральничi - ll8.{вiрники - 0,5
l9.Оператор котельнi - 2

Всього:25,93

I
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Витяг iз протоколу
зборiв колективу З.ЩО .N!а3 загального розвитку

Л! 1 вiд 30.03.2021 р.

чисельнiсть членiв становить за списком - 2з
Збори колективу З!О }Ф 1 вiдбувалися в режимi онлаЙн.
Голова ВоППо: Н. l. Шляхта
Секретар: М. В. Шкляренко
Запрошенi: О.М. Чиж - директор ЗЩО Nэ 43 загального розвитку,

Порядок денний.
l . Затвердження HoBoi редакцii Колективного договору З!О Nч 4З та Правиl

ВНУТРIШНЬОГО 1РУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ,

Слухали: Шляхту Н. J. голову виборчого органу первинноi профспiлково
органiзацiТ, яка оЗнайомил; лрисуТнiх з новою ре!акцia. Kon.n 

"uno.o договорJ
мiж керiвником З!О JrГз 43 загального роз"rrпу i виборним opгaнoм первинно
профспiлковоi органiзацiТ З!О Nч4} .a.-iro.o рЪзвrтку та Правиламл
внутрiшнього трудового розпорядку.

Висryпили: Карпинець Н. М. вихователь грули , яка запропонувала податIна реесцlацiю Колективний договiр та Правила внутрiшнього трудовог(
розпорядку без зауважень.

," ,лУхвалили: подати на ресстрацiю Колективний договiр мiж керiвником З,ЩС
}Is43 

. 
загм_ьно_го розвитку i виборним op.u"o, n"p""nHoТ профспiлково

органiзацii З.ЩО Nо 43 загального розвитку.

Оригiнал протоколу пiдяисали:

голова Воппо:
Секретар:

Н. l. Шляхта
М, В. Шкляренко
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