
{епартамент освiти i науки, молодi
та спорту Закарпатськоi обласноi
державноТ адм i нiстрацii

Закарпатська обласна органiзацiя
Профспiлки прачi вникiв
освiти i науки Украiни

,l,a Ilоttlирк)ються на
lrс,ребувакlть у сферi лiТ

Угода
мiж департаментом освiти i науки, молодi та спорту
Закарпатсько[ обласноi державноi алмiнiстрацii та
закарпатською обласною органiзачiсю Профспiлки

працiвникiв освiти i науки Украiни Ha202l - 2025 роки

роздIл I

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

вuзнаючu цю yzoOy нормоmuвнuм акmом| на пidсmавi якоео
зdiйснюваmuлеmься реzулювання соцiапьно-економiчнttv, вuробнччtlч i
mруdовuх BilHocuH, сmоронu dомовшluсь про нuспупне:

1.1. Угоду на 202l -2025 роки (далi - Угода) мiж лепартаментом освiти i
науки, молоДi та спортУ Закарпатськоi обласноТ державно.i адмiнiстрацiТ, яка
представляс iнтереси роботодавцiв i мас вiдповiднi по"поru*ъппr, та
Закарпатською обласною органiзаuiсю ГIрофспiлки прачiвникiв освir.и i науки
УкраiнИ - повноважним представником найманих прачiвникiв (далi - Сторони)
укладено вiдповiдно до КонститучiТ Украiни, Законiв УкраТни ,,,Про соuiальний
дiалог в YKpaiHi", ,,Про колективнi логовори i у.Ьл"", iнших законiв,
пiдзаконних правових aKTiB УкраIни, норм мiжнарЪлного права та cBo'ix
Положень i CTaTyTiB, набирас чинностi з моменту lT пiдписання
представни кам и,

1.2. На пiдставi Угоди, яка с нормативним aктoM соцiальноr.о партнерства,
здiйснюсться регулювання трудових вiдносин у галузi та соцiально-
економiчних питань' що стосуються iHTepeciB прачiвникiв, а також здобувачiв
ВИrrtОТ, фаховоi передвищоi, професiйно-технiчноi освiти (далi * злобувачiв
освiти) та власникiв (уповноважених ними органiв).

1.3. Угода визнача€ узголженi позицiТ i дiТ CTopiH, спрямованi на iх
спiвпрачю, створеннЯ умов длЯ пiдвиtценнЯ ефективностi роботи закладiв та
установ освiти (далi * закладiв освiти), реалiзаuiю на цiй ocHoBi професiйних,
трудових i соцiально-економiч них гарантiй працiвникiв, забезпечення Тх
конституцiйних прав.

1.4. Гlоложення Уголи лiкlr.ь безlltlсере2ltl btl
прачiвникiв закладiв освirи й злобувачiв tlсвir.и, та якi
cTopiH Уr,оли, ic обов'язкоl]ими для вкJlючення ,to
нижчtlго рiвня.

колекl,и вн и х договорiв, угод

1.5. ГарантiТ, перелбаченi Угодою, с, мiнiмальними. Соцiал ьно-економ iч Hi
пiльги та компенсацii, якi передбаченi колек.гивними логоворами, та угодами не



можуть бути нижчими вiд piBHiB, встановлених законодавством, Генеральною,

Галузевою та цiею угодами. Колективними договорами та угодами дJlя

прачiвникiв та здобувачiв освiти, можуть встановлюватися додатковi порiвняно

з цiсЮ УгодоЮ трулilвi та cotliibTbHi гарантii в межах передбачених

кошторисами видаткiв.

1.6. [lоложення цiсI Уголи дiють безпосередньо у закладах дошкlльноl,

загальнот середньот, позашкiльноi, професiйно-технiчноi, вищот освiти й

установах освiти незалежно вiд форм власностi та с основою для укладання в

них колективних договорiв. Норми угоди, як мiнiмальнi гарантiт, не можуть

бути погiршенi пiд час ведення колективних переговорiв i укладення

регiональних угод на piBHi MicT i районiв та колективних договорiв установ i

закладiв освiти.
1.7. змiни, що випливають iз змiн чинного законодавства та генеральнот

угоди, застосовуються без внесення змiн до Угоди. За необхiдностi змiни та

oonounann, або припинення дiТ Угоди можуть вноситися пiсля переговорiв

CTopiH у такому порядку:
- одна ii CTopiH- llовiдомляс iHury Сторону i вносить сформульованi

llроrlозичiТ uttrлtr змiItи ло Уtrrtи;
- у семиltенний строк Сторt,lни розпочинають Ilереговори;

- пiсля досягнення зголи CTopiH щодо внесення змiн оформлюсться

вiдповiдний протокол.

1.8. Угода може бути розiрвана або змiнена тiльки за вза€мною

домовленiстю CTopiH. Змiни й доповнення вносяться за згодою CTopiH пiсля

проведення переговорiв. пропозичiт однiст iз CTopiH с обов,язковими для

рЬ..пrлУ iншоЮ Стороною. РiшеннЯ щодо ниХ приймаються за згодою CTopiH у

l0-денний TepMiH.
1.9.Жоднаiзсторiн,шlоукЛалицюУголу,неМожепротягоМУсЬого

TepMiHY дiТ в односторонньомУ порядкУ приймати рiшення, що змiнюють

норми, положення, зобов'язання У гtrди.

1.10. Сторони створюють умови для iнформаrriйного забезпечення

лрацiвникiв та здобувачiв освiти, щоло стану виконання норм, положень i

зобов'язань Угоди, дотримуючись перiодичностi оприлюднення вiдповiдноТ

iнформачiТ не рiдше одного разу на plK.

1.1 l. Сторони домовилися, що при змiнi власника закладу

колективних Договорiв зберiгаеться до укладення нових,

l .l2. Уrю.ltа набуваt, чинttt,lсt,i ,з лrlя ii ttiлписання Сторонами

уклалення новоТ Уt,оли або lrерсl,;rялу LticT.

освlти чи н нlс,гь

i дiс до



роздlл lI
сТВоРЕннЯУМоВДЛЯсТАБIЛЬноГоРоЗВиТкУосВIтнЬоI

ГАЛУЗI ОБЛАСТI

2.1. ,Щепарmfutrенm освimu i HayKu, молоdi mа спорmу 3акарпаmськоi

обласноi depxeoBHoi adM i нiсmра цii лобов' я]у(mл,ся :

2. l ,l . Ствtlркlваr.и необхi/lнi оргаlliзаrliйнi, матерiал ьно-фiнансовi умови

лля реалiзачiТ npiop"r.r""* напрямiв розвитку освiти iнауки областi,

2.|.2.Спрямовувати дiяльнiсть органiв управлiння освiтою, керiвникiв

закладiв освiти на створення умов для безумовноi реалiзаrrii прав громадян на

ocBiTy,
2.1.3. В межах повноважень вживати заходiв щодо безумовного

виконання норм законiв у галузi освiти, що стосуються соцiал ьно-економiч н их

гарантiй, npur.u iHTepeciB працiвникiв та злобувачiв освiти, при формуваннi та

прийняттi обласного та мiсцевих бюджетiв на вiдповiднi роки,
2.1.4. органiзовувати систематичну роботу для забезпечення пiдвищення

квал iфiкачiТ i переп iлготовки педагогiчн их прачi вни Ki в,

2.1.5. Забезпечити стабiльне функuiонування закладiв освiти обласного

пiдпорядкуван ня, рашiональне використання коштiв загального та спецiального

фонлiв, недопущення Тх ви.rlу чення.
.2.1 .6. Кон.гролк,lвати фiнаtrсово- господарс ьку лiяльнiсть закладiв освiти,

що фiнансуються з бюджету i ншlежат,ь ло сфери управлiння департаменту.
2.1.7, Вживати заходiв лля реалiзачiТ положень, передбачених ст,ст, 54,

57, 59, бl, 66 закону украiни ,,про ocBiTy", в частинi соцiал ьно-економiчного

забезпечення прачiвникiв освiти.
2.1.8.перiолично заслуховуваl,и на засiданнях колегii департаменту

освiти i науки, мололi та спорту облдержадмiн iстрашiт питання про стан

дотримання чинного трудового законодавства в закладах освiти,

2.|,9. Сприяти збЬреженню мережi закладiв освiти, особливо у сiльськiй

мiсцевостi, та обсягiв i'x фiнансування, полiпшенню фiнансування закладiв

позашкiльноi освiти за рахунок ксlштiв вiлповiдних бюджетiв.
2.1.10. Зас.госовувати захоли l}пливу на неприпустимiсть закриття

закладiв заt.альноI середньот, лt,lшкiльноi, tttlзашкiльнот освiти, а також Тх

Ътруктурних lriлрtlзлiлiв посерел навчаJlьного року, злiйснення реорганiзачiТ i

пiпriдацii зак.llалiв загшtьноi серелньот освiти у сiльськiй мiсцевостi лише за

згодою громади села.
2. 1.1l. Вживати заходiв лля фiнансування закладiв загальноi середньот

освiти, класи в яких сформовано з дотриманням норм cTaTTi l2 закону ,,Про
повну загальну середню ocBiTy", зокрема з наповнюванiстю не менше 5 учнiв,
за рахунок ocBiTH ьоi субвенчii,

2. 1.12. Сприяти функцiонуванню чентрiв професiйного розвитку
педагогiчних прачiвникiв, а також методичних установ, якi здiйснюють

методичне забезпечення освiти вiдповiдно до Законiв Украiни ,,Про ocBiTy",



,,Про повну загальну середню ocBiTy", ,,Тро лошкiльну ocBiTyn" "Про
no.ur*inony ocBiTy",,,llpo пробесiйну (професiйно-технiчну) ocBiry".

2.2, imоронч Yeodu, керуючuсь прuнцuпамu соцiмьноzо парmнерсmва,

усвidомлюючi BidпoBida.,lunii-u за функцiонування i розвumок заюtаliв i
'yr*ono, освimu, необхidнiсmь покраulання сmановuulо працiвнuкiв,

dомовлоluся:
2.2.1 . Спрямовувати свою лiяльнiсть на стI]орення умов для забезпечення

с,габiл ьн оi та ефе к,l,и Btt tlI роСrоr,и закll алi в ос вiти,

2.2.2. Брати участь у лiкlчих органах сrrцiального партнерства,

2.2.3. Брати yru.ri в органiзачii. пiдготовцi та проведеннi заходiв,

спрямованих на пiдъи щення професiйнот майстерностi прашi вн и kiB освiти,

2.2.4'tЗживатизахоДiвдЛянеДопУЩенняприЙняттязакоНоДавЧихактiв,
якi загрожують звуженням прав i свобол громадян в галузi освiти,

j.Z.S. запооiГати виникнеНню колективних трудових спорiв (конфлiктiв),

а в разi Тх виникнення - прагнути до розв'язання шляхом взасмних

консультачiй, переговорiв вiдповiлно до Закону Украiни "Про порялок

вирiшення колективних трулових спорiв (конфлiктiв)",

2.2.6. ВживаТи заходiВ впливу до органiв мiсцевих державних

адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самовряllування територiальних громад з

метою дотримання ними вимог закоltодавства з питань освlти, умов та

оплати праrti прачi вникi в, iнших сtlttiально-економiчttих п итаllь,

2.2.7. Сприяти розlllирснtlк) в сис,l,еМi освiти пелагогiчних династiй

r.a забезпеченню права на llрацк) у заклаllах та установах освiти вiдповiдно

до здобутоТ KBmrфiKarliT вчиl,елям, вихователям ,га iншим педагогiчним

прачiвникам - близьким особам, якими с чоловiки, дружини, батьки, дiти

та iншi (iз дотриманням вимог щодо запобiгання та врегулювання

конфлiкту iHTepeciB).
2.2,8. Вживати заходiв лля скасування обмежень, запроваджених

пунктом 4 Прикiнчевих положень Закону Украiни ,,про внесення змiн до

деяких законодавчих aKTiB украiни" вiд 24.|2.2015 _},1!9ll-vIII, щодо

заборони фiнансування за рахунок ocBiTHboT субвенчiт закладiв загальнот

середньот освiти з кiлькiстю учнiв менше 25 осiб,

2,z,g, Не рiлше однOго разу на pik на спiльних засiданнях заслуховувати

пиiання про стан дотримання чинtlого сiltliал bHo-ekt,lHoM iч ного, трудового

"-""т;:i;."а;:ннi;-":;'.'ff i#]хJrтворення за.tt ишкi в освiтньоi субвенчiт,

використанню ix не за tti.гtьовим Ilризначеtlням, сприяти спрямуванню залишкiв

дп, b"nnur, надбавок за престижнiсть педагогiчноI праui в максимаJIьних

розriрч*, встановлення надбавок за склалнiсть, напруженiсть, за високi

досягнення у працl, за виконання особливо важливоi роботи, премiювання,

надання допомоги дJlя вирiшення соцiа,rьно-побутових проблем педагогiчним

працiвникам закладiв загальноi середньоi освiти та iнших закладiв освiти в

повному обсязi.



2.3. обласна орzанiзацiя Профспiлкu зобов'язусmься:

2.3.1. Надаваги практичну допомогу керiвникам закладiв освiти, головам

виборних органiв первинних профспiлкових органiзачiй з питань укладання

*o"'-;:;;:',i;;lu"Н''rо"о"чну 
консультачiю прачiвникам галузi з питань

правового реryлювання труловоТ дiял bHocTi,

трудових вiднilсин, сочiальному захистi tlрацiвrrикiв, узгt)дженнi соцiа,ltьно_

економiчних питань.
2.3.4. Сприяти змiцненню виробничоi та трудовоi дисциплiни в закладах

освlти.
2.3.5. Утримуватися вiд органiзаLtii сr,райкiв з tlитань, включених до

угоди, за умови Тх вирiшення в установленому законодавством порядку,

2.з.6.Не рiлше одного pu.y ,u piK на засiданнях виборних органiв

заслуховувати питання про стан дотримання чинного соцiа.ll ьно-економ iчного,

трудового законодавства в закладах освlти l науки,

2.4. Сmоронч Yeodu рекоменdуюmь KepiBHuKaM орzанiв управлiння
освilпою, заклаdiв mо усmанов ochimu i ноукu, BidпoBiDHttM вuборнuлtl opzataм

n"pruri.* профспLl ков uх орzанiза цi й вlк u,ваmu захоdiв dл я :

2.4.1. Забезпечення у nouno*y обсязi видаr,кiв на оплату прачi

праЦiвникiвзакладiвосвiтидляiiпершочерговоТвиплатипризатверДженнi

"i.u.u"* 
бюджетiВ вiдповiднО до cTaTTi 77 Бюджетного кодексу Украiни,

2.4.2. Недопущення утворення залишкiв освiтньоi субвенчiТ;

використання iх за цiльовим призначенням для виплати надбавок за

npecr"*nicro педагогiчноI праrri в максимальних розмiрах, встановлення

"lдОu*о* 
за складнiсто, nuniy*.ricTb, за високi досягнення у прачi, за

виконання особливо важливоi роботи, премiювання, надання допомоги для

вирiшення соцiально-побутових проблем педагогiчним працiвникам закладiв

загальноI середньоi освiти та iнших закладiв освiти в повному обсязi без

обмеження граничними розмiрами за кожнок) з них,

2.4.з. Забезпе""пп, о.uirпьою субвенЦiсю закладiв загальноi середньоi

освiти З чисельнiстю учнiв ло 25 осiб з метою забезпечення трудових прав

педагогiчних прашiвникiв, недопущення iх вивiльнення та дотримання

конститучiйНого права дiтей на отриманнЯ повноi загальноТ середньоТ освiти

незzLпежно вiд Тх мiсця проживання.
2.4.4. забезпе"."п, np, прийняттi мiсцевих бюджетiв обсягiв видаткiв на

фiнансування закладiв фаховоТ передвищоi, пiслядипломноi, професiйно-

iехнiчйот, повноi ,u.an rnoi' середн ьоi, дошкiльноi, позашкiльнот освiти, а також

установ освiти у повному обсязi, зокрема необхiдних для першочерговоi

brnnur" заробiтнот плати з yciMa перелбаченими чинним законодавством

доплат та надбавок працiвникам цих закладiв та установ освiти,



роздlJI IIl
вироБничl тд TPylloBl вlдносини.

рЕжим прАцl тА вtлпочинку
3, l. lепарmоменm освimu i наукu, :ltолоdi mо спорlпу Закорпаmськоi

обл ас н oi d ерска в tt oi aiM i н ic mра цii зо бов' я]у(,mься :

^ 
3. L l .Спрямовува'l и лiя.,rыtiсr'ь мiсllевих tlp,attiB уttрав,,tiнrrя ocBir.oKl,

керiвникiв зак.ltа:f iB ocBil и tli-i сl вореllня умов 1,lJlя безумtlвноi реа.lliзаLtii правгромадян на ocBiTy.
3.1.2. Здiйснювати

законодавством норм
працiвникiв галузi,

контроль за дотриманням встановлених чинним
тривалостi робочогtl часу i часу вiдпочинку для

3.1.3. Забезпечити контроль за розробкою в закладах освiти i наукиправил внутрiшнього трудового розпорядку, розроблених та затверджених
вiдповiдно до Типових правил внутрiшнього ipyoouo.o розпорядку.

3.1.4. Забезпечити контроль за:
- застосуванням у галузi налурочних робiт, допускаючи ix лише увипадках та з дотриманням порядку, передбачених чинним законодавс,гвом;

л_, --. л-л"UоUпням 
працiвникам галузi щорiчних вiлпусток вiдповiдноТ тривалостi

згlдно з чинним законодавством;
- встановленням чинним законодавством норм тривапостi робочого часу iвiдпочийку для працiвникiв галузi.
3.2. Сmоронu Уzоdu dомовtutцся, lцо:
3,2,1, Перiоди, впродовж яких у заклалах освiти не здiйснюстьсянавчальний пРоцес (освiтня лiяльнiсть) у зв'язку iз caHiTapHo-

епiдемiологiчни ми, клiматичними чи iншими, незалежними вiд працiвникiв
обставинами, с робочим часом педагогiчних, науково-педагогiч н их та iншихпрачiвникiв. У зазначени.й час прачiвники залучаються до навчал ьно-виховноI,
орган iзацiй но-методич ноТ, орган iзачiй но-педагогiч ноТ, nuynouoT робiтвiдповiдно до наказу керiвника закладу в порядку, передбаченому колективним
договором та правилами внутрiшнього трудового розпорядку.З,2,2, Звiльнення педагогiчних прачiв""пiu у .u;rr*y iз скороченням
обсяry роботи здiйснювати лише пiсля закiнчення навчaшьного року., З.2.з. Залучення учителiв, якi здiйснюють iндивiдуалоп. пuuйпr, дiтей замедичними показаннями, до виконання iншот органiзацiйно-педагогiчнот
роботи у канiкулярний перiол, здiйснюсться в межах кiлькостi годиннавч€IльногО навантаженнЯ, установленОго при тарифiкацiТ до початку канiкул.3,2,4, Проводити навчання керiвнЙкiв та голiв виборнiх органiвпервинних профспiлкових органiзаuiй закладiв освiти у MicTax ip;r;;"* областiз питань укладання колективних договорiв, ,рулоuоaо законолавства,
законодавстВа про оплату працi, про охорону прашi, про ocBiTy та соцiальногострахування.

, З,2,5, Тривалiсть робочого часу педагогiчних прачiвникiв, з€Ulучених уперiод, що не збiгаеться iз щорiчпй оппu.rу"аною вiдпусткою, на сl.рок небiльше одного мiсяця до роботЙ в заклади ocBiT", зокрема оздоровчi табори з
6



денним перебуванням дiтей, lцо lliюl,ь в канiкулярний перiод у тiй же
rticцeBocTi на базi загальttоосвi'гнiх ,га iнших заклалiв освiти. не може
перевищувати кiлькос,гi гоllин! вс,ганOв.пеllих llри .гарифiкаrtiТ ло пtlча.I ку raKoi
роботи чи lIри уклалеttнi r рудовtrt1) л()г()L|()ру.

з.2.6. У випадках виробничоi нсtlбхi/tнос,гi у заклалах виLtlоТ tlсвir.и
науково-педагогiч н и й працiвниlt може ]алучатися до проведення }Iавчальних
занять понад обов'язковий обсяг навчальtlого навантажсння, визначений
iн.ливiлуальним робочим плаllом' tl ме?ках cBott,l рtlбсlчtlго часу. лtlла.t.кова
кiлькiсть облiкових годиll вс,га}{оt]л юс.l.ься виt|lим навчаJIьним закладtrм iHe
може перевищувати 0,25 максимальноl,о навчальноl.о навантаження в обсязi
600 годин. Змiни в обов'язковому навчальному навантаженнi викJIадача
вносяться до його iнди вiдуал bHot.o робочсlго п.ltану.

3.3. Cmopo'u Yeolu рекоiпенОуюmь керiвпuкалt :loK,lodiB mо усmонов
освimu i наукu, вuборнuм профспiлковll|t ор?оном:

3.3.1. Гlриймати на роботу нових rlраrliвtrикiв у разi забезпечення повноi
зайнятостi працюк)чиХ за фахом i BiдcyTHocr.i прtll.нtlзу tt{tl/lo i'хньогtl
вивiльненttя за п.l. ст. 40 КЗпIl УкраТrrи.

3.3.2. Спрямовувати лiяльнiсть мiсцевих органiв уlrравлitlня осtзiтtlю,
керiвrrикiв ,lакладiв i ycl aHtlB ocBi t и на:

- розробку та суворе дотримання у кожному заклалi освiти llравил
внутрiшнього розпорядку, розроблених та затверджених вiдповiднtl до'|'ипових
правил внутрiutнього розпорядку лля llрацiвникiв державних навч€ulьно-
виховних закладiв, за,гверджених наказом МОН Украiни вiл 20.12.1993.1цlЬ 455;

- дотримання встановлених чинним законолавством норм тривалостi
робочого часу i часу вiдпtlчинку праtliвtlикiв гшrу.зi;

- погодже}lня з виборним opl,aHOM гtервиннt,li профспiлковоТ орl,анiзачiТ:
. графiкiв вiлпусток;
. навчaLп ьного наван.гажен ня;
. тарифiкачiйних с п искiв;
. рсжиму роботи та розклалу ypoKiB;
. п()ложення Ilp() виlI.1аl) uцlрiчнtlТ lpttttttllKlT IJиIll]гор()диl и la cyM.llirrHy

працю та i'i' розподiл;
, . положення про виплату премiТ;

- дотримання чиt{}Iого законодавства tl{ojlo tttlвiдtlмлсння працiвrrикiв rlptl
введення нових iзмiну чиtlних yMtrB праlli tle lliзнitllе нiж за 2 мiсяrti до iх
запровадження;

- надання щорiчних вiдпусток керiвникам, rlедагогiчним працiвникам
згiдно затверджеtlих i погоджених графiкiв вiлпусr.ки, як npur"no, в
канiкулярний r]ерiол i, як виняток, /tJlя calIaTopll()-KypopIHot.tl лiкування
протягом }tавч ал ьн ого року;

- налання лода,гкових вiдltусrtlк працiвникам зак,'tа:'liв tlсвiти за
ненормований робочиЙ день (перелiк посад долас,ться );- надання жiнкам, якi мають двох i бiльше дiтей BiKoM ло l5 poKiB або
дитину-iнвМiда, або яка усиновила дитину, одинокiй MaTepi, батьку, який



виховус литиI{у без ма,герi. /lo/laткot]y ct,ltlia;tbtty вiдrrус,r ку r,рива.lliстю l0 (за

наявнсlстi лекiлькtlх lIi]lc,raB l 7) ка;rсrr,'tарrtих itltiB.
].З.З. l]e Jк)Ilускаl,и укла,rlсlltlя строкових ittlгtlBtrpiB з пелагогiчними

tlраltiвttиками. якi llри lrlаIlJl()tl,ся lla llc.lltltll iчtlу ltttca,lt1 lliс.ltя }авершення
навчаtlня у заклалi вищtri tlсвiти.

3.З.4. Злiйснкlва,r,и ,звirlьнеttня tlс/,tilг()гit|них та науково-педагогiчн их
lrрацiвникiв у зв'язку iз скорочеtrtlям обсягу роботи тiльки пiсля закiнчення
навчальноl,о року.

З.З.5. Обмежи,ги укла/lення строкових договорiв з працiвниками з
мотивацii rrеобхiдностi йогtl випробовування. Не допускати переукладання
безстрокового трудового договору на строковий з пiдстав досягнення
працiвником пенсiйного BiKy з iнiчiативи власника (KpiM наукових та науково-
педагогiчних працiвникiв).

3.3.6. Спрямовувати контрактну форму трудового договору на створення

умов для виявлення iH ittiаr,и Bttlrc,t,i trрацiвtlика, враховук)чи його iндивiдуальнi
здiбностi, правову i ctruirurbHy захищенiсть. Вважати обов'язковим надання
додаткових порiвняно з чинним законодавством пiльг, гарантiй та компенсацiй
для працiвникiв, з якими укладено контракт. Труловi договори, що були
переукладенi один чи декiлька разiв, за винятком випадкiв, передбачених
частиною другою cTaTTi 23 Кодексу законiв про працю УкраТни, вважати
такими, що укладенi на невизначений строк.

3.4, Обласна ор?анЬацiя ПрофспL,tкu зобов'flзу€mьсп:
3.4.1. Забезпечувати нормативними документами з питань трудового

законодавства територiальнi органiзаuil Профспiлки, проводити навчання з
питань законодавства про працю, застосування його норм у практичнiй роботi.

3.4.2, Здiйснювати громадський контроль за додержанням законодавства
про працю в установах та ]акладах ocBir и.

3.4.З. Забезпечити спiвпрацю з органами управлiння освiтою з метою
поперелження поруluеllь llopM законодавства.

роздIл Iv
НОРМУВАННЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦl

4.1. lепарmо.vеltm освimu i нпукu, .лtолоdi mа спорmу 3окорпаmськоi
обл а с н oi dep еrа в н oi odM i н i с mр а цii зо бов' я зу€ mься :

4. 1.1. Вживати заходiв для дотримання в закладах освiти i науки
законодавства про оплату прашi.

4. l .2. Не допускати порушення TepMiHiB виплати заробiтноI плати.
4. 1,3. Сприяти забезпеченню реалiзачii постанови Кабiнету MiHicTpiB

УкраТни вiд l1.01.20l8 ЛЪ23 ulоло встановлення граничного розмiру надбавки
педагогiчним працiвникам за престижнiсть пL,лагогiчноТ праrri у N4аксимaulьному

розмiрi 30 %,
4. 1.4. Злiйснкlва,ги ollJtaтy rrparti у випадках простою, коли заняття не

проводяться з нез.lлсжних вiл праttiвникiв причин (несприятливi метеорологiчнi



\\lови, епiдемii, сiльгоспроботи з розрахуrlку заробi.гrrоi tlllати, встановленоi
при тарифiкачii, при yMoBi викоFlання працiвниками irrLrroT органiзачii
пелlагогiчнот роботи вiдповiднtl до Iх фу н кuit,lнал ьн их обов'язкiв. I'lри
Bi:cyTHocTi такоТ робоr^и оплаl,у зjliйсIIl{)ва,Iи вiдtrовiлtttr ло tlopм сr.а.гтi l l3
КЗпП УкраТни (п,77 lнструкuii IIро llорядок обчис.lIення заробi.гноТ гrлати
праuiвникам освiти ).

4.1.5. У разi змiН оплатИ праui вживаr.и .заходiв ло заllровllдження цих
lrriH суб't кrами. lllo tабе,зпсч}lоть ollJlal) праlti llрultкlкlчих у }аклi,l]lах освiти.

4, 2, С mоро н u Yzod tt iолtов tъ,t ttся :
4.2.1. Злiйсrrкlвати контроJIь за сво(,часtl()ю виllлатоl1,1 заробi,гноТ llJlати в

зак,lаr'lах ilсвiти, ана.ltiзувати tIричинИ поруlUень i вживати зах()ди lцодо Iх
\ с\,нен ня.

4.2.2. Вживати захолiв .ц.rt я свосчасноТ i в lIOBHOMy обсязi вип.ltати
заробiтноТ плати прачiвникам закJlалiв освiти i науки за перiол вiдtrусток, а
також tlоточНоi заробi-гнсli llJIати не рiлtllс лвt,tх разiв на мiсяtlь через промiжок
часу. ш() не перевиluу(, ltliстнаrtltяl и калснJtапних лttiв. r а tte пi tttiшс семи днiв
пiсля закiнчення перiолу, за який злiйсtlюсться виIlJlа,Iа.

4.2.3. Здiйснювати навчаt|ttя ксрiвrlикiв закладiв освir,и, голiв виборних
профспiлкових органiв з Ilиl,ань за к() н олаl]с.г ва lIpo ollJlaly tlpalli. ]lt1.lриманttя
гарантiй держави tlе/lаttlгiчним, нсуков()-пс/lагtlгiчttим ttраtliвникам.

4,3. Сmоронч Уеоdu рекоменОуюmь KepiBHuKaM зatgtodiB mо усmанов
освimu i наукu:

4.3.1 . При встанtlвленнi вчитеJlям. викJIалачам навчальноI,о наt]аllтаженllя
на новий навчалыtий pik зберiгати, як правило. йtlго сlбсяг, а також
.1отримуватися lIринllиlIу нас,t,угtносr,i рtlбtrr и з викJli,1.1ullIlя Пре:rмстiв у класах,
t,рупах.

4,З.2.УстановJIювати педагtlгiчним працiвникам, якi перебувають у
вi:пустчi по догляду за дитинок), навчаJlьне llавантаження пiд час тарифiкачiТ
на вiдповiдний навчыtьний piK у обсязi нс MeHllIe ставки. tla перiол Тх вiлllустки
го.lини навчального наваl|тажеllllя l,имчас()во Ilере/lаваl,и вчи,геJlям,
викладачам, iншим педаl,оl,iчним праlliвttикам. Iliс,тtя закiнчення Biлrtycr ки
забезпечуваr,и пслагilгiчним працiвникам навантаження, встановлене при
тарифiкацii на початок навчального року,' 4.3.3. Вживати захолiв лля забезпечеttня учитеlriв, викладачiв
викладацькою роботою в обсязi lIc Melltllc с,гавки зарtlбiтнот плати. За
вiлсутностi такоi можливостi довантажува.ги iх до l]с.гаll()влеtlоi tttlрми голин
iншими видами навчал ьно- lJихtlвнсli робо.l.и.

4.3.4. Встанtlвлюваl и рt,lзмiри л(lгlJlат за сумiщення професiй, Ilосал,
розширення зони обслуговування' за викоi{ання обсlв'язкiв тимчасово вiлсу,l.нiх
працiвникiв без звiльнення вiд cBtlci основнот робсlти rra пiдставi колективtlих
договорlв з використанням на цю мету ycicT ekoHoMii фонду заробiтноi плати за
вiдповiдними посадами.

4.3.5. Забезпечити свосчаСну виплатУ заробiтноТ плати в робочi днi у
строки, встановленi колективним договором, з дотриманням положень ст.24



ъкону Украiни ,,про оплату прачi", Розмiр заробiтноi плати за першу половину

мiсяця визначати в колективних договорах за погодженням з профкомами, але

не менше оплати за фактично вiдпрацьований час з розрахунку тарифноi ставки

( посадового окладу) працiвника.
4.3.6. У разi коли день виплати заробiтноi плати збiгасться з вихiдним,

святковим або неробочим днем, заробiтну плату виплачувати напередоднi.

4.3.7. Здiйснювати виплату заробiтноi плати через установи банкiв

вiдповiдно до чинного законодавства лише на пiдставi особистих заяв

прачiвникiв.
4.3.8. Перелбачити в кошторисах видатки на премlювання, надання

матерiальноi допомоги працiвникам установ i закладiв освiти, стимулювання

творчот прачi i педагогiчного новаторства керiвних, педагогiчних, науково-

педагогiчних праuiвникiв у розмiрi не менше 2 вiдсоткiв планового фонду
заробiтноi плати.

4.3.g. Забезпечувати оплату прачi прачiвникiв закладiв та установ освiти i

науки за замiну буль-яких категорiй тимчасово вiлсутнiх прачiвникiв у повному

розмiрi за Тхньою квалiфiкачiею.
4.3,10. Перелбачати вiдповiднi зобов'язання з оплати прачi в колективних

договорах, угодах.
4.3.1 l, Здiйснювати вiлповiднi доплати керiвним працiвникам закладiв

освiти, якi виконук-lть на lliлставi норм чинного законодавства викладацьку

роботу, за умови покладення на них у випадках виробничоi необхiдностi
обов'язкiв з завiдування вiдповiдними навчальними кабiнетами чи класних

керiвникiв,
4.3.12. ЗабезПечити встановлення надбавок педагогiчним прачiвникам

вiдповiдно до постанови кабiнету MiHicTpiB укратни вiд 23.03.20l l Ne 373 ,,про
встановлення надбавки педагогiчним працiвникам закладiв дошкiльноТ,
позашкiльноТ, загальноТ середньоТ, професiйноТ (професiйно-технiчноТ), вищоТ

освiти, iнших установ i закладiв незалежно вiд Тх пiдпорядкуван ня" в

максимал ьному розм ipi,
4.З.l3. Встановлювати педагогiчним та iншим працiвникам, якi працюють

з ВIЛ-iнфiкованими дiтьми, пiлвиценi розмiри посадових окладiв (ставок

заробiтнот плати) вiдповiдно до пунктiв 28, 29 та зl Iнструкшiт про порядок

обчислення заробiтнот IlJlати ttрачiвникiв t,lсвir,и, затвердженот накЕвом

MiHicTepcTBa освiти УкраТни вiл l5.04. l993 Ns l02, а також надбавку за

складнiсть у роботi в розмiрi до 50 % посадових окладiв (ставок заробiтноi
плати) вiдповiдно до пункту 3 постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд

30.08.2002 N9 l298.
4. 4, Обл ас на о рzа нiза цiя П рофс п iл к u з обов' язу €mь ся :

4.4.1. Надавати працiвникам закладiв освiти необхiдну правову та

консультативну допомогу з питань оплати працi.
4.4.2. Здiйснювати контроль за своечасною виплатою заробiтнот плати в

закладах освiти, аналiзувати причини порушень i вживати заходи щодо i'x

усунення.
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4.4.3. Порушувати питання прtr притягнення до вiдповiдал bнocтi осiб,

винних у невиконаннi вимог законодавства про оплату прачi, умов цiст Угоди,

шо стосуються оплати працi згiдно ст. l47, п. l ст. 4l КЗпП УкраТни, ст. 36

Ъкону УкраТни,,Про оплату nparri", ст. l8 Закону Украiни,,,Про колективнi

доювори i уголи".
4.4.4. Надавати практичну допомогу працlвникам гa}лузl щодо звернення

Тх ло сулу у випадках порушення Тх прав з оплати заробiтноi плати.

4.4.5. Забезпечувати взасмодiю з органами виконавчоТ влади, органами

.хержавного нагляду лJlя вирiшення питань, пов'язаних iз реалiзачiсю права

працiвникiв на свосчасну i в повному обсязi оплату прачi.

роздIл ч
охоронА прАцt, БЕзпЕкА житт€дlяльностl тА здоров,я

5.1. !епорmа.чепm ()свimч i наукu, .tto,1odi mо спорmу 3акорпоmськоi
о б-л а с н oi d е р lx, о в н oi аi.u i t t i с mр о цii зо бо в' я Jy ( mь ся :

5.1.1. Забезrrечи,l.и l]икоllаllllя ксрiIltlиками заклалiв освir,и i науки

ви}|ог шодо оргаrriзаrtii робоr.и з охорони прачi вiлповiдно до наказу

!1iHicTepcTBa освiти i науки УкраТни ,,I Ipo заl,вердження Положення про

r.lp ган iзаttiк,t робоr,и з охорони праrri ,га безttеки життсдiяльностi учасникiв
t,lсвiтllьогrr Ilpoltecy l] ус lallt.lBi,lx i зltK.ltarlax освi,ги" вiд 26. |2.201,7 Ns l669 та
ви конан ня ви мсll,, t lерсдбачсн их Закоtltlм У краiн и,,I lро oxoptlHy працi".

5.1.2. Щорiчно засJIуховувати на засiданнi колегii за участю
пре;tставникiв IIрофсlIiлtlк Ilитання створеtlня на]ежних умов, безпеки прачi i

навчаllllя la t]жиl"l я захtlлiв ш(rк) поllерслжеIlня травмати]му i професiйноТ

захBopK,lBaHocтi,
5.1.3. Ilровtчtити ()i|lиll ра,] lIa ,|,ри роки tlавчаllня l lIepeBlpKy знань з

бr-'ЗПеки жи1,1,сiliяJlьt|(lс-l,i (rrxopotta ttpatti, llожсжllа l,а ралiаlliЙна безпека

тtltцо) t]осалових осiб, cttcttimricTiB ] питаllь охорони працi. безпеки

,tlttT,l r,дiял ыtt,lстi, lrраttiвникiв t,аlrу,зi Bi.ltrltlBi/ttto llcl IIоложення про порядок

првеjlення навчаlIllя i rlеревiрки ]Hatlb ,] llитаIlь охорони прачi та безпеки

;киттсдiял bHtlcTi в заклалах, установах, оргltнiзаltiях. пiдпри(,мствах, що

H&le,KaTb ло сфери управ.lIiння MiHicTepcTBa освi,l^и i науки УкраТни.
' 5.1.4. Забезrrечувати вилi.llення KotttTiB на проведення профiлактичних

захо.tiв з охорони працi в коlltт()рисах закладiв tlсвiти в обсязi не менше

0.] вiдсотка вiд фон,ltу опJli-t l,и праLti вi/lпt,lвiднtl lto положень ст^, l9
Закону Украiни ,,I lpo охорону rlparti".

5.1.5. Забезllечиl,и KOHтpOJIb за сl,аном rlожежноi безпеки та дотримання
санiтарttих Ht,lpM в закладах освir,и i науки, студентських та учнiвських
г\,ртожитках.

5.1.6. забезrrсчи.r.и фуrrкrtir)Ilчваlltlя сис,гсми yttpaB.llitrrtя охороною працi в

\ с li.lll()Bi]x i зак.lurtltх tlcBi t и.

5.1 .7, забсзrrсчи,l.и K()l1-I p()Jlb за св()(,часним IIроведенням безоплатно
первинних l,а псрit,lличних мсJlичllих оt,.ltялiв працiвникiв закладiв,
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установ освiти, органiзацiй i пiлприсмств
лабораторними дослiлженнями згiдно зi ст. l

праrri" та постановок) Кабiне-гу Мiнiс,грiв

галузi освiти з необхiдними
7 Закону Украiни,,[Ipo охорону
УкраТни вiл 23.05.200l л!559

_Про затверлження перелiку професiй, виробництв та органiзацiй, працiвники
яких пiдлягають обов'язковим профiлактичним медичним оI,JIядам,
порядку проведення цих оглядiв та видачi особистих медичних книжок''.

5.1,8, Вжити заходiв для забезпечення безоплатно перiодичних медичних
оглядiв працiвникiв закладiв, установ освiти, включенням витрат на ix
прведення дО програми державних гарантiй медичного обслуговування
населен ня,

5,2. Сmоронu Уzоdu рекоменdуюmь KepiBHaKa-l,t замаdiв mа усmанов
освimц i наукu, профспiлковuл, ор?анOм:

5.2.1. ВрахоВувати пiД час розробкИ та укладаннЯ колективних договорiв
спiльнi рекомендацiТ державних органiв влади i l{K Профспiлки працiвникiв
освiти i науки УкраТни щодо змiсту розлiлу ,,Охорона прачi".

5.2.2, Забезпечити фiнансування атестацii робочих мiсць з
несприятливими умовами ltрацi вiдповiдно ло чинного законодавства та
розробити за ii резу.lrьтатами заходи ttlоло покращення умов працi, включивши
Тх в колективнi дtlговори,

5.2.3. Включати в колективнi договори закладiв освiти i науки
зобов'язання щодо:

- забезпечення працюючих в шкiдливих умовах вiдповiдними пiльгами i
компенсацiями (л iкувал ьно-профiлактич не харчування тощо);

- видачi спецодягу, iнших засобiв iнливiлуального захисту з дотриманням
Норм безплатноТ видачi спецiального олягу, спечiального взутгя та iнших
засобiв iнливiлуального захисту працiвникам загальних професiй рiзних
галузей промисловостi, затверджених наказом !ержавного KoMiTeTy Украiни з
прмисловоi безпеки, охорони праrti та гiрничого нагляду, а також мийних та
лезiнфiкуючих засобiв, зокрема вiлtlовiдно до постанови Головного державного
санiтарного лiкаря УкраТttи ,,[lpo затверлження llрtlтиеtt iдем iчних iахолiв у
закладах освiти на перiол карантину у зв'язку поширенням KopoHaBipycHoi
хвороби (СОVl D- l 9У' та iнших постанов;

- здiйснення доплатпраtliвникам за роботу у шкiдливих i важких умовах
працl (лолаток 2 );

- надання Lцорiчних лодаткових вiдпусток за роботу у шкiдливих i важких
умовах працi (долаток З );

- надання щt'lрiчних ,Ilолаl,кових вiлпус,r,ок за особlrивий xapaKTep праui
(долаток 4).

5.2.4, I Iерелбачати в кошl(}рисах закltа/liв tlсвiти ttеобхiднi видаr,ки для
фiнансування rtрофiлакти ч rt и х захt,lлiв з охорони праrti вiдповiдно до ст. l9
Заксlну Украirlи .,I lpo oxoporry lrparti".

5.2.5. Ilерелбача,ги t] lI1,1,аl,t|их розIIисах закладiв та установ освiти з
кiлькiстtt,l праlllt)l()tlих 5() iбilrbrrlc осiб lrосалу cttcttialtic.гa с.llужби охорони працi

1,2



вirповiдно до норм с,г.. l5 Закону УкраТни ,,tlpo охорону працi" та рiшенняко_Tегii MiHicTepcTBa освiти i науки УкраIни вiд l 1.02.20r 0 ioKy.
_ 5.2..6. Розроби,ги i забезtlсчити викоl{ання ..,ur.r]i" 'utодо 

подальutоТ
irсзпечноi cKctt,rtya,t,attii виробttичих бу;tiве.rrь i спtlру.t, машин, механiзмiв,
\ сIатк.,ваllня. TpallcIlopl,tlиX засобiв. itItttих засобiв виробниtlr.ва, якi не
зi_llttlвiдак,1,1,ь l]и могам н()рмати l]н их ак,гi в lt ptl oxtlpoHy llpaui.

5.2.7. Еlивес,r,и iз експлуаr,аrtiТ aBapiйrri примirчiнн, булiвель та домогтися
зиве.]ен ня котелен ь з п iлва.lt ьн их п ри м i ltleH ь.

5.2.8. Забезпечити кон,гроJlь за виконанням вимог щодо с,ltsOрення
i,езпечних i нешrкiдливих умов rrpaui i навчання дJIя учасникiв освiтнього
rгюцесу вiлповiлно до Колексу tlивiльноlrr захисту УкраТни, Законiв УкраТни
..Ilpo охоронУ працi", ,,I Ipo лорожнiй рух", ,,Про iабезпе.rеп", сапirчрного та
еп i-lert iч ногt,l благополуччя нассJtенttя''.

5.2.9. Забезllсчиl.и учас1.1, у прове/lсlrнi ВсеукраirJського громадського
lrг-l я-fч-кон ку рсу cl,aHy умов, охорони праrti та безпеки життсдiяльностi в
_\ становах, заклаllах ocBiTHbtti' r.алузi вiлrrовiltно ло По.lt<lжсttня, затвердженого
Iiостановою колеl,iI Мiнiсrерс,гва освir,и i науки, мололi та спорту Украiни та
прези.rii IJK Профсrliлки ttраtliвникiв освir.и i trауки Украiни ГIротокол Np|l6-22
Bi_r ] j.01.20 lз, I lptlт.tlKoll Л9 l I- l tl-З вiл l0. l2.20 I2.

5.2.1 l. Забез l iечу l]а.l.и бсзltерсtttко;lний /lосr.уп прелсr.авникiв Профспiлок
] IIитанЬ ох()роllИ rlparti, ,rехltiЧttих iнсlrск-гtlрiв rlpaui IlрофсrIiлок до закладiв.
-\стlнов освiти, lriдtlрисмс,гв, орr,анiзаrtiй l,алузi ос"iти вiдпо"iдно до вимог
cT. -ll Закону УкраТни ,,[Ipo охорону прачi'', .i.259 Код.п.у ,unoniu n[u npuuo
}'краТни, ст. 2l, З8 (пуrrкr, l2) Закону Украiни ,,Гlро професiйнi спiлки, Тх права
та гаран,гiТ лiял bHtlcTi".

5,2.12. Орган iзtlву ва.t.и розслiлування ,га

tlов'язаl{их з освi,гнiм проl(есом, ltрtlводиr.и анаtiз
шо.1о Тх поllерелження.

5,3. Сmоронu Yzodu:
5.3. l. Сприяr.имуr.ь вилiлеItнк-l Ktlutl.iB

\leHlUe як ().2 вiлсотка Bi,,t фоrr,,tу оIlJlаl.и
\'краIrrи .,I Iprl oxopolry rlparti".

, 5.3.2. Забезttеча.t.ьк()tl.1р()Jiь:

облiк неlцасних випадкiв,
iх ltричин та вжиsати заходiв

з бюджетiв ycix piBHiB в обсязi не
праui вiлповiдно до ст. l9 Закону

- за виконанням захоцjв щодо створення здорових, безпечних умов праui i
навчання для учасникiв освiтнього процесу вiдповiдно до Закону Украiни ,,Проохорону прачi", iнших нормати вно-правових aKTiB з охорони працi;- за реалiзацiсю заходiв з охорони прачi, перелбu".""" *Ъпa*,,."uп"r"
договорами, уl'одами в закладах освiти i науки, за безпечною експлуатацiсю
булiвель i спорул установ i закладiв освiiи та науки, якiстю прЬ".л."п,
техн iч нот i н вентаризацiт, планового попереджувального ремонту.
. 5.3.3, Вживатимуть заходiв лля органiзiчiТ та забеЪпеч."i, оrдороrп."п,

лiтей прачiвникiв галузi.
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5. 4. о бл асна opzaH iза цi я П рофс п i.l к u,лоб ов' я ly с,mься :

5.4.1.Спiльнil з члеltськими tlрt,анiзаtliями l,а-ltузевоТ tIрофспiлки

;з(l",зпечити громалський контроль за /tолержаtll]ям t]имоI,, lIередбачених

нtlр\tдтивними актами з питань охорони rrpalti, сl,t]оренням безпечних,

,lешкi.]ливих умов працi i наlIеrкtttlгtl вирсlбничогir побу,гу, забезпеченням

;lраuiвникiв засобами кол е кl,и B}t ot,(l тa iн,,rивi,itуаJlыl()l,() захис,гу,

5.4.2. Забезпечити навчанtlя lrрсrфсп i-lt кttвillю ак,Iиву, Itрс,цставникlв

Прфспiлок з питань охорони прачi, технiчних iнспекторiв праrti IIрофспilrок

.ltt):o пiдвишення рiвня громадського конl,ролк) за виконанням керlвниками

\станов i закладiв iалузi вимог законолавства ,гil нормати вно-правових akTiB з

","о"!хъl"116езпечити участь представникiв Ilрофспiлки з питань охорони
, ____: п_л.Lл_:-л,-., лл^л-i,.л."i,-iii,, ллеппiпlrоqццq

працi, технiчних iнспекторiв працi Профспiлок у роботi комiсiй з розслiдування
пDичин нещасних випадкiв, опрацюваннi заходiв Щодо Тх попередження та

внрiшеннi питань, пов'язаних з прсlфiлак,t,и кою

lхвiтнього процесу.
5.4.4. Сприяти здiйсненню вiдповiдних заходiв lliд час щорiчного

Прведенtlя BcecBiTHbt,lt,o ]tня tlхtlрони прашi,

5.4.5. Забезпсчити теритilрiальrti виборнi органи

вiдповiдно до

травмування учасникlв

профспiJlкових

органiзацiй нормати вно-правови м и документами з IIитань tlхорони праtli.

роздlл vl
соцIАльнt гАрАнтli, пIльги, ком пЕнсАцlI

6'l.!епорmсшtенШосвimчiноукu,.л'о",lоdimоспорmуЗокорпоmськоi
о б.л а с н oi d ер lK о в н oi о Ом i н i с mр а цii,lo б о в' я зу с mь с lt :

6.1.1. /|омагаr.ися бсзумовtttlгtt забезпе.tеttня пслагtrгiчним, HayKoL]o-

пе--tагогiчним, науковим та iнtttим ttраr{iвникам t а,rlу,зi. l l акож ,]л()бувачам

trc вiти гарантi й, перелбачен их ч и н н и м закоtlодавс,гвом,

6. l .2. Вживати захtlдiв для безумtlвнt,lго налання

чи нного законолавства:
- випускникам закладiв вищот свiти, якi здобули ocBiry за напрямами

i спецiальностями педагогiчного профiлю та уклt}ли на строк не менш нiж

на три роки договiр про роботу в закладах загальноi середньот освiти та

прфесiЙно-технiчноi' оЬвiти, грошовоi допомоги в п'ятикратному розмiрi
мiнiмальноТ заробiтноI плати;

- молодим фахiвчям, якi одержали направлення на роботу пiсля

закiнчення закладу освiти, вiдпустки три.валiстю 30 каленларних днiв з

виплатою при цьому допомоги у розмlрl мiнiмальноi академiчнот або

соцiальнот стипендiт, але не нижче розмiру стипендiт, яку вони отримували

в останнiй мiсяць навчання у закладi вищот освiти (kpiM додатковоi

соцiальноi стипендiт, що виплачусться особам, якi постраждали вiд

чорнобильськот катастрофи ), за раху нок замовн и ка.
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6. l.з. Вживаr,и заходiв для вирiшення в установленому порядку

:lt гання щодо:
- встановлення доплати tlротягом трьох poKiB за першим мlсцем

:r.t-'х,lти педагt,lгiчним працiвникам заклал|в лошtкiльноТ' позашкiльноI,

;;, ;;",r;;;н ьоТ, rlрофесi й rroT ( r rрофесi й ttо-,гех Hi ч ноI) освiти, розташован их у

;i_rьськiй MictteBocтi ;

- Ilоширення п()стаttови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 26,09,200б

.\.9l]6l.,llрона]lаllняоlцнt.lразtrвtllалрtтноТгроtllовоiДопоМоГиДеякиМ
,rr..npir|\t випуспн"кiв ,rопполi,, виttкlТ освiти" ,га наказу ,,IIpo затверлження

l'Iоря:tку Ноl'lзНIlЯ tlitrtоразовоi a,ltpccttoi t,pottloBoT ,цопомоги /lеяким

tзтсt,tlрiям виIrускникll] ioo,,u,,,io виrrttlТ освiти" .вiл 
,, ,,-19]],_ Nsl588 на

"",Lr.i""-r. 
,,Jлu,,,rriч,,,"* виtllих зaKJla/riB сlсвir,и, якi уклали логовiр про роботу

в:оtuкi.rtьних, позашкlJlьних r,a iнtltих типах закладiв освiти,

6.1.4.t]жива,ги захо/liв /tля забезlrечення додаткового матерiального

]JохоЧенняМоЛоДихспеttiалiсr.iвзЧисJlаIrеДагtlгiчнихrlраЦiвникiв,якi
.*р*-" пiсля закiнчення виlцих закладiв лиtIлом з вiлзнакою або мають

lначнi успiхи у навчаннi, _._, ..л_л_: _,\
6. 1.5. Сrlрия,ги посилен}lк) моr,ивацiТ студентськоi .плonool _1:,"участl 

у

""r*ооо-доaп 
iдн iй роботi. [)озроби ги i 

.вrtровади,ги 
Ht,lBi технологll поlхуку

та пiлr.римки талановитоТ стулен,гськоТ мt,lлt,lдi. Забезпечити формування

системи заохочення обларtlваtlих сr,улен,гiв та науково-Ilедагогiчних

прашiвникiв, студеIlти яких сl али llереможllями мiжнародних студентських

]\lагаtl ь.

6,1.6. I lерс,,tба,tи,t,и маrсрiа,llыlс,]аохоченttя ttедаt,огiчних працlвникlв,

rчнiякихсТаЛиItсрсМ()жIlяМиоб.ltасних'I}сеукраirrськИХТаМlжНародНих
!.r н i вських ол i м tt iад, Kclr t Kypci в.,гурrr ipi в,

6. 1.7. Сприяr,и вирituенttкl пи,tаIlь щоло регулярного безоплатного

пiJвезенняУсiльськiЙмiсцевсrстiломiсцяроботиiдодомУпеДагогiчних
прачiвникiв.

6.1.8. Сrrрияти розцlиреllнкl мерсжi, збереженнtt,l, ф|,i:.ll:"I.""ню та

розвитку об'скr,iв соrtiальноТ сфери, мережi кул bTypHo-ocBiTHix, оздоровчих

заклалiв, спортивних споруll l,алузl,
, 6. 1.9. Iнiцiкlва,l" ,iр,ru.л.uпя peкoнcTpyKrtiI rrримirлепо .,yp'o*1'J]1,_'
\tеток) покращання забезпечення житлом сiмей студентlв.' аспlрантlв,

rокторан,гiв ,га моJl(rlиХ наукt,lвuiв, викltалачiв закладiв виutоI освiти,

naournri"r"* працiвникiв заклалiв 1,а ycl,alloB ocBir и,

б. 2. С mорон ч У etld u do,yt tlB lt, t uся :

6'2.1.t}жива'r"..о*.ч,lо:t.ltяреа:tiзаttiТперелбаченихсТаТтяМИ5l'57'6l
ЗаконУУкраiни,,lIроосвi'l.у''llравтаr.аранriйttелагtlгiчнихпрачiвникiв
ut"""'r- сертиqiкаrrif, опjlати rlpatti та забезtIечення безоплатним житлом з

опаJlенням i освiтленням педаi,огiчrlих працiвникiв сiльськот мiсцевостi i

селищ мiськОго типУ та чllеttiв Тх сiмсй, а також нелопушення iх звуження,
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8.2.2. Ломаr,ат,ися збi;tыtIс}|llя l.а ви,lli.ltенttя у !ержавному та
,]к',-t;ке,гах коштiв /lJlя на/lаtIllя llloB l.oсl.рокоl]их креltи,гiв п,lоr,,rлi on,,l Bi rи у 

,}акладах вишtli'tlсвir и.
6.2.3. Спрямовувати

}lконодавства:
роботу на забезпечен ня дотримання чинного

- у сферi l,рудових вiдносин;
- при забезпеченнi соцiаJlьних гарантiй i пiльг для працiвникiв освiти,

чeHiB Тх сiмей, а також пe'cio.epiB, якi працювми ранiше в Йузi освiти;
- здобувачаМ освiти та молодиМ спецiалiстам, зокрема тим, якi здобули

ocBiry за напрямами i спецiальностями педагогiчного профiлю.
6.2.4. Здiйснювати перепрофiл ювання, закриття, лiквiдацiю, а також змiну

фрм власностi об'сктiв соцiал ьно-культурноi сфери лише за згодою
вiдловiдноТ профсп iл ковоТ орган iзаrtiТ.

. 6.2.5, Забезпечувати спiльнi заходи щоло реалiзацiТ законних Ilpaв та
iHTepeciB праuiвникiв освiти iзлобувачiв освiти у сферi луховного, культурно-
освiтнього та фiзичного розвитку, пiдтримки прЬвiднЙх .Ьорr"* пЬrЁпr"ui" rч
irматорських спортивн их команд, органiзаuii вiдпочинку i дозвiлля.

6.2.6. Орган iзовувати проведення галузевих спартакiад, змагань, TypHipi в,
зльотiв, фестивалiВ та 

.KoHKypciB, iнших культурно-масових та спортивних
заходiв серед працiвникiв освiти та стулентiв, u"*ор"arо.уочи спортивнi бази
та спорТивнi споруди закладiв освiти, за участi обласного koMiTeTy, бi."r"о.овиховання та спорту MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни. Сприяiи участiпедагогiчних прачiвникiв - членiв Профспiлки у мiжнаролн"" ,ru.u"nr*,
TypHipax, конкурсах тоlцо.

6,2.8. Домагатися фiнансового забезпечення реалiзацiТ cTaTTi 44 Закону
укратни ,,про професiйнi спiлки, Тх права та гарантiт дiяльностi'' в частинi
в|драхування закладами, установами освiти i науки профспiлковим органiзацiям
коштiВ на проведенНя в трудовиХ колективаХ кул ьтурно-масовоТ та оздоровчоТ
роботи, рацiонального iх використання.

, 6.2.9. Забезtlечиr.и вилiltенttя Ktrtttr.iB ltLrя реа.lriзачiТ tlрtlграм
з.rобувачiв tlсвiти, а також ttiтсй праrtiвrtикiв освi.ги в лiiнiй та
перitlди,

6.2. l0. Вжи ваr,и заходlв лля забезпечення дlяльностl\,.;. l\r. frll\уlбdlи Jахuлlв llJlя заоезпечення дlяльностi дитячих закладiв
оздоровлення i вiдпочинку, ll{o знахоляl,ься у сферi лiТ CTopiH, налання iM пiльг
з оплати за комунальнi послуги, звiльнення вiд податку на землю та податку на
Hepyxol\4e май но.

6.2.1 l. Вживати зах_tlдiв для спрощення процедур закупiвлi закладами
освiти_ засобiв захисту 

_.вiд 
можливого iнфiкування гострою респiраторноюхворобою CoVlD- l9 та 'iT наслiдками пi/l час навчаJlыlого процесу.

м lc цевих
здобуття

6,2.7. Сприяти залученнlо
Kt1-1eKl ивiв ,t() ylIi.lcli 1 мiсrtсвих.
фсстивалях,гtltlцl.

освlтянських, студентських та учн iвських
м iжрегiонал ьн их, всеукраiнських nonnyp.u*'

оздоровлення
канiкулярний
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6.3. Сmоронu Уzоdu рекоменdуюmь KepiBHuKaM замаdiв mо усmанов
воiпч i наукu, вuборнu.lп ореан&ф, пepBuHH,Ly профспiлковuх орzанiзацiй:

6.3.1. flомагатися фiнансового забезпечення реалiзацii cTaTTi 44 Закону
}'rтаiни ,,Про професiйнi спiлки, Тх права та гаранr,ii дiяльностi" в частинi
вiJрахування навчаJIьними закладами, установами освiти iнауки не менше нiж
0j% фонду оплати прачi на проведення в трудових колективах культурно-
часовоТ та оздоровчоТ роботи, рацiонального Тх використання.

6.З.2.Сприяr,и вирittlеннкl lIитань lllодо регулярноI.o безоплатного
.;везення у сiльськiй MicrteBocTi до мiсrtя робо,ги i ttолому tlедагогiчних

-:ацiвн и KiB.
6.3.3. При складаннi розкладiв 1,1авчаlьних занять лотримуватись вимоI.

-: ;i н ного законодавства r,a catt i,гарнtl-сп iдем iоlrtlгi tl tl их l l()pM.
6.j.4. Забезпечити налаllIlя вi/tповiilнtl до сl,.57,га бl Закону Украiни

_Ilpo ocBiTy":
- педагогiчним праuiвникам. зt)крема закладiв вищоi освiти, щорiчноi

:рlшовот винагороди за сумлiнну tlрацю. зразкове виконання службових
бов'язкiв та лопомоги на озлоровJlеIIllя при Hallatttti Ittорiчttих Bi/tttyc,toK
:е_rагогiчним lc наукоts()-llелilгtlгiчним ltplrliBItиKaM у pt1,1Mipi о.lного
:ltrса;]ового оклалу;

- виплачувати винагороду за сумлiнну працю при звiльненнi педагогiчних
прачiввикiв серед навчального року з урахуванням часу фактичноТ роботи;

- педагогiчним гtраtliвникам. зокрема зак:tалiв виttlоI освiти, надбавок за
Brtc_rvry poKiB.

6.З.5.Забезпечити tlалання BciM кlrегорiям lIpattiBttиKiB, включа}очи
пе:агогiчних i нау ково-педагогiч н их, ма,герiаltьнtlТ Jlоll()м()ги, ]окрема на
0з-lоровлення, в cyMi ло олl|ого посадовоI,о oKJla/ly на piK (матерiальна
_]опоNtога на tlоховаtlня зазначеним виlI(е рtlзмiром lle обмежусr.ься),
виплату премiй вiдпсlвiдно до Тх особистого внеску в ,заt.альнi 

резуJIь,гати
роботи в межах фонду заробiтttt,li плати. затвсрлжеl{оI.о в коlхl.орисах,
вi:повiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд З0.08.2002 N9 l298,

6.З.6. Забезпечит,и:
- оплату IIростою працiвникам, вкJIlочак)чи ttеtlс]lагtlгiчних та тих, якi

працюють за сумiсництвом, lle з Тх вини, зокрема на перiол оголошення
карантину. в розмiрi серелньоI taptlбir lloT п.ttа lиi

- оплату прачi вчителiв, вихсlвателiв, включаtочи вихователiв груп
продовженого лня, музичних керiвникiв, виклалачiв, iнших пелагогiчних
прачiвникiв закладiв освiти у випадках, коJlи l] tlKpcMi лнi (мiсячi) занят.гя
не проводяться з незllлежних Bi/l llих tlричиIl (епiдемii, ме.георологiчнi
\ мови, кара}{тин тошю), iз розрахунку заробiт.ноТ пJlати, встансlвленtli при
тарифiкачii, з лотриманням при цьому yMolJ tlинн()l.() законо]lавства;

- збереження заробiтноi плаl,и при листанrtiйнiй формi пiдвиrrtення
квалiфiкачiТ вчителiв, зокрема без вiлриву вiд освiтнього проllссу, та на

i здiйснеrrня освiтньсrго lIроцесу у

1,7
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_.., .]нцi1-1ному режимi, оплати llрацi за фактично виконаний ними обсяг

_: - *, bHOI'0 ttaBaHl ажеtll Iя,

r.,.].7. llаjtаваr,и llpi-lllil}HиKllM MJlcpiJ,rl1,1ly

_ . _:_ .,t1()-ll()a)чl,ових lIи,l,аllь за paxytlOK в,rlасtlих

- , ]rKotr), УкраТни ..l lpo ocrli,ry",
.,._].ti. llа,:tаrза-I и llри I]их(),Iti tta ltcttciltl jK)IloMOI,y:

- tla\ к()во-IlсilаI,tlt,iчttим la ltаук()I]иN1 tlpitttirlltиKaM у розмlрl lllес,l,и

-_: _Lll]li\ oK-,lajliв з урахуBallняшt ttа/lбавок. jK)llлаl,;

- ittttrиrt кагсi,.iрiям llpaltil]tlи KiIr у розlriрi II()саловог., OKJ'a/ly (ставки

,-- -] iroi IlJla,I и) за paxyllOK власtlих кош,гiв ус,гаllови на умовах коJlск,tивних

51rllrBopiB.
6.3.9. Сприяти лiял ьнос,гi кул ь,гурнtl-ос в!тн l х,

]3lLlа.liВ громадськоI,о харчування lllJlяхом надання

хt)ч! HalbHi послуги, орендноi плати 1,ошо на

_iiaOBOpIB.

о.з.rо.Ilсрелбачаr.иtlорМиtltоДОсоцiшlЬНОГоЗахИс'гУВетеранlВПрацl
]tl \ K_la-leнHi колек,гиt]tlих ,,11l t,tl lзttрitl, l :

6.З.l l. СrrрямоI]чваl,и lla за()хочсIlllя учlliв, сl,уленl,iв, аспiран,гlв,

,](t{TOpall гit] за усlIi;и в ltавчuнtti. учас lb у громалськiй, спортивнiй та

-.-,,i *пЬiйl роботi, tlа:'lаНllя iM ма-r,срiальноi /lопомоги та премiювання не

.,*.,u,a як l0 вiлсоткiв KirtIITiB с,l,иtlенltiа.llьнtlго фонлу, передбаченого

i\l:u I0рис()v ]а кл слу освiти.
6.3.12. Зобaaпa"rr" свосчасну виплату соtliальних l,а академlчних

.-; it пен-ri й сl,удентам га у чня м,]аклаlli в tlсвiти,

6.j.lj. ВсlанOвJlкttsаlи лJlя cly,lcllIiB tаклuлiв виruоi, фахtlвоi пе.релви шоI

!..свiти пrату за проживаНня в c,I,y/le нl,с ьки х гуртожитках у рtlзмiрi до 40%

:\l]\lip} llirriMшыlili tlр]tиrlарttоi (звичайrrоI) акаJtсмiчItоi стиIlендii вiлповiдноl,о

, ilп} }aK.,Iilrty.

6.3.14.Сприя,r,и tlфtlрмленнttl необхiдних локумеtlтlв дJlя отримання

..т}.]ентами, ,ni up,)*, uaK),l.b у l.ур.гожиl.ках, субсилiй lla оплату житлово-

t(\\t\ НiIlЫlИХ ll()cJI) l',

6.j.l5.IIа/tаваrиllраttiвtrикам']акJlаjliI]гаус'rаноl]tlсвirи,якlЗахВорlЛиТа
.].ренесли гос,rру pec,,ipa-loplly хворобу (,()VID-l9, спричинену KopoHaBipycoM

SАRS-СоV-2,а.,гакожзахвtlрiltи,гаllерсllесJlичсiнфекчiйнезахВорЮВаННя
ч.lени iхнiх сiмей чи близькi роличi, чи в,гра,tили через нього членiв ciM'T або

ti.-lизьких роличiв, маl,ерiальну лопомоI,у в розмiрi не менше мiнiмальноi

llробiтноi tlл ат и.

6.з.l6, Вс,гаtlt'lвити /lоllJlа,Iи меjtичним llpat]iBllиKaM закJlалlв та yc,l,aнoB

i,!-вiти в розмiрi 500% мiнiмацr,ноi заробiтноi Ilла,ги1' як таким, tцо забезпечують

;киттсдiял ыtiсть ttаселсtlня, як lle перс:tбачено постановок) Кабiнету MiHicTpiB

i:*pul,." вiл 09.06.2020 N96l0,,Деякi Ilиl,анIlя оплати праtli медичних та iнших

,rра,tiвникiв заклалiв охорtlI|и злоров'я" .для фахiвltiв, якi вiдповiдають

кЬшr iфi каui й rl и м ви моl,ам,,rо,, uap,.*.,i "' М i I r icтepc,BoM охороt| и злtlров' я,

допомогу для вирlшення
кtrштi в вiдповiдно до п. 8

оздоровчих закладlв,
тм пiльг з оплати за

умовах колективних
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6,].l7. Вводиl,и l1o ш.гат.llих рсlзtIисiв заклаl,tiв виrrtоi, фахсtвtli trерелвишttli,
:. :,ссiilно-технiчtlоi ocBil и ll(lcJ;l} ctrtliuIыttlr.tl tlpatliBHиtta , мta.ron,

__ :l,-СЧСННя ,цода,| K()BoIt) Ili.ц,| ри]\{коlо в ()cBi,I lIboN,lv lrportcci осiб з ос()бjlивими,-. ,, jrtll по,|,рсбамИ ,га с.гt]орсIlIlяl\,l ,ll.цЯ IlиХ l]i:lыlог() ,K)cTylly ло::-:. lг\кl\пи ltих ti,lк. IJ,'tilj.
б._].l8. Забсзlrсчити стI]()рсllIlя рtlбtt t.tlitаtзttя м и га llсрlJинltими

:, :.,.li.lковими opl.aH iзatlirlM и lla робочих мiсltях сttрияlJlивих уrarо u.,,,. :,,1Вч()i pyxtlBoi акr.ивttос,l.i. IIl() lIсре,lбачсrrо I Iartitlria,lLIlolo сl p;lcl.i(.l{) з. :oB,ttlj' pyxoBoi активнtlс,гi в YKpai'Hi lla IlcpiOil ,lo 2025 ро,,у ,.Py*u"o_, .:эliсtь здорtltзий спосiб ъiитrя зjlорова ttаlliя'..
6. 4. о б., t tt с н а о р е о н i з о цi я П р о cll с п i.- t к u з о б о в' я зу- r, m ь с я :
б,-l, i, Вжити зах<l/1itl ,цltя ак,гивiзаttii ,,tiя.lll,rlосr,i ,гсриll)рiаJIьних trргаttiв: э;пi-tки з MeToto безумсllзltогtl забс,зltсчеttня ctlItia,,rbrt'иx rараrr.гiй. пiлы .га

,, ,., ]:е н cal liй, tlерелбачених yIrlдtlKl.
6.J.]. ЗабезlIсчиr.и IlpoBelte tIIlя p(),].rlcIlK)l]aJlLrroT рtrбо,r и t] lIерt]инtIих

:. эсlti_tкових орl,анiзаtцiях lIl()д() .| 
р}д()IJи\ Ilpal]. IIс}lсiйlltlгtl забе,зt,счення

:,_llBHttKiB гаlузi, ctltlilulblI()Io с Ipi-lX.\ в0lIllя. l|алаI}аl.и ч,,Iсllам lIрофсrIiлки. _ oBi:H1 бс,зкоttlтtlвну правову,llоll()м()гч.
6.4.3. Посилити особисту вiдповi/lал ьн icTb

llервинних профспiJIкових органiзаrliй c].OcoBH()
liк(-)нних прав l,а iHTepeciB членiв trрофспilrки.

керiвникiв виборних органiв
tIитань захисту порушених

6,4.4. Сприяти реzuriзашiТ програм оздоровленt.lя rIрацiвникiв ocBir.HboT
л з-tl зi та ix дiтей у лiтнiй перiод.

роздlл vll
розвиток соцlАл ьного пАртн ЕрствА

7. l. Сmоропu Yzodu do,ytoBl1,Iucя про носmупне:
7,l. i . Вносити llроtrозиrtiI суб'ск.гам llpaBa законолавчtli iнiцiаr.иви,

вi:повiдним органам державнот влади, tlk Профспillки ltрачiвlrикiв освiти i
Har ки Украiни, Фелерачii' lrрофсrrilrок Украiirи lцtl IlpoeK]:iB законiв, чинних
}lконодавчих та норма,ги вно-п равових aK,iB, якi стосуються соцiал ьно-трудtlвоi
сфери.' 

7.1 ,2. Сприяти:
- укладенню коJlективних логtlворiв (угол) в ycix заклалах освiти i науки,

на якi поширtосться дiя Угоди;
- впровалженню та поширеннtо Ilрактики провелення поttередньоi

експертизи проекr.iв колективних догtlворiв lllодо Iх вiлпсlвiдностi нOрмам
]аконодавства, Ге нерал ьнtlТ, l-алузе воТ,га сlбл ас ноi у гtlд;

_ укладенню угод на r.ери.гор iал ьн ilму piBH i.
7. 1.3. ПрелСтавникИ лепартаментУ освir.и i науки, мололi .га спорту

б--rrержалмiнiстрацiТ, органiв уtrравлiння ilcBiToKl, nepiu*,"n" зак.llадiв освiти i
на},ки на запрошенllя виборних органiв tIервинних профспiлкових органiзачiй
tiратимутЬ участЬ в захолаХ Профсrliлilк, якi спрямова*ii na ,а*"с. ,pyuu""",
соцiм ьно-ексlном iч н их прав гlрацiвtlикiв та злобувачiв освir.и.
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.7 
1.1. I)e ксl ме H/lv ваr,и виборним opl,illia]\,l IlерljинIIих rrрофсtri;Iкових- :'rillrtiЙ clYllcHriB lrРИ YK.ll.'lclllti ,a,,.,an,n,rnn*,l(ll ()ll()pilt ,a у,,,л v .lак_lалах

, " _oi', 
.фаховtli tlсрслвиlцоi' tlсвiт,и l]llосиl,и trроrIозиrtii з Ilиl-аlll, ctlllia:Iыttl-_.,:Ll\llчIlоI,О захис-гу злобувачiв освi.ги.

-. ].5. Ilo l,trlrKy IJаl,и з виборltимtи ()pl.illIaMи lIсрвиlIних lrрофсrtiл ксrвих: .-. зэцiЙ студсlrтiв пи.гаllня:

1Ч._:Т"1' 
злобувачiв tlсвiти у l.урl.ожиток i виселення Тх iз гуртожитку;

- вlдрахування, поновJlенl]я, персвелен}lя lIa tlавчаlIня За лержавнимв.lенням студентiв та аспiрантiв (членiв I Iрофспiлки) з заклалу виrло.f,
,Bt,ti передви шtоi освi,t.и;
- затвердження прави]r Bt ly.I.pitlt н btl гсl розпоряrlку заклалу виLltоi, фаховоТ::с.]вищоТ освi.t,и в частиtti. ttto стосу€ться ,].lобувач iB-TaKoi осЬiти;- tlризнаtlсtIня сr.ипеttлiй, орr,анiзаltii.rкlзвillllя, ()Зл()РОВJlеНItя, побу.rу .r.a

. :] -:\ Batl ня тошlо.
7.2. Депорmомепm освimч i поукu, молоt)i mооб.l0ерlкоD,лtiнiсmрацii, орZопч управ:tiння освimою, KepiBttuKu

хвimu i HayKu:
-,],l. Забезtlечат,ь BiдlltlBilltte lI()I,.llжctl lIя ,з вибtlрttими ()рl.аt{ами

_::],:Г]Нll\ tlрофсп i.,tкоtlих орl,аrriзацiй Il()рма,гиI]tlих aKriB. яr<i сl()суl()lься прав_ 
" cpeciB lIраlriвtrикiв ,ra злобувачir; освi,l,и. у сфсрi .,pyrnor*. ctlцia,,ll,rlo-
,,rti чнl.tх вiлtltlсиll.
-,,].]. lIа,lава,Iимуl,Ь вiлпtlвiitttим виСtорttипt ()pIatIaM llерt]инllих:, _,;ili,tкtlвих оргаlriзаrliй iнформlаrtiкl ,,tп,ц,, a.,,tir,,,,,,..,-сt.,,,,.,riч,Iоl () р()зви гку

-_; ,'. claнv фittансчвання зак:lа;liв rlcBi,t и, резу:lь.tаr.iв ix itiя;lыtос,гi,
: - ']ItlI]ill()Cl'i iз випltаr.и заробi.r rroi' п'llаr.и i .., u,i.,,ttii.. реалiзаrtii. ,|улоu"* i- _]-:_:ьtl()-ск()нол,liчttих Ilpal] l.а ittl.cpecitl rlpartiBttиKiB. зrtобчвачirl oc"i l",-,],-]. Сприяr,иму,l ь вибtlрнил.l opI,alIatM IlсрI]иl|них tIрофспilrкових- -,,l.rrriii 1 luбсзltе,tсtllti ltatr,lltltttя 1,1асllиttilr К(}_lскl и|tl|их tlcpcl tlBtrpiB tlu Bcix- ,-l\, ttpoBcJcHtli з ttit ttl ]\lcl()l() ccviHapil,r. к.,rrферсrlltiй. спе,tiепь,,"х
:э :il ЬН 11X Kl,pci в, фi rlaHcyBaHHi вi,,lгttlвillttих захо;li в.-,1,J, rr]errapTltMcHт tlcBi,l и i tlауttи, bltl.tttuli го cliop,lv обл,,tсрrка,,tмitriс,lраrtii,
, ;.'Н;.] tlрl,анiзаltiя IIрофсrli.,rки llраttil;никirl оспiiи i ,,u,unn VnpoTn"- :i\loB\ ва,ги]vl),l ь ,,(iя.ltьнiсr,Ь opt,attiB y,ttpaB.,Iitittя rlctli,tottl. ксрiвriикiв зак.lIаitiв_з" ii i tlауки. вибtlРних rlpt,aHiB llL'Рl}Иtll|Их tlрофсttiltкtlвих tlргаlriзаrtiй rra.,-:!\I];,l}lt]Я зtlбtlв'язанЬ за I 

'а.lIузевtlttl ,la trб;lacHtlttl }Ill,rlлц".

роздlл vlIl
сприяння роБотI проФсlllлок з питАнь соt(lАльно-

Е коном l ч ного зАх исту п рА цl вн и ltl_B, здоБувлч l в освlти,пlдвищЕння ЕФЕктивllостI ix дlяльностl
8, I. lепарпtп.,ttеttпt tlcBiпttt i ttttl,Ku, .lto.-tot)i по сп()рm|, Зпкорппmськоi

,.',- t ttcHoi dерэrcовttоi ud.Ttitt iспцлаt1i| зобов'я,]у(,пtlrся:
8,1,1, Забезпечуваl И IJ заклаjlах ocBi lи i I|ауки Ilplll]a,ta l,араrrгii'iliяltьttос,l.i- )спi.ltlк. i'x tlpl lttriзilltiйtlих _tltlttrtt. t,i. tlt,,l,i Lll,' .t,, ц,,,,a,'u,_ч,,il" Уорr,.п".
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: --:,,,Hr Украiни ,.I Ipo професiйнi сlli.;tt<и, i'x rrpaBa .la t,араrr,гii лiяlrьнсlс.r i'', aKr.iB
,]J]ijJetlTa УкраiнИ l,a I{абirrстч MiHic,r pirl Украl'rrи. ра,гифiкtrваних YKpli'Htlttl

.,- зенlli й М iжнаро,,1rrоi tlрr,аr r iзаrtii l rparti.
|i.1.2. Не /l()IIvска'Ги в'l'руча1|llя l<срiвtlикiв lltKltl.titl. _\с,| ilH()lt tlt tlргаttiзаtliй

,- э]l li i llауки у сl,а,гутну /liя",tьtriс,t ь орt.аrriзаrtiйlrих JlalI()K
;:е_lбачеlIу чи нним законо/lаl]ством.

Профспiлки,

8.1.3. Вводити до складу колегii департаменту освiти i [|ауки, мололi та
:_rrpт\ обллержалм iHicT,partiI пре,Ilставника виборнtlго оргаllу обласнtli.: знiзацiт Профспiлки працiвникiв освiти i rlауки УкраIни на г|iлставi
L--LlЬнОГо п()ложенllя прtl Kt1.jtel iKl цеII lpaJlbH()I1) (}pIaHy викttнавчtli' влали i

ч.:цевоi державноТалмiнiстрачii, затвердженоI.о постановок) Кабiне.гу
\l.HicTpiB УкраТни вiд 2.10.2003 Л! l569.

8.1.4. Рекtlмендуl]ати управлiнням t,lсвir.и райilнних т.а мiських лержавних
.-rriHicTpauiй, opI,aHaNl управ,lriння ocBir.oKl мiських, ссJlищних, сi.ltьських
...]'с:нан их громад:

- активlзувати спiвпрацю з первинними профспiлковими органiзацiями з
i jl\ питань захисту прачiвникiв tlсвiти ,I,a з;tобувачiв ocBi r и;

- вводити ло скJIалу ко"rtеr,iй, а,l,ес,гаtliйгtих, конкурсних комiсiй,
-.riхlч их та дорадч их орган i в прсдс.гавн и Ki в I Iрофсп iлtlк;

- утримуватися вiл буль-яких лiй, шlсl мсlжуть бути розцiненi як
втручання у статутну дiяльнiсть Профспiлок;

- створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених- 
- jIl1_IKoBиx представникiв до закладiв освiти i науки, органiв

знконавчоi влади, до компетенцii яких вiдносяться пи.гання rtрийняття
эiшень з порушених питань у сферi со tlialt ь нtl-трулtr в и х вiдtlосин;

- не допускати звi.ltьнення представникiв виборних органiв первинних
:.lрюфсп iл кових орган iзаrti й без зголи CTopi н.

8.1.5. Забезпечувати в закладах t,lсвiти i науки безготiвковий порялок
aп.lати членських профспiлкових BHecKiB. зокрема при змiнi заснtlвника, згiдно
з особисr,ими заяI]ами члеrriв профспiлок з l|()лш|l,шим Тх rrерсрахуванl]ям l{a
fi.l\\,нки вiлпсrвiдних первинних профспiлкtlвих орr,анiзаLtiй не пiзttitllе трьох
tiанкiвських днiв ltiс.lrя випJlа,ги заробiтноТ tl"ltати ttpartiBHиKaM та сr.ипендii
з:обувачам освiти.

' 
8,1.6. Сприяти навчаннlо профспiлксlвих калрiв l.a актиtsу, пiдвищенню Тх

хваT iфiкашiТ.
8.1.7. СприяТи наданнк) у безоtlлатне корисl.уtsання вибсlрним органам

ilервинних профспiлкових органiзаrtiй закладiв виrrtоТ, фаховоi передвишlоI,
эрофесiй Ho-r'exH iч ноi освiти, ,гериr,tlр 

iеt-л ьн и м l,а iншим орt,анiзаtliям
профспiлок примiщень з yciM нсобхiлним обладtlанням, опaulенням.
tt.-вiтленням, прибиранням, TpaHclIopToM. охороною, :tв'язкt,lм (в r,.ч. елекl.ронна
пошта, lпtеrпеt) лля взасмного обмiну iнформаltiскl.
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8.2. Сmоронu Уzоdч
всimu i ноукu:

рекомепlуюmь kepiBHukoM закrоdiв mа усmонов

l,], L ЗабезrrечуватИ вiльний Bxi,,l jKl зltкllа]titl .la ycTatttlB сlсвi,t.и i- _.. ...j Ilредс,rав}lикiв Гlрофсгri,,rок i.x jlос,гуIl ,Ilo рtrбочих мiсць, Micttb, ],::ltlЯ членiв IIрофсrriлоrс' мо;к.ltивiсr.t' зусгрi.ii ,Iа a,,ir,nyoun,,o з:. .. чtlttкitvи i с ly. tctr l ;.tми. itllllиrtи i.,tttб.ч1j1Llцу" ()clji I и,
Iнфllрмувirrи ltрut.riвниК1 

'' -r",,r- llрийtlrt1 lta робtltУ lllrtl ttаявtIiсtь
: ] э ;l ll HOi' п рсlфсп iл KtlBoi' opl.aH iзаrrii. та ii. робо,r у..i.].2, Поrttирк-lвати пillы.и i виrlагоро,ци. tIto застосову I{),I.ься в,,-,,-,:_li, на tl]татних tIрофсlri:lкових ttpattiBttиKiB jl.i,,1l1tr з K()Jlcl(! ивlIими_ ,з1llРО}l И.

Б.].3, l]c,r,aHtl вJIк)ваl,и го-IIоI]ам Ilервиllних r Iрrlфсгliл кови х оргаlriзаrriй, якi_, .1aНК)к)l.ь cBoi'ttoBll<lBaжcllня lla l.ромадських заса/lах, шtорiчну винагороду в:, 
",lipi посалоtt()I,О OKJla/ly (с,гавкИ заробiгноi' llлат.и) за ак.I.ивtlу i сумлiнrrу'] j_-ю iз захисту праl] та irrr.epeciB ltpattiBrrиrtiB.

Е,2.,1. 13paxyBa,I и, l]l. IIри yKJlaileHtti Krr;lcKt ивtlих jlot.ttBrtpiB la угол,-;'-Сl{Ня прi,lгltlзиtliй з IIи,гань сtlt]iа.,.lьtltr-екtlrttlмiчttих ,,рa" ,a iн.гсресiв--,_iенгськоi' (учнiвськоi) мtlлодi пок]lа,]lа(.,l ься tta виборtti орl.аllи IIсрвинllих:.,oclti-,l ковиХ tlpt,aHiзаIti Й с гуленr.i В (уч rr i в.1.
8,2,5, flолуча,ги IlрслставlIикiв первиlrlrих Irрtlфсtti;tкtlвих орt.анiзаItiй ,цо:. ltlTll В,IlоРi],,'1ЧИх та робtlчих Opl.atlaX.
i<.],6. lIчлаrи ч-lсlli-t!l вибtlрtlих tlpt ltlliB llспвиllllих ttрrlфсtti',lкtrвих:.;нiзацiй, tte звiльttеtrим вiд cBoix виробrrичих чи службових tlбов'язкiв, на

. \ltlBli\. перелбачениХ ко.,Iскl.ивt|им л(.)гоI]ором чи уl()ilою, вiльний вiл роботи-:: iз збереrкенIlям серелlrьоi заробi,r,rrt,,i' rr.,Iа,r,и ;1-1rя учасr.i в Ktltrcyltb.l.atriяx iJ]еговорах! виl(онанllя iгtlttих l рtiма;lсы<их tlбов.язкiв в irr'epeau* ..pyr,ru,rau, ,"ективу, а l,акож tta час учас,гi в робоl,i ltрtlфсtlillкtrви, up,,,r,,i,r, rr,a,,",anu,a- ::.i три годиIlи tla тиж/lсНь,
ll.].7. Ha.tllBlr rи прilцiвtlикuпt. llrlрuниv .l() uKJlc,ly виборltих ()pl aHiB:f В}{нIIих rrрофсп i",r кrrвих tlргаrriзаtliЙ, ,ло/lаlц,,оr, вi:tпуч:r ку i рива;tiс гкl до 6,,*,сн_l?рниХ ltrriB iЗ збереlкеlttrяМ ccpc,,tltыli' заробi.l.irоТ i,.,,о]r, ,rо 

раху}lок. ,,.-,о l сlJавt lя на час rrрофспi,,tковоlю,,uu.,u,,,,r.
8,],8, С,горсltrи Уг.lли не Pi;ttlrc i (l]Ox разirl lla piK lIр()водя,гь.,,:]с\-Iыативrri зус.грiчi lll()jlo lIиl.аIlь ссtцizutьltt

- :l{\ фiнансуuоп,,r'заtt.,Iалiв, заборгованос,' ];-;lЖ;TrH;TJI',,j,l]}'';
_-;tпен.lii', реалiзацii трулоl]их i соцiа,,Iьlrсьск()Il()мiчllих праlJ la iн,гсресiв:.lцiвникiв й lлобувu.riв tlсвilи ttrllK,,

8, 3_. О б,l о с t t а о р z а t t i l п цi я П р о (l с п i.. t к u .l 
о б о в' я.lу с m ь ся :

8.З.I. Проволити рtlз'яснltlвальну робо-I.у lц(rtо ,lрулових прав ,[а
_]l]нтiй працiвникitз, сr.улен.l.iв..illrrrих зriобувачiв освi,t.и, а також ме.го:liв i

r lt] i'x захисl,У чере3 Bltactli l]иjlаllllя la засоби MactlBoi irrформаrtii,j jпосерелlIьо в l,рудових,га с,I.уilсIll.сLких iучttiвсьttих кOJlск.Iивах,
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s,_].]. Свtlс,часtttl llоl]оjlиIи ]lo BijtoMta tlиборttих tlpгatliB IlерI]инних
-, :,...lкtlвих органiзаrtiй змiс,г ttopvta,I,иllllиx .,l(lK\]!lclllitr, tt(t,l cl()cyK)Tbcrl

_ * :.:lll-cK(ltltrvi,lllиx ilrrcpccirr tlpltltilrllиltill trcBi lи. llJ\ки lJ l,,ttlrlr lu,litз tlcBi lи.
t._1.]. С tIря MtlBy I]а,ги робо,l,у виборlrих rrpгaHiB Ilсрвиtlних гtрсlфсп i",t кtlвих
.;uiЙ llJ tlpt ltlli lацittl K()tllг().ll() tJ cli()( IlLlс||и\| |}llс.tсtlllя!1 tr .tiKl

- 
-: 

, 
i, IJ l I } l \ , l( ) K) l\lc l l t i t* l tlи lillll, tP\ кrltих t+i lt1,1сиll. \\1()l-t. llttprtyBallltя ttputti.

..,lr навча.ltьного lIаванl,а)ксlIl{я. Jil ,ltojlcpj+ialll|яNl l} заltJlа/lах l,а yclalI()I]aX
,, : ttar ки тру,I1ового за KO Ii (),lla вст Bll.
х,_].J. Ilоси.rtи,ги особисIу tlijltloBijta.rtы tic,I L ксрil]Itикiв виборних tlpt,ltHiB

_ -.,j:i{ll\ профспiлI(ових trрl,аrriзаrliЙ c],()coBIl() l]иl,аt|ь захисlу llоруlllсних
;,:\ IlpaB тa irrтcpcciB ч,,Iсrriв ГIр<lфсrIi.,rltи.

l._].5. Сrrрия,I и реаJti,заttiТ lrparla I]иб()рllих ()pl,atllit} llсрвиllllих
-, _;.-i.tкtlвих орl,аlriзаrtiй. llере]tбачеtttltrl c,I .45 I(Зllll УкраТrrи. ltl(),ц()

: -_,.:aн}lя l]иN'IоI,и робо,Iо/lа в llя ]v абtl y,ItoBrttlBa}(eIIиN,l lIими ()рганам про
, .:1Jння трудового itоговору (KorrTpaKl,y) з ксрillttикоv )сIitllоl]и, tlpI аlriзаrtiТ.
,, . ,зitl rlopylUyC закоli(),цatвсIв() llp() IIpaIll(). l(()Jlcl(tlll}lli .l()l ()l](lри ta \l,()/Ilи.

Б.З,6, Дк,гивiзува,l,и робо,Iу. сtIрям()l}аIlу lIa itriIliKlBattttя t]иб()пними
] _::..t\1ll псрвинtiих rlрофспiJlкових орr,аlriзаltiй tlepelrrBtlpiB llK)jto чкJIаltеIIIlя

. __. кt).Iекl,и t}Ilи х л()гоl]()рil].
8,З.7. Надавати допомогу виборним органам первинних профспiлкових

: .зiззцiй у lIpt,lBe.,1erttri ко.lt,цоtювiрtttli Karr,rllarrii,] N,lel,()l() забсзllечснIlя:
- Bi.,ll ttlB i,,l н ilс,гi закt,ttttl,,tаtlс l l]y llopM коJIскlиl]llих ]ttlltlвtlрitз, t()KpcMa з

.,-]нь оIlJlаlи rrpaui, реrкиму робо,ги, охор()lIи прulti. нltлання вiлпусток,
,-,, .][)во-побутоl]оI,о забезIIечеllIIя, озлороl]JlеlIttя. lзi/lllt1.1иHK} TOlIt();

- вi.rповiлu-rьносliсlорiн }u IlсRикоlIi,.lIllIя yM(}l] к().lскIиl]ltих.t(}Ii)lJ()гits;
- вирiшеtlня через KOJleK,l иLllli ]l()l1)l}(lри Ilиl,аllь. не врсгчJIьованих tlинним

_ -: :. t'll t)_IOBC'I'l]O ]V.

t(.j.8. Узагальнк)вати та поIl]ирюва,t,и прак,гику рtrбо,t и виборttих tlplatliB
_:вllнних ltрофспi.lкtlвих tlpll-tlti lultiй uк}.t() llгиlяlliсIIllrl ,t() BiJllI()lti.,lilJIbH()c li

-.1_]ових tlсiб. винних у порушснlli ,Ja к(l lIола l]c1,I}a llpO праltю.
8.З.9. Налагодити спiвгlрацкl виборних органiв первинних профспiлкових

: _:Hiзartiй з орl,аlIаNlи flepiKaBttoIrl Ilal;lя1,Iy за ,Iloi lсржаlltlя м ,]а ко Il()/lal]c,l lJa lIp()
:,j.iK) MilIic,I,epcтBa ctlIlia.rtbHoT lloJli,I ики УкраТrlи з \lc,|-()K) забезlIс.lсIlня

, : , PO_1t{) За ЛО/lеРЖаlIНЯ\'l tlИННОГ() 'I'PYjK)BOl'() '}а K()t I()llil l]C I'I]a.

Е. j.l l. СItрия,ги Il()lrlиреllнк) Ilракl,ики llpejlc,I,alxleIllIя виб(lрlIими
] _1нJ\lи первиiilIих tIрофсrri.jIкових tlрI,аrriзаItiй iHTcpcciB чJlеllil] Ilрофсllillки
:,: розглялi iх ,грулових clIopil} l] комiсiях Il() lпуj1()I]их cllopax, cyi(ax,

8.З.I2. Irlфtlр\,l)вillи ()pI ани 1ltplll1.1ittltя tlcBi ttrKr lIг() фlкlи
:\ tllеllIlя r,араrr,гiЙ l,а IIрав jliя.пьнос,l,i I Iрофсrli:rок в зlкJlцlitох ttcBi lи i

-. ilI J \Iel(lK) в}кит1 я вiлIltlвi,tllих t;-tx(),liB.
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ро}дlл lx
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ

9.1. Коrt,гроль за викоtlан}lям Уtкrли злiйснtос,гься спiльною комiсiсю
- ,, t.tо,,lа,гоri 5).

9.2. Сторони забсзllсчук)l,ь к()lI,гр()]lь за вик()нанням об.пасноТ Угоди,
. JiIlll-tllиx,ttlltlrlttpilr irttl.t tl;t rtiсltях. llc pi.trrlc ().tll()I () plt]y lla piK аrlалitукllь

.. ;;Iirlыll()l()tt, xi,ll llикоtlаrlttя ttitT Уlrl,,lи. 1 рlзi llсltик()l|i.it|ня окремих
.,,Kcttb ,з.,tiйсttt()l(Iгь 

il(),Ila,I K(lBi ,захоjlи lIto,'lo Тх решriзаrtiL
9.3. Угола пiдписана у двох примiрниках, якi зберiгаються у кожноi iз

:,:] l \lal{)Tb олIlакоl]у к)риличIlу сиJIу.

_-_ :Jilop .tсlIар,lаг!,lс1|lу tlсвi,l,и i ttауки. Голова Закарпатс ькоi обласноi
rr,.-r_r t-1-1i та спорту Закарпатськоi органiзачii Профспiлки працiвникiв

ol адмlнlстрацl!

МДРУСИlitllIЬ на П()ВХдIIИЧ

22 лuопuопl/L 2О2/р.

освiти i начки У

ох{r*-_л,. -/.ý

Ilи
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Додаток l

до Угоди мiж департаментом освiти i
науки, молодi та спорту Закарпатськоi
обласноТ державноТ адмi нiстраuii та
Закарпатською обласною органiзачiсю
Профспiлки працiвникiв освiти i науки
УкраТни на 2021-2025 роки

орI€нтовниЙ пЕрЕлlк
посал прачiвникiв з ненормованим робочим днем системи

MiHicTepcTBa освiти i науки Украiниt яким може
надаватися додаткова вiдпустка

керiвники установ iорганiзачiй, Тх заступники та помiчники.
Керiвники структурних пiлроз,лiлiв установ i органiзацiй (головних

управлiнь, управлiнь, с-rrужб, вiддiлiв, ceKTopiB, iнспекчiй, груп, 
"u.r"n, 

станшiй,
uexiB виробництва, дi"rtьниць, майстерень, баз, Оюро, лаОораторiй,, кабiнетiв,
господарств) та Iх заступники, керiвники штабiв цивiльноi оборони.

Головнi спецiалiсти (iнженери, конструктори, енергетики, механiки,
технологи, економiсти, арбiтри та iншi) та iх заступники.

провiлнi спецiалiсти (iнженери, конструк,lори, технологи, електронники,
програмiсти' архiтектори' математики, художн и ки-КонструкторИ (лизайнери),
економiсти, юрисконсульти, практичнi психологи, соцiолоiи, бухгалтери,
бухгалтери-ревiзори, лроектувал ьни ки та i н ш i ).

переклалачi-дактилологи. переклалачi, перекладачi-секретарi слiпих
викладачiв (вчителiв), хуложн и ки-оформл кlвач i. чиi.чi. лектори. 

'

Завiдувачi: каrtшс.ltярiТ, l(енl.ралыlоI.o складу (складу), гурl,ожитку,
друкарського бюро, камери схову, бкlрtl псрепусток, noniкl"-oHo-
розмножувал ьного бюро, фонотеки, фотолабораторii, експедицiТ, господарства,
apxiBy, приймального пункту в навчсlл ьно-виробничих майстернях, якi надають
послуги населенню.

Старшi: товарознавцi, касири, касири-itl касатори, iнспектори, табельники,
диспетчери, архiварiуси, дiловоди, машинiстки. Т'ехнiки Bcix спецiальностей.

CeKpeTapi, стенографiстки, секретарi-друкарки, ceKpeTapi учбових (учбово-
методичних) вiддiлiв (частин), iнспектори, iнспектори 

' 
учбоr"* (учбово-

методичних) вiддiлiв, товарознавцi, експедитори, касири, iнкасатори, агенти зпостачання. агенти-експелитори, експе/lитори, дiловоди, архiварiуси,
табельники, копiювальники, креслярi, облiковrri, рахiвники,' *-о*уr,"rорr,
старшi комiрники' кtrмiрникИ (за вi:tсу,гнiсТкl завiлувачiВ складами), obynupnr,
диспетчери, диспетчери факулы.етiв, оператори диспетчерськоi'служби,
коменданти, черговi гуртожиткiв, паспор,гис,ги, нормувальники, евакуатори.

Г'оловнi редактори, редактори, лiтературнi спi вробiтник", nop.anono"nr",
старшi коректори, корек,|.ори.

Шеф-кухарi.
лiкарi.' серелнiй та молодший медичний персонал установ iзакладiв освiти.
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Лолаток 2

ло Угоди мiж департаментом освiти i

науки, молодi та спорту Закарпатськоi
об.пасноi лержавноТ адмi нiстрацii та
Закарпатською обласною органiзаuiсю
Профспiлки прачiвникiв освiти i науки
УкраТни на 2021-2025 роки

пЕрЕлlк
робiт з важкими iшкiдливими умовами прачi' при виконаннi яких

здiйснюсться пiдвищена оплата

l. Ви:rи робir з важкимИ i tttкi,,lllивими ум()Itами прачi, на яких

вс,Iа}lовл юlо,гься ,ц()llJIаl и в розмiрi ;Kl l2 вiлсо-t KiB:

1.2. llрове,llСtrrtя poсri,t tta MiKpocKollaX ,t 
уJlы,рафitrлсrювими лжерелами

с Biтlta.
1,8. Сиr1.1.сз llових cll()JlyK з l]ик()рисl,аll11ям ,lоксичtlих 

речовин 2 - 4 класiв

небсз печ Ht,lcTi .

1.1 l. tJ кс п.lrу атаtliя r,a рсмонт облаilttанttя. llов'язаного з використанням

хiмiчних речовин 2 - 4 класiв небезпечностi.
1.12. Лресування iлиття виробiв з пластмас на ocHoBi хiмiчних речовин 2 -

тому числi експериментальнi, що
4 класiв небезпечностi,

1.18. Роботи по гашенню вапна, у
виконуються поза примiщенням.

1.88. Робога l] ycTalIoBax Jl,:tя ltiкуваttня дiтей з

нервсlвоТ системи, llOpyllleHHяM оIlорно-рухового
спiнальними хворобами.

1.91. Зарялжсн ttя а ку Mr л яr trpiB.

| .l28. I)eMorll ,|,сlIл()llр()l]()jtlв l cllopyll ,|,сllJl()t]их мереж,

1.1З(). ()бс.lrуl.()вуl]аllllЯ lL.l1,1()l}Иx irtlйllсрttиХ установоК в цехах (лiлыlиLtях):

KoTeJl ьних,,гурбillних.
1.137. Вiдкритi l,iрничi роботи.
J,l38. Склолувнi i кварuелувнi роботи.
1.139. Слп,,сарнi тa iншi роботи з обробки оргскла i пластмас,

l .l40. Г'азtlзваркrва-lt ьн i, газt,lрiза;rыti i слекr,розваркlвальнi

здiйс н KlBaH i у при м itttert нях.
1.14З. l)обо.l.и, з:liйснкrванi у троrriчних та субтрtlпiчних оранжереях, а

також у тепJlицях, в умовах rIiдвиulенот,гемператури i вологостi,

l .l46. PeMoH,l, i очиLtlення вснr,иляtliйних систем.
1.147. Роботи. tltlв'язанi з чиlltеIItlям вигрiбних ям, смiттсвих ящикiв i

канал iзаt ti й rrи х коJlоl'lязi в. tl роltслеtl l tя м Тх .ltсзi rrфекrtii.

1.150. Робо,l,и, tttrв'язlltti ,t г()llJlсtlIlям, lllуруваllням, очиlценням печей вiд

золи i ttlllaKy.
1.15l. l lраttttя, суttlitltlя i ltрасуванrlя спсцоJlягу.

ураженням чентральноТ
апарату, опiками та

роботи,

zб

-



1.152. РоботИ бiля гарячих плит, електРожарових шаф, кондитерських i
паро-масляних печей та iнших апаратiв для смаження i випiкання.

1.153. Вантажно-розвантажувал ьн i роботи, виконуванi вручну.
1.154. Роботи, пов'язанi з розчиненням, обтинанням м'яса, риби,

нарiзанням i чищенням чибулi, обсмалюванням птицi.
1.155. Роботи, пов'язанi з мит,гям посулу, тари i техно.lttlгiчного обладнання

вручну iз застосуванням кислот, лугу та iнtltих хiмiчних речовин.
1.156. Роботи з прання бiлизни вручну з використанням микlчих i

лезiнфiкуючих засобiв.
1.157. Роботи по догляду за дiтьми за вiдсутностi волопроволу, каналiзачii,

з органiзачiI режиму харчування за вiдсутностi засобiв малоi механiзацii.
1.158. Bci види робiт, виконуванi у навчаJl ьно-виховн их установах при

переведеннi iх на особливий санiтарно-еп iдем iологiч н и й режим роботи.
1.159. Роботи з хлорування води, з виготовленням дезiнфiкуючих розчинiв,

а також з Тх використанням.
1.1бl. Роботи з використанням хiмiчних

збереженням (складу ван ня м).
1.163. Обслуговування котельних установок,

мазутi, каналiзацiйних колодязiв i мереж.
l. l64. Робота за дисплеями ЕоМ.

Атестачiйну комiсiю очолюе керiвник або
членами атестацiйноi koMicii можуть зaLпучатися
органiзаuiй.

реактивiв,атакожзii

що працюють на вугiллi i

його заступник. !ля роботи
спецiалiсти iнших служб i

1.179. КонтрОль за безпекОю виконаннЯ робiт, перелбачених у розлiлi l.
I.180. Прибирання примiшень, де виконуються роботи, перелбаченi у

роздiлi l.
l,l82. РоботИ на висотi 1,5 м i бiльше над поверхнею землi (пiдлоги).
[оплати за несприятливi умови працi вс,l,ановлюються за результатами

атестацiт робочих мiсць або оцiнки умов прачi особам, безпосередньо зайнятим
на роботах, передбачених Перелiком, i нараховуються за час фактичноТ
зайнятостi прачiвникiВ на такиХ робочих мiсцях або в таких умовах праui, яка
здiйснюсться вiдповiдно до дiючого законодавства про охорону прачi. 

'

При наступнiй рачiоналiзаuii робочих мiсць i полiпшеннi умов працi
доплати зменшуються або вiдмiняються повнiстю.

на роботах з важкими i шкiд;lивими умовами прачi доплати
встановлюються до l2 вiдсоткiв посадового окладу (ставки), а на роботах з
особливо важкими i особливо шкiдливими умовами прачi - до 24 вiдсоткiв
посадового окладу (ставки ).

Атестацiя робочих мiсць або оцiнка умов прачi в установах i органiзаuiях
здiйснюсться атестацiйною комiсiсю, яка створюсться наказом керiвника за
пого_дженням з виборним органом первинноi профспiлковот органiзаuiт з числа
найбiльш квалiфiкованих працiвникiв, представникiu 

"rборпо.о органу
первиннот профспiлковот органiзачiт, служби охорони прачi установи i
органiзаuii.
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На пiдставi висновкiв атестацiйноi KoMiciT керiвник установи, органiзацl[ за

погодженням з виборним органом rrервинноI профспiлковоТ органiзачiТ

затверджус перелiк конкретних робiт, на яких встановлюсться доплата за

несприятливi умови працi i розмiри доплат за видами робiт.
KoHKpeTHi розмiри доплат та тривалiсть iх виплати встановлюються

наказом по ycTaнoBi, органiзацii,
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flолаток З

ло Уго/lи мiж лепартамен.гом освiти i

науки! мололi .га спорту ЗакарпатськоТ
tlбlrас ttt,ti лержавноТ алмiнiстрачii та
Закарпаr.с ькtlю об;rасною органiзаuiсю
lIрофсlli,чки праrtiвникiв освir.и i науки
Украirlи rra 202 1-2025 рtlки

список
виробниц-l,в, uexiB, професiй i посад iз шкiдливими iважкими умовамипрацi, зайняТiсть прачiвНикiв на роботах в яких да€ право на щорiчну

додаткову вiлпустку
(вiдrrовiдно до liосl.анови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiл lЗ .гравня 2003 року ЛЪ 679)

Номер
llозицiТ Виробничтва. роботи. цехи. професiТ та поса.rи

максимальна
тривал icTb
tuорiчнот

додатковоi
вiдпустки за

робоry iз
шкiдливими i

важкими
умовами праui,

календарних

постАчАння готовоi ТжI

Варни к. апара l ни к l ерм i,lHol о oOpoб,,rel, n, коЪЙнихЪифОБ га
обжарювальник харчових ПРолУктiв. зайнятi обжарюванням пирiжкiв
та iнших виробiв на п,Ilитах. паромасляних печах та iнших

Вафел ьн и к. безпосередн ьо nlt Hi t ia ви п i ка н н я v- вафЙiгu 
"аqеп 

о"оi
поолчкtlii

Кl-хар. який лраttrоt бi,-tя п:tиlи
обiгники. бeзllocepejtllbo lайня гi xo,,lo]tllиý1 ia гiрr,,й *сlп,,"йй
Haltiвфабрика,гiв iз засlrlс),ванням коп.tиitыtоТ рiдини

ххх. жи,I,J I()B()-K()My l lдл,t]t]

Машинiс,г (кочегар1 котельноТ та опа",,юва".-аинБ нi!йБiil--
житлових та алмiнiстративних будинках r цa"rр-оп"" опменням. яке

Прибиральник см iттс,прово.лiв. rаипrЙл ni рЙЙ* у *"йоопi

С; ulильник виробiв. зайня l иИ с1 шiнняv o.r", у. просочеЙrо
хiмiкатами та барвниками (у камерних сушарках .] 

ручним

ва]ьllик



!}lalbH i

l7. Вiджимач бiл изни на центрифугах 4
l8. Готувач бiлизни дlя лрасуванн, 4
l9. l'отувач ltрzulьних розч и tt iB 1
21, Оператор прад ьних машин. зайнятийi

Пранцям брулноi бiлизни та слецодягу ,7

на lнших рооотах 4
2б. Прасувальник 4

2,7.
[Iрибирал ьни к виробни чих
прмьного цеху

при м ittteH ь. зайнятий прибиран ням
4

xxXlll, злt,Алыll Ilр()ФIlсlТ в yClx гАлузях госtlодАрствА
Ма-лярнi роботи, Робiтни ки

,7,7 
. Кухар- який ltрацкlс бiля плити 4

86,

Машинiст (кочегар) котелыli",rайнятий вида,,lенням шлаку та золи з
топок та бункерiв. зольних камер та сушильних печей. з парових та
вологрiйних котлiв виробничих та комунiulьних котельних та лiддувал
газоге нератор iB. а гакож з колосникових решiток. tопок. котлiв га
пiддувал паровозiв. що працюють на твердому мiнеральному та
торфовому паливi:

ручним способом 1
механ iчн им способом 4

87.

Машинiст (кочегар) коге:lьнi. зайнятий обс.rу гову,ван ня м ларових ].а
во,lогрiйних котлiв. що працюють на твердом) мiнера_льному та
торфовому паливi. пiд час ix завантаження:

ручним способом 1

\{ехан lзовани м с l](,)co[)oM 1
I 1.1. ()па-пкlвач- зайнятий оtlа_IlенняN, llечей дров'яним папиво]!l 1

з0



Додаток 4
до Угоди мiж департаментом освiти i
науки, молодi та спорту ЗакарпатськоТ
обласноТ лержавноТ адмi нiстраuii та
Закарпатською обласною органiзацiсю
Профспiлки прачiвникiв освiти i науки
УкраТни на 2021-2025 роки

список
виробництв, робiт' професiй i посад працiвникiв, робота яких

пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелектуальним
навантаженням або викону€ться в особливих природних

географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищеного ризику для
здоров'яо що дас право на щорiчну додаткову вiлпустку за особливий

характер працi
(вi.lповiдно ло постанови Кабiнету MiHicтpiB УкраТни

в ня 200] оокч Nr: 679l

Номер
ltозицii

Виробничтва. роботи. цехи. професiТ та посали

максимальна
тривалiсть
щорiчноТ

додатковоТ
вiдпустки,

календарних днiв

Xv l, дIяльнIсть у сФЕрI орглнlзАtlli вulпочинку. розвАг. культу )и ,гд спорту
лIяJIы]lсl ь l PHtlEPlt] I сIl()р,гиI]l|их викллдлчIв

35.

Тренер-виклала,| литячо-к)нацькоТ спортивноТ (спортивно-технiчноI)
школи, слецiа.ri,rованоi дитячо-кlнацькоТ utколи олiмпiйського резерву.
с пе цiа.ll iзованоI ди,гячо-кlнацькоi (спортивно-rехнi.tноТ) школи та

училища ол iмпiйського резерву

]8

xvll. охоронА здоров,я. осв1,IА 1,л соцIАльнА допомогА
IНФЕКЦIЙНl ТА ТУБЕРКУЛЬОЗНI (ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНl) ЛlКУВАЛЬНО_ПРОФIЛАКТИЧНI
ЗАКЛАДИ ТА УСТАНОВИ, ВIДЛlЛЕ}lНЯ. ПАЛАТИ. КАБlНЕ'ГИ: САНАТОРНО-ЛIСОВl ШКОЛИ

тА школи_lнтЕрнАти. дитячI Будинки. ли-гячl сАдки (групи). яслА-сАдки (групи),
дитячl яслА (групи) тА Будинки дитини (групи) для дIтЕЙ. хворих нА

ТУБЕРКУЛЬОЗ: БУДИНКИ lНВАЛlл|В (ВllUllЛЕННЯ) ДЛЯ хВоРИх НА ТУБЕРКУЛЬоЗ;
нАвчАJIьнl зАклАли для ItlвАлlдlв. хворих нА l,уБЕркульоз

Праuiвники. якi безпосередньо зайнятi обслуговуванням хворих в установах та пiлрозлiлах (у тому
числiу лiкувал ьно-трудових майстернях i пiдсобних сiльських господарствах)

l bi,i,rio rcbap
lltcrplKrop Bиptrбtltt,tlrt tr llавilаllllч 1l,roitttttKiB \lilc(lпlt\ ||p(t(llcciii

,|

) 1

.{ lttclprKto1l з к1, tb trlacllBoi робо lttл Kr. tt,ltlllt att i la l ор
кас l е,lя tt ка

J
б 7

9,
Опалювач. зайня,rий oпаJ,lеtlням печей безпосередньо у вiдliленнях та у
спмьних kiMHaTax для туберкульозних ra iнфекцiйних хвоtlих

4

l0.
Обслуговуючий персонал (буфетник, офiчiант. мийник посуду. робiтник
з обслуговування лазнi, сестра-гослодиня. нянька. помiчник вихователя.
прибиральник виробничих примiцень)

7

l2,
на роботах у туберкульозних IaСлюсар-сантехнiк. зайнятий

iнфекцiйних чстановах
1

з1



'Жiii,i{tЁ,',ii,]Jii;J,Ъlil]iХ',';'l,'i'Ji;lJiiff,У-'лl{ill1),llроФlлАкlичнlзАклАдй

"#,iH{iKДHirj*ll;l;lнlы*iЁb*fi#;?HTi"x',ltrJ#tr#iliifl,";|НТЕрнАти rклдсиiiЙiячI Булинки ll pvIIl.{l ",,..(j/,|l[l|..ШКОЛИ 
(КЛАсЙ). школи_

ъТijЁdД{iiЦ,47,Н,*к*т,iffi lT,'; jTiiiтtii{iiýJ,tf#l.',я:
(ГРУПИ)ДЛЯ РоЗУмоВо
нЕрвовоiсистЕ\4из"Л#Г],*Н#5iiТi|jЦ5iiХil.li"}'#lЁ,ТI#\:iЬ!"

цlц] о, q цq 
q.!gцц! 

рqQ цi:ддj 
" щзsqвцццр-jйй

.'liKap (1 lov_r йi,l л..р",,^.", - i- - - -ъ
,laoona' l а l,Ll1.I(HHя. кабiнсl1). кр;ri,;Йр-

ь но_в иробtt и,l и х

обслуговування лаз"i, n"nonu., 
-*-l""-", vцлl,арка, uуqетник, робil

виробничихппимilrli.цr\ 
помlчниквихователя,прибирмьник

Гiси*олоr ,.а ФББйiй

,з 
+ к,lпдl в ТаТтй нбБlПбffi

нАсьrlЕння тА освIтиjliKap. персо#l:llНЯ ТА oCl
л iк1ва.пьно-профiri, 

",r""_ 
r"""''"lй 

та мо,lоJший, япi поаuк.'юliJ--
(вl,аliленняr l пr пяt t....,.iл_.'..тановах 

(вiлiленнях, 
r рУпах). ycraHoBax( в ioo iл е н н я х. гр1 па х 1 с о u iar iй ;" ;.,#;; ;;: ]}llrJ,:ii} J, #i;ocвi rи для лiтей з фiзи,lними вr

неDво8от систеi",й . .,,л.,...,,....-..,:"и 
або l ; раzсенням центральноiнервовоiсисrеvи з п(lр)шенняl 

, -", ,Jрцлllпп,'м цýtlIраJ
llop) шення tlсихiкИ 

vl ОПОРНО-Р) ХОВОl (| апарат\ _е 
t

С,rюсар-санБiiЙ зайнятпй p"ronror. ЙЙЙlrl та обс,rуговуваннЙ

механ ik ( рентгенотехнц iалняii
J,lюванням рентl.енiвських

il:HH

icTopii i культури tpy"o""ru l',' 
l lOts Я']аНа З ПаМ'ятками

i Х"оробоiворни";;i;;;;;;.""РУХОМИvИ ), ЩО ВРаЖенi актиномiцетами

"*"; i, i;i;; ;;';il#;i I;] #:I"X*T#}T У рес гавра цi й ноvу



flодаrок 5

до Уголи мiж лепартаментом освir,и i

науки, MoJIo/li та спорту За кар па,l,с bKt,li

обласноi лсржавноi алм i нiстрацiТ та
Закарпатс ькокl обласною орган iзачiею
IIрофспiлки праuiвlrикiв освiти i науки
Украirrи на 202 1-2025 роки

спiльна комiсiя
департаменту освiти i науки, молодi та спорту Закарпатськоi обласноi

лержавноТ алмiнiстрачiТ та Закарпатськоi обласноТ органiзачiТ П рофспiлки
прачiвникiв освiти i науки УкраТни для ведення переговорiв

iздiйснення контролю за виконанням обласноi Угоди

Вiд сторони департаменту освiти i науки, моJ|одi тa спорту ЗакарпатськоТ
обласlrоi лержавrlоi алм iH iс,граLtii:

l
Марусинеuь Мар'яна
М ихайл iBHa

Щиректор департаменту освiти i науки, молодi та
спорту Закарпатс ькоТ обrrасноТ лержавноi алмi н icTpauiT

2.
Шеверя Михайло
м ихайлови ч

Заступн ик директора департаменту - начальник
управлiння освiти та науки

J.
Маюрник BepoHiKa
Карлiвна

аступник директора департаменту - начальник
правлiння фiнансового забезпечення

4,
славик ольга
IBaHiBHa

аступник начальника управлlння - начшtьник вlддlлу
правлiння персоналом та правовоТ роботи

5.
Ремета MapiaHHa
CTettaHiBHa

[ачал ьн и к вiллiлу фi HaHcoBo-eKoHoMi чноТ роботи,
ухгалтеDського обл iкч та звiтностi

Вiл сторони ЗакарпатськоТ обласноI органiзашii Профспiлки
працiвникiв освiти i науки УкраТни:

l
йовханич Тетяна
Фелорiвн а

I-o.;toBa обласнtli opгarl iзаttii Профсп iл ки rlрацi вн и Ki в
tlсвiти iнауки Украiни

;. Фслорчук tОрiй
Володимирович

Заступник голови обласнt,lТ tlрганiзачii на
громалських засадах, голова Мукачi вськilгtl
районноr,о KoMiTeTy Профсrri'llки праuiвникiв освi,ги i

нау ки

з.
Суран Тамара
I ван iBHa

Голова перви н ttoT

прачiвникiв !ВНЗ
профсп iл ковоi орган iзашr i
<УжI-1У>

4.
Глюдзик Гал и на
Богданiвна

Голова перви н ноi профспiлковоТ органiзачii
Закарпатського i нституту пiслядипломноТ
педагогiчноi освiти

5.
Скубенич Iрина
омеля н iBHa

спецiалiст з питань соцiа.lt ьно-економ iч ного захисту
обласноI органiзачiТ Профспiлки прачiвникiв освiти
науки Украiни

l

33
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