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Роздiл I. Загальнi полоя(ення
1.1. Колективний договiр на 202|-2026 роwт YuceopodcbKoi почаtпковоi
школu <<Ялuнкал> YctceopodcbKot MicbKoi pada 3окарпаmсько:i обласпi
(надалi - УТIШ <сf,lrинко) укJIадено вiдповiдно до Закону Укршни <Про
колективнi договори i угоди>, <Про соцiшьний дiаrrог в УкраЪЬ>, Законiв
Украiни <Про ocBiry>, <Про дошкiльну ocBiry>>, Генеральноi угоди цро
реryлювання основцих принципiв i норм решriзацii соцiально-економiчноi
полiтики i трудових вiдносин в УкраiЪi (надалi - Генеральна угода),
Гатryзевоi угоди мiж MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни та LЩ Профспiлки
працiвникiв освiти i науки УкраiЪп на 202|-2026 роwt (надшri - Гаrryзева

угода), iнших aKTiB законодавства у сферi освiти та мiжнародних договорiв
УкраiЪи, укJIадених в установленому законом порядку iншими
законодавчими актzлN,rи Украiни.
1.2. Положення колективного договору укпадено на засад:lх:
- соцiаrrьного дiаrrоry, взаемноi довiри та пов€lги, розмежуваннrt прав i
вiдповiдальностi CTopiH;
- обов'язковостi веденrrя колективЕих переговорiв;
- рiвноправностi CTopiH у BHeceHHi пропозицiй;
- }?axyBaHIuI реаJIьЕих можливостей матерiшrьного, виробничого й

фiнансового забезпечення зобов'язаЕь, якi приймаються;
- irрiоритетностi примирних методiв при розв'язаннi конфлiкгню< сиryачiй;
- взаемноi вiдповiда,тьностi за виконанюI досягнутих домовленостей;
- добровiльностi у прийняттi зобов'язань.

l.З. На пiдставi колективного договору, який е лок€шьним нормативIIим

актом соцiапьного партнерства, встановлено взаемнi зобов'язання CTopiH

щодо реryлювання виробничих, трудових i соцiшtьно - економiчнло< вiдносин

i узгодження iHTepeciB працiвникiв i роботодавця.
1.4. Умови колективного договору дiють безпосередньо та поширюються Еа

працiвникiв закJIаду, е обов'язковими дJIя викоЕаннrI Сторонаrr,rи, якi його

укJIщIи.
1 .5. Сторонами колективного договору е:

- роботодавець Ужгородськоi початковоi школи Ужгородськоi MicbKoi ради в

особi директора Рибак Свiтлани Степанiвпи, яка представляе iнтереси

власника i мае вiдповiднi повноваження;

- ВОIIПО закJIаду, в особi голови Шуплей Тетяни ВолодимирiвЕи яка,

вiдповiдно до ст.247 Кодексу законiв про працю УкраiЪи (надалi - КЗпП
УкраiЪи), ст. 37 Закон УкраiЪи <Про професiйнi спiлки, ix права та гарантii

дiяльностi>>, предстЕlвля€ iнтереси працiвникiв УТIШ <сЯлинкы у гаlryзi працi,

побуту, культури й захищае ix труловi, соцiа:tьно - економiчнi права та

законнi iнтереси.
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1,6, Керiвник УТIШ <сЯлинко> визЕае воIIпо едиЕим повЕов€DкIIим
представЕиком Bcix працiвникiв закладу>> в колективЕIл( переговорЕц.1.7. Сторови зобов'язуються дотримуватцсь принципiв соцiа.пьногопартцерства: паритетностi представIlицтва, рiвпоправпостi cTopi*, взасмноiвiдповiдшrьностi, констр;lцтивностi та аргумеIIтованостi при проведеннiпереговорiв(консультацiй) щодо укJIаданIuI колективцого договору, вЕесеЕшIзмiн i доповrrень до нього, вирiшенlrя ycix питаЕь соцiаrrьно - економiчних iтрудових вiдносин.
1,8, Колективний договiр може буги розiрвапий або змiнений тiльrсr завзаемцою домовлецiстю CTopiH. Змiни й доповЕецюI вносяться за згодоюCTopiH пiсля проведеЕЕrI переговорiв. Пропозицii однiеi iз CTopiH еобов'язковими для розгJидry iншою Сюроною. Рiшенrrя щодо нихприймаються за згодою CTopiH у 10-денний TepMiH i нафвають чинностiпiсля схвапrеннrl загальIlими зборами трудового колективу.
1,9, Змiни, що випливають iз змiн чиIлного законод{лвства, Генераrrьноi угоди,Галузевоi угоди та регiонапьних угод, вцосяться без проведенtrя переговорiв.
Iншi змiнИ та доповнеЕНя або припиНення дii колективЕогО Договору - тiлькипiсля переговорiв CTopiH у такому порядку;
- одна iз CTopiH повiдомляе iншу Сторону й вносить сформульовап!
пропозицii щодо змiни до колективною договору;
- у семиденний строк Сторони утворюють робочу комiсiю i розпочинаютьпереговори;
- пiсля досягненнrI згоди CTopiH щодо вЕесеншI змiн оформлюеться
вiдповiдний протокол.

a

1.10. Жодца iз cTopiH, що укJI€ши колективний договiр, не мохе протяюм
усього строку його дii в одIrосторонIrьому порядку приймати рiшенrrя, щозмiнюють норми, положенIш, зобов'язання колективного договору, абоприпиняють ik виконання.
1.11. Переговори щодо укJIаданIrI цового
насryпний TepMiH почицаються не ранiше як за
дii колективного договору.
1.12. Пiсля схвалення проекту колективIIого договору уповновахенiпредставIrики cTopiH у 7 денний TepMiH пiдписують колективний договiр.1.13. Сторони у п'ятиденний TepMiE з двI пiдписання колективного
договору(змiн i доповнень) спiльно подають колективций договiр дляповiдомноi реестрацii в мiсцевi органи дерхавноi виконавчоi влади, орг.rЕимiсцевого самовряд/вання та у двотижневий TepMiH з дня реестрацiiзабезпечують доведенIUI змiсry колективного договору до вiдома
профспiлкового KoMiTery та працiвникiв закrrаду.

колективЕого договору на
3 мiсяцi до закiнчення строку

I



1.14. ВОППО забезпечуе первинну профспiлкову органiзацiю
колективного договору (змiнами i доповненнями) у двотижневий
дня його реестрацii.

текстом
TepMiH з

a

1,15, При змiнi представникiв CTopiH, повноваженшI та обов'язки дчlЕогоколективЕого договору переходять до цравонаступника CTopiH.

Роздiл II. TepMiH дii колективного договору
2,1, Колективний договiр укJIадено на zozi-zozBpo*и, схваJIеЕо загЕUIьнимц
зборами трудового колективу вiд 02.|2.2O2l року протокол Nэ 29, набирае
чинностi з моменту пiдписання представник€rми cTopiH i дiе до укJIадепшIнового або перегляду цього колективЕого договору.
2.2. Жодна iз CTopiH, що уклЕlли колективний договiр, Ее може впродовж
встановленого TepMiHy його дii в одЕостороцЕьому порядку припинити
BиKoHaHIuI взятих на себе зобов'язань, порушити узгодженi подоження i
норми.
2,3, Сторони забезпечують впродовж дii колективного договору монiторинг
чицного зaлконодавства УкраiЪи з визначенID( колективним договоромпитань,сприяють реатliзацii законодаВЧr]D( НОРм щодо пр€лв та гарантiй
працiвникiв, iнiцiюють ix захист.
2,4, Сторони створюють у!!rови дJUI iнформацiйного забезпечення rтрацiвникiв
щодо стаIrу виконаннrI llopм, положень i зобов'язапь колективного договору,
дотриNtуIочись перiодичностi оприrrюднення вiдповiдноi iнформацii не рiдшеодЕого р.lзу на пiврiччя.

Роздiл III. Реryлювання виробнпчшх, трудовпх вцвосин
3. 1. Роботодавець зобовrязуеться:
3J,l, Забезпечити ефективну дiяльнiсть Ужгородськоi початковоi школи
<сяrrинка> Ужгородськоi Micbkoi ради Закарпатськоi областi, виходячи з
фактичних обсягiв фiнансувантrя, ia рацiонаrrьЕе використанrrя спецiапьнrа<коштiв для пiдвищенrUI результативностi роботи -*on", "on;-ar*"*становища працiвникiв.
3,1.2. Забезпечити розвиток i змiцненпя матерiально-технiчноi бази закпаду,
cTBopeHH,I оптим€lльЕих yl\{o' дJUI органiзацii навч€шьЕо-вtlD(овною цроцесу.З.1.3,Застосовувати засоби матерiаlrьного i мора.пьного стимулюваЕIrrI якiсноi
працi, рацiонального використаЕют нЕuIвного обладнанrrя, технiчнrх- засооlв
навчання i т.п.
3,l,4, Забезпечити своечасну розробку, iнформування та ознайомJIенн,I зпосацовими iнструкцiями Bcix категорiй працiвнЙкiв устаЕови.3,1,5, Забезпечити протягом одного polry реЙiзацiю працiвниками
перев€Dкного права fiа укладаншI трудового договору у разi повторпого
у-Rийняття на робоry працiвникiв аналогiчпоi к"алiбiкацli 1.r.+!-i-кзrrпУкраiЪи).

J
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3.1.6, Не застосовувати контрактЕу форr"rу трудового договору KpiM випадкiв,
передбачених чиЕним
бажання працювати
можливостей.

законодавством, та у разi, коли сам працiввик виявив
за контрактом i за умови HEUIBEocTi фiнансових

t

3.1.7, Вiдповiдно до змвок забезпечити працевл€шптувацIш в ycTaHoBi освiти
випускникiв педагогiчних Еавчальних закладiв за отримаЕою спецiшrьнiстю,
уклавши з ними безстроковий трудовий договiр та установивши iM навча.тrьне
навантаження в обсязi не нижче кiлькостi годиЕ на ставку заробiтноi плати.
3.1.8, Забезпечити наставЕицтво Еад молодими спецiа;riстами, сприяти ix
адаптацii в колективi та професiйному зростаIrню.
3.1.9. !о початку роботи працiвника за укJIадеЕим трудовим доювором
роз'яснити пiд розписку його права, обов'язки, iнформуваiи про упtови працi,
права на пiльги i компенсацii за робоry в особливих 1"no"ui вiдповiдно до
чиЕного закоIlодавства i даного колективного договору.
з.1.10. Звiльнення працiвникiв за iнiцiативою роботодавця здiйснювати за
попереднiм погодженням з ВоППО згiдно з чинЕим зЕконодавством.
3.1.11.Звiльнення педаготiчних та науково-педагогiчних працiвникiв узв'язкУ iз зменшенням обсяry роботи, скороченшIм чисельностi або штаry
здiйснювати лише пiсля закiнчення навчаJIьного року.
3.1.12. У TepMiH, визначений працiвником, за його впасним баханrrям

розривати з ним трудовий договiр (в тому числi строковий), якщо в ycTaHoBi
не виконусться законодавство про охорону працi, умови колективного
договорУ з цих питаIlЬ з виплатоЮ вiдповiдноi вихiдноi допомоги (ст.7 Закону
Украiни <Про охоронупрацi>).
3.1.13. Протягом двох днiв з часу одержання iнформацii доводити до вiдома
працiвникiв HoBi нормативнi документи стосовЕо трудових вiдносин,
органiзацii працi, роз'яснювати ix змiст, права та обов'язки працiвникiв.
3.1.14. Забезпечити перiодичне (не рiдше одного рЕlзу Еа п'ять poKiB)
пlдвищення квалlфlкацll та стажуваннrI педагогiчних, науково-педагогiчних
працiвникiв, гарантуючи iM при цьому вiдповiднi пiльги, компенсацii згiдно з
чинним законодавством (збереження середIIьоi заробiтноi плати, плата
BapTocTi проiЪду, виплата добових, стипендii тощо).

a 3.1.15. Включати представника ВОППО
атестацiйноi комiсiй.

до складу тарифiкацiйноi та

З.1.16. Затверджувати режим роботи, графiки роботи, розклад занrIть за
погодженням з ВОППО.
З.1.17. Забезпечити при складаннi розю.Iаду навчЕlJIьних занять оптимальний
режим роботи:

- для батькiв, якi мають двох i бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB;
- для тих, хто поедну€ роботу з навчаннrIм.

3.1.18.Надавати вiльниЙ вiд навчальНих занятЬ день дJIЯ методичноi роботи
керiвникам методичних об'еднань i вчителям, що мЕIють HaBaHTaжeHIUI в
обсязi 18 годин.

3.1.19.Сприяти створенню в колективi здорового марально-психологiчногQ
мiкроклiмаry, упередхувати виникЕення iндивiдуаJIьних та колективних
трудових конфлiктiв, а у випадку ix виникнентrя забезпечити вирiшення
згiдно з чинЕим закоЕодавством.



З.2. ВОIШО зобов'язусгься:
3.2.1. Представляти та зЕIхищати трудовi,
законнi iнтереси працiвникiв - членiв

соцiально-економiчнi права

Профспiлки у вiдносинах

державноi владироботодавцем (уповноваженим ним органом), органами
мiсцевого самоврядування в судових оргац€rх.

З.2.2. Здiйснювати громадський контроль за дотриманням у зак.llадi

законодавства про режим працi i вiдпочинку та своечасЕим введенням у дiю
нормативних документiв з питань трудових вiдносин, органiзацii,
HopMyBttHHlI працi, тощо. Роз'яснювати членаI\4 трудового колективу змiст
Еормативних документiв щодо органiзацii прачi, ix права i обов'язки.

3.2.3. Сприяти дотриманню трудовоi дисциплiни та пр.lвил внутрiшнього
трудового розпорядку Щоdаmок Jlb 1 5).

З.2.4. У себlчно використовувати передбаченi чинЕим законодавством права

та мождивостi щодо ycyHeEE I причин та обставин, що спричинюють

колективнi трудовi спори, з питань, що стосуються режиму працi i
вiдпочинку. Сприяти упередженню виIlикнення трудових конфлiктiв.

3.2.5. Забезпечити спiвпрацю з метою попередження порушень Еорм

законодавства.

З.2,6. Брати rrасть в органlзацl1, пlдготовцl та проведенЕ1 заход

спрямованих на пiдвищення професiйноi майстерностi працiвникiв закпаду.
пlдготовцl проведеннi заходlв,З.2,6. Брати органiзаuii,

З.2.7. Бржи }часть у семiнарах-навчаннях профактиву MicTa з правовID(

питань.

З.2.8. Не допускати прийняття роботодавцем нормативних aKTiB без

дотримання процедури погодження або врахування думки профспiлкового

KoMiTeTy первинноi профспiлковоi органiзацii, передбаченоi чиttним

законодавством Украiни, колективним договором та угодами (rЩоOаmок ЛЬ

l3),
З.З. Сторони колективного договору домовились, що:
3.3.1. В УПШ <Ялинка)) встановлюеться 5 денний робочий тиждень з 2

вихiдними днями в суботу, недiлю. Режим роботи закJIаду з 7.00 год. до 19.00

год.

З.З.2. Перiоди, впродовж яких у закладi освiти не здiйснюеться освiтнiй

процес (освiтня дiяльнiсть) у зв'язку iз санiтарно-епiдемiологiчними,

клiматичними чи iншими, Ее зшIежними вiд працiвникiв обставинами, е

робочим часом педагогiчних та iнших працiвникiв. У зазначеяий час

працiвники змr{аються до ocBiTHboi, виховноТ, методичноi, органiзацiйноi та

iншоi педагогiчноi дiяльностi, передбаченоi трудовим законодавством,

вiдповiдно до наказу керiвника закпаду в порядку, передбаченому

колективниМ договором та правилами внутрiшнього розпорядку (п. 5.2.1

та
з

та

.a

Га,lузевоi yzodu, п.4.2. 1. Реziональноi yzoOu).

,



З.3.3. Режим виконання ocBiTHboi, методичноi, органiзацiйноi та iншоi
педагогiчноi дiяльностi регулюеться правилами внутрiшнього розпорядку
закладу освiти, програмами, iндивiдуа;rьними планами робiт, iншими
локальними актами, як безпосередньо в закладi освiти, так i за його межами.

Роздiл IY. Забезпечення зайнятостi
4. 1. Роботодавець зобов'язу€ться:
4.1.1. Рiшення про змiни в органiзацii виробництва i прачi, реорганiзацiю i
перепрофiлюваншI закJIаду, що призводять до скороченIбI чисельностi або
штаry працiвникiв, узгодженi з профспiлковим KoMiTeToM, приймати не
пiзнiше нiж за З мiсяцi до намiчених дiй з економiчним обlрунтуванЕям та
заходами забезпечення зайнятостi працiвникiв, що вивiльняються.
Тримiсячний перiод використовувати для вжиття заходiв щодо запобiгаЕIuI
звiльненню чи зведенню iх кiлькостi до MiHiMyMy або пом'якшенЕя
несприятливих наслiдкiв будь-якого звiльнення (сm. 49-4 КЗпП Yt<patHu,

пiOпунклп 2 пункtпу 3 сm.50 Закону YKpa:iHu <Про зайняmiсmь населення>,
п. 4. 2. 2. Галуз ев o'i у zo d а).
4,1.2. Прu виникненнi необхiдностi вивiльнення працiвникiв у зв'язку iз
змiнами в органiзацii виробництва i працi, в тому числi лiквiдацiею,

реорганiзацiею або перепрофiлюванням установи, скорочеЕюIм чисельЕостi
або штаry працiвникiв (п. 1. ст. 40 КЗпII УкраiЪи):
- здiйснювати вивiльненшI лише пiсля використаЕнrI ycix можливостей
забезпечити ix роботою на iншому робочому мiсцi, в т. ч. за рахунок
звiльнення сумiсникiв, лiквiдацii сумiщення тощо; своечасно та в повному
обсязi повiдомJu{ти у письмовiй формi вiдповiдний центр зайцятостi

!ержавноi служби зайнятостi (пiDпункm 4 пункtпу Зсm-50 Закону Yl<paiHu

< Пр о з а йняmiсmь н а сап ен ня >);

- ЕаправJIяти на професiйну пiдготовку, перепiдготовку iз зберехенням
середнього заробiтку на весь перiод IIавчаннII.

4.1.3. Надавати бажаючим можливiсть працювати Еа yп{oBElx неповЕого

робочого часу з оплатою працi цропорцiйно вiдпрацьованого часу (за

фактично виконану робоry) без буль - яких обмежень трудових прав

працiвникiв, iз збереженням повноi тривалостi оплачуваноi вiдтryстки та Bcix
гарантiй, пiльг, компенсацiй, встановJIених колективЕим договором.
4.1.4. З метою створенIrя педагогiчним працiвникам вiдповiднtо< упtов працi,

якi б максим{лJIьно сприяли забезпеченню про,ryюивноi зайrrятостi та

зарахуванню перiодiв трудовоi дiяльностi до страхового стажу дJц
призначеншl вiдповiдного виду пенсii:
- при звiльненнi педагогiчних працiвникiв вивiльненi години розподiляти у
першу черry мiж тими педагогiчними працiвЕиками, якi мають неповне

педагогiчне н€rвtштtuкення;

,
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- залучати до викладацькоi роботи керiвних, педагогiчних та iнших
працiвникiв закладу, працiвникiв iнших пiдприемств, установ, органiзацiй
лише за умови забезпечення штатних педагогiчних працiвникiв педагогiчним
навантаженням в обсязi не менше вiдповiдноi кiлькостi годин на ставку.
4.1.5. Не допускати зменшення обсяry педагогiчного наваЕтaDкення особам
передпенсiйного BiKy (п. 4.2.9. Га.,lузевоi уzоdu).
4.1.6. Труловi договори, що були переукладенi один чи декiлька разiв, за
виIuпком випадкiв, передбачених частиною другою статгi 23 КЗпП Украrни,
вважати такими, що укладенi па невизначений строк (п. 5.3.9. Гопузевоi
уеоdu).
4.1.7. Ужити заходiв дJuI недопущення запроваджеЕня такого реltйму роботи
працiвникiв закJIаду освiти, який може призвести до встЕIIIовJIенrrя мiсячноi
заробiтноi IuIати в розмiрi менше посадового окладу (ставки заробiтноi
плати) (п. 4.2.6. Гulузевоi уеоdu)
4.2. ВОIШО зобов'язусгься:
4.2.1. Вести роз'яснювальну робоry з питань трудових прав та соцiшrьного
захисту вивiльнених працiвникiв. Сприяти органiзацii в трудовому колективi
закJIаду висвiтлення питань чинного законодавства про зайIrятiсть.
4.2.2. Забезпечувати контроль за здiйсненням вивiльнення працiвникiв згiдно
з чинним законодавством УкраiЪи та надавати цим працiвникам необхiдну
юрйдичну допомоry. Контролювати надаЕнrI працiвникам перевФкного права
залишення на роботi вiдповiдно до ст. 42 КЗпП Украiни. Не доIryскати
звiльнення за iнiцiативою роботодавця вагiтних, жiнок, якi мають дiтей BiKoM

до трьох poKiB (до б poKiB - ч. бст. 179 КЗпП Украiни), одиноких MaTepiB за
наявностi дитини BiKoM до 14 poKiB або дитини з iнвалiднiстю (спь 184 К3пП
YKpaIHu).

4.2.З. Не знiмати з профспiлкового облiку вивiльнених працiвникiв до
момеЕту ix працевлаштуваннrI ( KpiM випадкiв подання особистоi заJIви про
зняття з профспiлкового облiку).
4.2.4. Пр" виникненнi необхiдЕостi вивiльненшI працiвникiв,
використовувати тримiсячний TepMiH дIя ведення переговорiв iз засновником
та уповноваженим ним органом, обмiну iнформацiею щодо вiдкритгя нових

4.2.5. Не давати згоду р9ý616давцю на вивiльненця з роботи працiвникiв без

проведення попередriх переговорiв щодо ix працевлаштування.

4.2.6. Вносити пропозицii вiдповiдним органам про перенесеЕнJI cTpoKiB або

тимчасове припинення чи вiдмiну заходiв, пов'язаних з вивiльненIцм
працiвникiв(сrz. 194 КЗпП Укра|нu).
4.3. Сторони колектпвного договору домовплись, що:

,
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при скорочеЕнi чисельностi чи штату працiвIrикiв, переважЕе право
заJIишення на роботi у випадку однаковоi продуктивIIостi працi i квалiфiкацii,
kpiM передбачеЕих законодавством, надасться також:
- працiвникам, яким залишилося менше трьох poKiB до настання пенсiйного
Biky, при досягненнi якого особа мае право на отримання пенсiйцих виплат
(п.10 ч.2 сm.42 KodeKcy законiв про працю YKpaiHu);
- працiвникам, у сiм'ях яких е особи, що мають статус безробiтних, тощо;
- попередження про можливе звiльнення (спь49 kodekcy законiв про працю
Украiнu)

Роздiл Y. Робочий час, рея(им та нормування працi

5. 1. Роботодавець зобов'язу€ться:
5.1.1. Приводити Правила внутрiшнього розпорядку закJIаду у вiдповiднiсть з
чинниМ законодавстВом i Типовими правилами внутрiшнього розпорядку дJUI
працiвникiв навчаJIьно-виховних закладiв УкраiЪи (п. 5.1.4. Галузевоi yeoOu,

!оdаmок ЛЬ 15).

5.1.2. Затверджувати педагогiчне наваItтаження педагогiчних працiвникiв за
погодженням з ВОППО.
5.1.з, Не допускати вiдволiкання працiвникiв вiд викоЕаннrI ними
професiйних обов'язкiв (за винятком випадкiв, передбачених чинЕим
законодавством Украiни).
5.1.4. Залучати працiвникiв до надурочt{их робiт, як виняток, за погоджецIfiм
з профспiлковим KoMiTeToM, допускаючи ix лише у випадках та з
дотриманняМ порядку, передбачених чинним закоItодавством УкраiЪи (и.
5. 1. б Гму зе в o'i уzо l u).

5.1.5, ЗалучаТи до роботИ окремих працiвникiв у вихiднi (неробочi) днi лише
у виняткових випадках за ix згодою i за погодженням з ВоППО вiдповiдно
до чинного законодавства.
5.1.6. Запроваджувати пiдсумований облiк робочого часу для працiвникiв,
умови роботи яких неможливi з додержаншIм щоденноi або щотижневоi
тривалостi робочого часу,
5.1.7, За,rучати працiвникiв до замiни тимчасово вiдсутнiх працiвникiв лише
за iх згодою.
5.1.8. Запровадження, змiну й перегляд норм працi проводити за
погодження м з Воппо.
5.1.9. Забезпечити гласнiсть ycix заходiв щодо нормуванrrя працi, роз'яснення
працiвникам причин перегляду норм працi та умов застосування нових норм.
5.1.10. Про запровадженнrI нових норм чи змiну чинних норм працi
повiдомляти прачiвникiв не пiзнiше якза2 мiсяцi до ix запровадження.

t
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5.1.11.).1.1I. Здtйснювати звiльнення педагогiчних працiвникiв у зв',
скороченЕrIм обсяry роботи тiльки пiсля закiнчення навчального року.

Здiйснювати звlльнення зв'язку iз

5. 1. 1 2. Забезпечити прозорiсть розподirry педагогiчного Еавантажепня.
5.1.13. Попереднiй розподiл педагогiчного HaBaHTEDK.EIUI на насryпний
навчальний piK проводити в кiнцi поточного навчального року, про шо
повiдомляти педагогiчних працiвникiв невiдкладно.
5.1,14, Установлювати педагогiчним працiвникам, якi перебувають

тарифiкацii на вiдповiдний навчальний pik в обсязi не менше ставки. На
перiол ix вiдгryстки години педагогiчного навантЕDкенЕя тимчасово
передавати iншим педагогiчним працiвникам. Пiсля закiнчення вiдгryстки
забезпечувати педагогiчним працiвникам педагогiчне HaBaHTaжeHIUI,
встановлене при тарифiкацii на початок навчЕuIьного року (rr. б.3.2 Галузевоi
уzоdu, п. б.3.3. PezioHulbHoi уzоOu).
5.1.15. СтворитИ умовИ матерiальнО - вiдповiда.тtьним особЕtм дJIя
забезпечення збереження довiреного iM майна.
5.1.16. Забезпечити вiдповiдно до caHiTapHo

посадовю(
категорiй,

вiдпустцi по догJUIду за дитиною, педагогiчне навантЕDкенЕя пiд

- пгlенlчних норм

працi, запровадженшI та
iнших заохочувальних,

час

температурЕий, повi,гряний, свiтловий i водний режим у закладi.
5.1.17. Забезпечити органiзацiю для педагогiчнrа< працiвникiв
короткотермiнових KypciB, ceMiHapiB, конференцiй з питань законодавства
про ocBiry, трудового законодавства тощо.
5.2. ВОIШО зобов'язуgfься:
5,2.1. Здiйснювати громадський контроль за дотриманням у закJIадi
законодавства про працю.
5.2.2. Надавати консультативну допомоry тt.тleнaп,t первинноi профспiлковоi
органiзацii з питаЕь нормувантrя працi.
5.2.3. Iнформувати управлiння освiти Ужгородськоi MicbKoi ради, та MicbKy
органiзацiю профспiлки працiвникiв освiти i науки Украrни про випадки
порушення законодЕlвства про працю в закладi для вжиття Ееобхiднш(
заходlв,

Роздiл VI. Оплата прачi
6. 1. Роботодавець зобов'язусться:
б.1.1 . Забезпечити педагогiчним
окладiв (ставок заробiтноi плати) вiдповiдно до квапiфiкацiйних

працiвникам диференцiацiю

встановлення пiдвищених посадових окладiв (ставок заробiтноi плати) за
педагогiчнi званнrI, надбавок за почеснi званнrI, доплат за HayKoBi ступенi та
вченi звання, успiшне проходженнrI сертифiкацii, робоry в iнклюзивних
групах та класах тощо.
6.1.2, Забезпечити в закладi гласнiсть умов оплати

розмiри доплат, надбавок, премiй, винагород та
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компецсацiйних i гарантiйних виrrлат з дотриманЕrIм норм i гараrrтiй,
передбачених законодавством УкраiЪи, угодами з обов'язковим погоджеЕIUIм
вище зЕвначених питань з ВоППо. Оплаry працi працiвникiв закпаду
здiйснювати в першочерговому порядку, Bci iнmi платежi здiйснювати пiсля
виконаЕюI зобов'язань щодо оплати працi (crre 15 Закону УкраIнu <Про
опJrаmу пр а цi ф ([ о d аmкu JVЬJYэ 2, 3, 7, 9, 1 0, 1 1).
б.1.3. Своечасно i в повному обсязi виплачувати працiвцикаI\4 заклад/
заробiтну плату за перiод вiдпусток, а тЕкож поточну заробiтну гIJIату у
грошовому вираженнi через систему банкоматiв по IuIастиковим карткаNr,
згiдно особИстоi письмоВоi змви працiвника, у робочi днi двiчi на мiсяць,
через промiжок часу, що не перевищуе шiстнадцяти кдIендарЕих днiв, та не
пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюсться виIuIата:
- виплата заробiтноi плати за першу половину мiсяця - 12 чпсла,
- розмiр заробiтноi плати за першу половину мiсяцi - не менце оIuIати за
фактично вiдпрацьований час з розрЕlхунку тарифноi ст€lвки (посадового
окладу) прачiвника;
- заробiтна IUIaTa за мiсяць - 27 чпсла мiсяця (сm. 115 К3пП Yt<paiHu, сm. 24
3акону YKpaiHu <Про оrutаmу працiлl, сm- 21 3акону Ytpa|iHu <Про
вidпусmка>).
6.1.4. При збiry TepMiHiB виплати заробiтноi IUIати з вихiдним, святковим або
неробочим днем, виIuIачувати ii напередоднi (сm" 115 К3пП Украiнu, сm. 24
\aKoiy Украiнu <<Про otulamy працiлt),

6.1.5. Заробiтну плату за весь час щорiчноi вiдпустки виIuIачувати не пiзнiше
нiж за три днi до початку вiдгryстки (сttъ 115 К3пП YtpaiHu),
6.1.б. При кожнiй виплатi заробiтноi плати повiдомляти працiвникiв про данi,
що Еалежать до перiоду, за який провадиться оплата працi:
загаJIьна сума заробiтноi плати з розшифровкою за вид€lми виIuIат, розмiри i
пiдстави вiдрахувань та утримань iз заробiтноi плати, c)rмa зарплати, що
нrulежить до виплати (сm- 110 КЗпП YtpatHu).
б.1.7. Забезпечити встановлеЕня i виплаry MiHiMmrbHoi заробiтноi ттлам
вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.
б.1.8. Забезпечити оплату працi працiвникiв закладу за замiну будь-яких
категорiй тимчасово вiдсутнiх працiвникiв у повному розмiрi за iхньою
квалiфiкацiею (п. б.3. 1 8 Гмузевоt yzodu).
6.1.9. Установити TaKi розмiри доплат згiдно п.3 постанови Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 30.08.2002 Ns 1298 <Про оплаry працi працiвникiв на
ocHoBi единоi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати працi
працiвникiв устЕlнов,закJIадiв та органiзацiй oKpeMID( галузей бюджетноi
сферш iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни, з використанням на цю мету yciei eKoHoMii фонду заробiтноi плати
за вiдповiдними посадами за:
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- сумiщення професiЙ, посад
ставки);

у розмiрi до 50% посадового окJIаду (тарифноi

- розширення зони обслуговуваЕнlI або збiльшення обсягiв виконуваншх робiт
до 50% посадового окладу (тарифноi ставки);
_ виконаннrI обов'язкiв тим!Iасово вiдсутнiх працiвникiв без звiльпення з
основноi роботи до 50уо посадового окладу (тарифноi ставки) (п. 6.3.6
Га,тузевоi уеоOu).
6,1,10, З метою пiдвищення престижностi працi педагогiчних працiвникiв,
забезпечити встаЕовленнrI та виплату надбавки в граЕи!Iному розмiрi 30
вiдсоткiв посадового окладу (ставки заробiтпоi плати), EUI. н9 менше 5
вiдсоткiв, педагогiчним працiвникам закпаду освiти, у межах фонду оплати
працi з ypaxyBaEHrIM пiдвищень посадового окJIаду, Надбавку встlшовити IIавесь обсяг навчЕtпьного наваЕт€DкеЕюI,що викоЕуеться працiвником
(посmанова Кабiнеmу MiHicmpiB Yt<paiHu Bid 23.03.2011М 373 <Про
всmановrrення наdбавкu пеlаzоеiчнtалt працiвнuкам замаоiв
dошкiльноi,позашкiльноi, заzапьноi cepedHbot, професiйноi (професiйно-
tпехнiчноt), вuulоI освimu, iншuх усfпанов i замаdiв неза.tlеuснЪ BiO ix
пilпоряdlування> iз змiнамu,внесенuлIll зzidно з Посmановалl Км М88 Bid
2 5.03.20 1 4, J{s2 3 BiO 1 1.0 1. 20 1 S),
Розмiр надбавки обчислюватиметься пропорцiйно обсягам роботи чи
вiдпрацьованому робочом у часу (,Щоd аmок М 1 2),
б.1.11. Забезпечити встаЕовлентuI щомiсячноi надбавки за висrтуry poKiB
працiвникам, якi обiймають педагогiчнi посади, вiдповiдно ст. 61 Закону
Украiни <Про ocBiry> та Порядку виплати надбавок за висrryry poKiB
педагогiчним та науково-педагогiчним працiвникам ЕавчальЕих зактrадiв i
устаЕов освiти, затверджеЕого постаЕовою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд
31.01.2001 J\Ъ 78 <Про реалiзацiю окремих положень частини першоi cTaTTi
57 Закону УкраiЪи <Про ocBiry> @. 8.3.1 Гшузево.i yeoOu).
Змiну розмiру надбавки проводити з мiсяця, що настае за мiсяцем, коли
виIiикJIо таке право, якщо ДОКУlr,rеНТИ, необхiднi NIя своечасЕого i
правильного обчислення стЕtжу, зЕаходяться в закладi освiти, або з дrrя
поданrш таких документiв працiвником Щоdаtпок М 10).
6. 1 . 1 2. Виплачувати педагогiчним працiвникам щорiчну грошову винагороду
у розмiрi до одного посадового окJIаду (ставки заробiтноi плати) за сумлiнну
працю, зр€вкове виконаннrI покJIадених на Еих обов'язкiв вiдповiдно до
Положення, погоджецого з профспiлковим KoMiTeTo м (сm. 57 Закону YtqaiHu
<Про освimу>,,Щоdаmок ЛЬ9),

б.1.13. Забезпечити матерiальне стимулюваЕнrI працiвникiв, нагороджеIrих
вiдомчими заохочувальними вiдзнаками MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи,
переможцiв фаховlл< KoHKypciB <<Вчитель року) та <<Вихователь року> тощо
(п. 6.3. 1 7 Гаttузевоi yzodu, [оdоtпок Jlb2),
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6.1.14. Виплачувати педагогiчним працiвникам допомоry Еа оздоровлецЕrI урозмiрi мiсячного посадового окладу (ставки заробiтноi плати) при надан"i
щорiчноi вiдпустки (сm.57 Закопу YKpatHu <Про освimу>, п. 8.3.1 Го,lузевоi
yeodu ).

6.1.15. Здiйснювати доплати педагогiчним працiвникам та помiчникам
вихователiв за години роботи в iцклюзивних групах у граничному розмiрi 20
ВiДСОТКiВ, вiдповiдно до постанови кабiнеry MiHicTpiB украiъи 

"iд 
is.oB.zoo+

Nsl096 <ПРО Встановленпя розмiру доплати за oKpeMi види педагогiчноi
лiяльностi>({о dаmо к Л! 1 2).
б,1,16, Забезпечити встановлення надбавки за висJryry poKiB медичним
працiвникам, якi працюють в УПШ <сЯлинко>, за уI!{ови, що оплата працi
TaKrac працiвникiв здiйснюеться вiдповiдно до умов оплати працi медичних
працiвникiв державЕих i комунальних закладiв OXOPOH'L здоров'я та
дотримаЕIrrI критерiiв для i.i встацовленшI, передбачен оо ooraoooron
Кабiнеmу MiHicmpiB YKpaiHu Bid 29.12.200gM 1418 <Про заmверо;;r;поряOtу вuw,аmu наобавкч за вuаNуzу pokiB меdччнttм mа
фармацевmuчнuлt працiвнакал, dерсrcавнщ mа ko^y'ulbHttx заюlаdiв
oxopo*u зdоров'я> iз змiнаtоu, внесенчлrll зzidно з Посmановолtч KfuI М 47
Bid 20.01.2010, JYs 23Bid 18.01.2012, mа наказу MiHicmepcmBa освimч i паукч
YKpaiHu Bid 30,01.2010 м 56 кПро посmанову Кабiнепу MiHicmpiB Yt<pai'Hu
ЛЬ 47 Bid 20.01.2010 < Про внесення змiн lo пункпtу 4 Поряltу вuw,аmч
наdбавкч за вuоцуеу pokiB лiкорям i фажiв.ям з базовою mа неповною
вuulою меduчною освimою dерuсавнчх mа комунаJ.ьнuж замаdiв охоронч
зdоров'я>. НадбавкУ за вислуry poKiB виплачувати щомiсяця за фактичновiдпрацьований час за осцовним мiсцем роботи та за сумiсни цтвом (!оdаmкч
мм11,12).
6,1,17. ЗабезПечити встанОвлення й виплаry медичним працiвникам закJIаду
допомоги на оздоровлення у розмiрi посадового окJIаду пiд час наданIUI
ocHoBHoi щорiчноi вiдпустки (посmанова Кабiнеtпу Мiнtсцрi, Украiнч Bid
11,05,2011 ]Yg 524 <Пumання оw.аmч працi працiвнuкiв усmанов, замоdiв
mа орzанiзацiй окрелtuж емузей бюdlсеmноi сфера>).
б.1.18. За час простою, коли виникJIа виробнича сиryацiя, небезпечна дляжиття чи здоров'я працiвника, або людей, якi його оточують, i
навколишнього природного середовища не з його вини, за працiвником
зберiгати середнiй заробiток (сm. 6 3акону Украiнч <Про охорону працiф.
б.1 .19. Зберiгати за працiвником мiсце роботи (посаду) i середнiй заробiток за
час проходження медиЕIного огJIяду (сm" 17 Закону YKpaiHu кПро охорону
працi>).

6,1,20, ЗабезпечитИ своечасЕе й правильне встановленIuI й вигrлаry
працiвникам заробiтноi плати з }paxyBaHHrIM змiни розмiрiв посадових
окладiв на ocHoBi единоi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiецтiв з оплати
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прачi, розмiРу мiнiмальноi заробiтноi плати, освiти, стажу роботи, категорiй,
звань, паукових ступенiв тощо.
б,1,2l, Передбачити в кошторисi зЕtкJIаду видатки на премiювацIUI, наданIUI
чатерiшrьноi допомоги працiвникам закJIаду, стимулювацЕrI творчоi працi i
пе,]аюгiчного новаторства керiвних, педагогiчних працiвникiв, затrежно вiд
особистого внеску кожного працiвника або за викоЕаннrI особливо
ваестлвю<(термiнових) робiт на строк ix BиK.HE.I*IUI у розмiрi не менше 2
вiдсоткiв ппанового фонду заробiтноi плати (п.52 lHtcmpyKirr оро поряdок
обчuслення заробimноi пJtаmu працiвнuкiв освimu, заmверdмсеноi наказом
Мiпiсmерсmва освimu i наукч YKpaiHu Bid15.04.1993 м 102, п. 6.3.16
Гьлузевоi yeoOu).
б,1,22. Здiйснювати додаткову оплату за робоry в нiчний час (з 10-i годиЕи
вечора до 6-i години ранку) працiвникам, якi за графiками роботи працюють
у цей час, у розмiрi 40 0Z посадового окJIаду (ставки заробiтноi плати) (ll.
6. 3. 7 Гапу з е в oi у zо d u).
б,1,23, Здiйснювати доплати працiвникам за робоry у шкiдливю< i важких
yl\(oBtlx працi на пiдставi атестацii робочих мiсць за уN{овами rrрыj Щоlаmокlo посmановu ,Щерсlскомпрацi СРСР mа Секреmарiаmу ВIfРПС вid
03.10.1986 м 387/22-78 <Про оцiнtЕ умов працi на робоtччх мiсtlях mа
поряdtу засmосування zurузевuх перапiкiв робirп, на якtlх моJrсуmь
всmоновлюваmuсь dоtшаmu працiвнuКалп за умовч працi>, наказ замаdjl
<Про резульmаmu аmеслпацfr робоччж мiсць за умовал.ч працi ttla
вuзначення права працiвнакiв на пiльаu i компенсацti, пqлеdбаченi чuннu.л,
з ако н о d а в сmв oMl) (!о d аmо к lYe 7).

6,1,24. Проводити премiювання працiвникiв закладу вiдповiдно до ix внеску в
загальнi результати роботи в межах коштiв на оплату працi (посmанова
Кабiнеmу MiHicmpiB YKpaiHu Bid 30.08.2002 .|fs1298 <Про оплаmу працi
працiвнuкiв на ocHoBi €duноt mарuфноt cimKu розряdiв i коефiцiенmiв з
опJлаmu працi працiвнuкiв усmанов, замаОiв mа орzанiзацiй olpeMux
zмузей бюdсtсеmноi сферь), п. 8.3.2 Гшузевоiуzоdu) ([оdаmкuМ 2).
6.1.25. Використовувати кошти загЕUIьного й спецiального фондiв за
призначенням згiдно з чинним закоцодавством УкраiЪи. Не догryскати
вил)4Iення спецiальних коштiв на покриття видаткiв, що мають
здiйснюватиСь за рахуноК заг€шьного фоr,ду.
б.2. ВОППО зобов'язусгься:
6.2.1.Здiйснювати громадськиЙ коЕтроль за додерж.lцшIм в зашrадi
законодавства про працЮ, зокрема, за виконанЕrIм договiрних гарантiй з
оплати працi та TepMiHiB ij виплати (спь 259 К3пП Украiнч).
6.2.2. Реаryвати Еа безпiдставне скасуваншI або зменшення педагогiчним
працiвникам оцремш( видiв доплат та надбавок.
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6.2.3. Органiзувати коIIтроль з боку ВОIIПО за здiйсненн.шr,r перерахункiв
посадових окладiв, ставок заробiтноi гшати працiвникiв закладу вiдповiдно
:о розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати.

б.2.4. Сприяти в, наданнi працiвникам закладу'необхiдноi консультативноi
допомоги щодо питаць оплати працi.
6.2.5. Iнформувати управлiння освiти Ужгородськоi MicbKoi ради
Закарпатськоi областi про випадки порушеЕнrI TepMiHiB виIuIати заробiтноi
Iшати та вiдповiдних зобов'язань за колективним договором в закладi для
вжиття необхiдних заходiв (п.6.4. Гмузевоi Yeodu, п. б.4.6. PezioHulbHol

уеоOu'1.

6.2.6. Iнiцiювати питання про притяпIення до дисциплiнарпоi та
аlрriнiстративноi вiдповiдальностi згiдно iз законодавством, осiб, винних у
невиконаннi вимог закоЕодавства про olmaTy працi, - умов даЕого
колективного договору, що стосуються оплати працi (сп сm.45, 147 КЗпП
YKpaiHa, сm. 3б Закону YKpaiHu кПро опrаmу працi>, сm. 18 3акону
Украiнu <Про колекmuвнi dоеоворu i уzоdu>).
6.2.7. Представляти iнтереси працiвника при розглядi
KoMicii по трудових спорах (cttt" 22б К3пП YKpatHu).
6.2.8. ПредставJuIти на прохЕlннrl працiвника його iнтереси щодо оплати працi

в сулt (cttt-46 ItПК Украiнu).
6.2.9. Здiйснювати роз'яснювальну робоry щодо практики звернення

працiвникiв освiти до судiв про примусове стягненнJI заборгованоi заробiтноi
плати та сум вiдшкодування шкоди вiд нещасних випадкiв i професiйних

захворювань у закладах освlти.

6.З. Сторони колективного договору домовились:
6.З.1. Квалiфiкувати несвоечасну чи не в повному обсязi виплату заробiтноi
плати як грубе порушення законодавства про працю i даного колективного

договору й вживати спiльних оперативних заходiв вiдповiдно до чинного

) законодавства Украtни,
6.3.2. Проводити монiторинг та реryлярно, не рiдше одЕого разу Еа

квартал,обмiнюватися iнформацiею про стан дотримання законодавства i
положень колективного договору у сферi оплати працi та здiйснювати заходи

за фактами виявлених порушень.

Роздiл YII. Охорона працi
7. 1. Роботодавець зобов'язу€ться:
7.1.1. Забезпечити виконання вимог щодо створення безпечних умов
освiтнього процесу вiдповiдно до Кодексу цивiльного захисту Украiни,
Законiв Украiни кПро ocBiTy>, <Про дошкiльну ocBiTy>, <Про охорону

працi>, наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 26.12.2017 Ns 1669

<Про затвердження Положення про органiзацiю роботи з охороЕи працi

трудового спору в
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rlасникlв освlтнього
вормативно-правових
7.|.2. Створити у

процесу в ycтaнoBarx

aKTiB.

l закJIадах освlти> та rЕцш{)(

закладi освiти службу охорони працi, безпеки

iкитгедiяльностi вiдповiдно до Типового положеннJI про сlryжбу охорони
прачi, призначити вiдповiдальних за органiзацiю роботи з охорони працi,

безпеки життсдiяльностi в закладi освiти та визначити ix функцiонатrьнi
обов'язки, забезпечити функцiонуванюI системи управлiння охороЕою працi.,

7.1.3. Затверлжувати посадовi iнструкчii керiвникiв структурних пiдроздiлiв,

прачiвникiв з обов'язковим блоком питань з охорони працi, безпеки

життедiяльностi.
7.1.4. Перед початком навчальЕого року, а також перiодично протягом

навча.,Iьного року оцiнювати технiчний стан обладнання та устаткуваIrня
навч€Lпьних примiщень закладу освiти.

7.1.5. Уживати заходiв щодо приведення iнженерно-технiчних комунiкацiй,

устаткування, обладнання у вiдповiднiсть до чинних стандартiв, правил,

норм з охороЕи працi в межах кошторисних призначень.

7.1.б. Забезпечувати виконання вимог нормативно-правових aKTiB з питЕшь

охорони працi, заходiв з охорони працi, безпеки життедiяльностi,

передбачених колективним договором, приписlв органlв державного нагляду

за охороною працi, сприяти розгляду пропозицiй профспiлкового KoMiTery

первинноi профспiлковоi органiзацii (представника ВОППО).
'7 .1 ,7 . Органiзовувати звiтування з питань профiлактики травматизму,

виконаннlI заходiв роздiлу з охорони працi, безпеки житгедiяльностi

колективного договору на засiданнях педагогiчноi ради закJIаду, Еарадах

осiб, вiдповiдальних за стан охорони працi, безпеку життсдiяльностi,

видавати накази, розпорядження з цих питань.

7.1.8. Органiзовувати профiлактичну роботу щодо попередженюI

травматизму й зниження захворюваностi серед здобувачiв освiти та

) прачiвникiв закладу освiтиi
7.1.9 Органiзовувати роботу з розробки програми вступного iнструктажу та

забезпечувати проведення Bcix видiв iнструктажiв з охорони працi i з безпеки

життсдiяльностi.
7.1.10. Органiзовувати роботу щодо розроблення i перегляду iнструкцiй з

охорони працi не рiдше нiж один рЕIз на 5 poKiB, а для робiт з пiдвищеною

небезпекою або там, де е потреба у професiйному доборi, - не рiдше нiж один

раз на З роки, вiдповiдно до Положення про розробку iнструкцiй з охорони

працi, затвердженого наказом KoMiTeTy по нагJIяду за охороною працl

MiHicTepcTBa працi та соцiальцоi полiтики Украiни вiд 29.01.1998 Ns9,

7.1.11. Сприяти здiйсненню громадського контроJIю за додержанIUIм вимог

нормативно-правових aKTiB з питань охорони працi.

7.1 . 12. Забезпечити )rмиваJIьнi миючими засобами (п.7.2.3. Гшузевоi уеоlu).
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7. l .13. Забезпечити придбаяня, комплектуванЕя, видачу та утриманшI засобiв
iндивiдуального зatхисту вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB та
колективного договору. У разi передчасного зцошенЕя цих засобiв не з вини
прачiвника, зал.riнити ix за рахунок закJIаду.
7. l . l4. Органiзувати один р€в на три роки в установлеЕому порядку ЕавчаЕня
i перевiрку знань з питань охорони працi та безпеки життедiяльностi
керiвника, якi е вiдповiдапьними за органiзацiю роботи з охороЕи црацi,
безпеки життедiяльностi, iнших працiвникiв, якi е члецами постiйно дiючоi
KoMicii з перевiрки знань в УТIШ <сЯлинка>>, вiдповiдно до ПоложеннrI про
порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охороци працi в
зzrкJIадах, установах, органiзацiях, пiдприемствах, пiдпорядковаЕих
MiHicTepcTBy освiти i науки Украiни, затвердженого нЕжЕrзом MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраiЪи вiд l8.04.200б N9 304.
7.1.15. Надавати працiвника},r, зайнrIтим на роботztх з важкими i шкiдливими

)rмовчlми працi, додатковi пiльги (ст. 7 Закону Украiни (Про охороIrу працЬ),

,Щодаток до постанови ,Щержкомпрацi СРСР та CeKpeTapiary ВI_РПС вiд
03. 1 0. 1 986Л! З87 /22-7 8 <Про оцiнку умов працi на робочих мiсцях та порядку
застосуванЕя гаJDвевих перелiкiв робiт, на яких мохqдь встановлюватись
доплати працiвникам за )rмови працЬ>, накЕв закJIаду (Про результати
атестацii робочих мiсць за умовами працi та визначеЕня права працiвникiв на
пiльги i компенсацii, передбаченi чинним законодавством>>) Щоdаmок JYч 7),

7.1.16. Забезпечити своечасну роботу й виконання комплексних з€lходiв щодо
досягненЕя встановлених нормативiв безпеки гiгiсни працi та виробничого
середовища, пiдвищенrrя iснlточого рiвня охорони працi, запобiганrrя
випадкам виробничого травматизму, професiйних захворювань i аварiй
(tоOаmок J,|b 13).

7.1.17. Забезпечити органiзацiю проведення перiодичних (протягом трудовоi
дiяльностi.1 медичних оглядiв працiвникiв, у тому числi зайнятих на важких

} роботах, роботах iз шкiдливими чи небезrtечними умовами працi, двiчi на piK
(дошкiлля) та один раз на piK (початкова школа). За час проходжеЕIuI
медичного огляду зберiгати за працiвниками мiсце роботи (посаду) i середнiй
заробiток
7.1.18. При HacTaHHi пiд час освiтнього процесу нещасних випадкiв, вживати
заходiв, передбачених Порядком розслiдування та облiку нещасних випадкiв,
професiйних захворювань та аварiй на виробництвi, затверджеЕим
Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд |7.04.2019 М З37, та
Полоэкеннпu про поряdок розмidування неulаснuх вuпаdкiв, lцо сmмuся
iз зdобувачамu освimu пil час ocBimHbozo процесу, заmверdilсенuJ|, наказом
Мiнiсmерсmво освimu i наукu YKpa'iHu Bid 16.05.2020 М 659.
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7-1.19. Що 25 грудня поточною року проводити апалiз виробЕичого

травмапrзму i профзахворювчtць. Розробити KoHKpeTHi заходи запобiгання

ЕепвсIlю( випадкiв та профзахворювЕrнь у закrrадi.

7-120. Зберiгати за працiвниками, якi втратили працездатнiсть внаслiдок

reцчrcногo випадку на виробництвi або професiйного з€лхворювшrIш, мiсце

робсгп(посалу) та середню заробiтну плату за весь перiод до вiдновлевrrя

щачезлспrостi або до встановJIеЕня стiйкоi втрати професiйноi

прац€з]цrтЕrостi. У разi EeMoжjIиBocTi виконання потерпiлим попередньоi

робgгЕ провести його навчання i переквалiфiкацiю, а також

працевJIашryванrrя вiдповiдно до медичних рекоменд алцiй (сttъ 9 Закону

Уфлч кIIро охорону працЬl).

7.12l. Створити уIlrови працi дrя працiвникiв з iнвалiднiстю з урахуваЕIrям

рекомепдацiй медико-соцiальноi експертноi KoMicii та iндивiдуальних

програм реабiлiтацii, вживати додатковю( заходiв безпеки працi, якi

вiдrовiдають специфiчним особливостям цiеi категорii працiвникiв.

7.|.22.Надмати матерiшrьну допомоry працiвникам у разi хвороби внаслiдок

травм Еа виробництвi заIежIIо вiд тривалостi хвороби.

7.1.23. Виконати до 15 вересня поточного року заIшанованi заходи з

пi,щотовки до роботи в зимових yllloBax.

7.1.24. Прпдбати для куточкiв з охороЕи працi технiчнi засоби ЕавчанЕя,

засоби агiтацii i пропаганди, IuIакати, пам'ятки i т.п.

7.1.25. Створити умови дJUI навчанIIJI педагогiчних працiвникiв осЕовап4

домедичноi допомом, забезпеченrrя аптечок домедичноi допомоIи

медикамеЕтами i матерiалами.

7.|.26. Забезпечити )ласть представника воIIпо в роботi комiсiй з

розслiдування Еещасних випадкiв, опрацюваннi заходiв щодо ix
попередженнrI та вирiшеннi питань, пов'язаних з профiлактикою

ушкодження здоров'я працiвникiв закJIаry.

7.1.27. Забезпечити працiвникам доступ до iнформацii та документiв, що

мiстять результати атестацii робочих мiсцьо запланованi профiлактичнi

зtlходи, результати розслiдування, облiку та аIrЕчIiзу нещасЕих випадкiв i
професiйних захворюваIIь i звiти з цих питань, а також до повiдомлень,

подань та приписiв органiв державного управлiння i державного Еагляду за

охороною працi (cra 23 3акону YKpa|iHu <<Про охорону працht),

7.1.28. Забезпечувати безперешкодний доступ представникiв Профспiлки з

питань охорони працi, технiчнrо< iнспекторiв прачi Профспiлки до закJIаду,

вiдповiдно до вимог ст.259 КЗпП УкраiЪи, ст. 41 Закону Украiви <Про

охороЕУ прачi>, ст. 2|, гý,Екту 12 ст.38 Закону УкраiЪи <Про професiйнi

спiлки, ix права та гарантii дiяльностi>> (п. 7-2.11. Гшузевоi уzоdu),

7,1.29, ТпмчасовО призупинятИ або забороrrяти освiтнiй цроцес у зашrадi

освiти, а також викоЕаннJI робiт в небезпечних длJI життя i здоров'я уп{овах,
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якi негативно впливають на здобувачiв освiти i працiвникiв закJIаду та
:L-lвкi_'I-]я-

стан

7.130. Брати участь у MicbKoMy i всеукранському огляд€лх-конкурсах стаЕу
yIoB з охорони працi.
7_13l. Визначити порядок заохочеЕЕя вiдповiдальнюr працiвпикiв з питань
охФоЕи працi за зразкове виконанЕя посадовID( обов'язкiв, дотримання
Еr.ог особистоi i колективноi безпеки, iнiцiативу у здiйсненrri заходiв щодо
,iлоrrцешrя рiвня безпеки, охороЕи працi та полiпшеннrl ploB прачi.
72. ВOIШО зобов'язуgгься:
7-2.1. Здiйснювати громадський контроль за додержанIuIм закоЕодавства про
охороЕу працi, створенням безпечних та Еешкiдливих у (ов працi, ншrежних
впробшrшж та санiтарно-побутовrоr ylloB, забезпеченЕям працiвникiв
iпrrrямп засобами iндивi,ryшrьного та колективного зalхисту, додержашuIм
працiвЕmФrш вимог iнструкцiй з охорони працi.
1-2-2. Впмrати вiд роботодавця, у разi загрози життю або здоров'ю
rrрацiвlпrкiв, негайного припиIIеЕнrI робiт на робочю( мiсцяс Еа перiод,
веобхi.щпй для усунення загрози життю або здоров'ю працiвникiв.
7.2.3. Проводити незалежну експертизу умов працi, а також об'ектiв
вrробIмчого призначеннJI, якi проектуrоться, буд5поться чи експJryатуIоться,
на вiдповiднiсть ix нормативно-правовим aKTalM про охороЕу працi, брати

}часть у розслiдуваннi причин нещасних випадкiв i професiЙнюr
захворюв€lнь на виробництвi та надавати cBoi висновки про них, вIIосити

роботодавцю, державним оргаЕам управлiння i нагляду подшIЕя з питаЕь
охорони працi та одержувати вiд них аргуrr4ентовану вiдповiдь.
7.2.4. Провести в установленi строки вибори цредставникiв ВОIIПО з питань
охороЕи працi та делеryвати iх до складу KoMicii з охороЕи працi закладу.

7.2.5. Братп )часть у роботi комiсiй з розслiдуванЕя нещасних випадкiв,
опрацюваннi заходiв щодо ix попередженtш та вирiшеннi питань, пов'язаних
з профiлактикою ушкодження здоровОя 1"rасникiв освiтнього цроцесу.
7.2.6. Зжвердити ПоложенЕrI про комiсiю з охороЕи працi первинно!

профспiлковоi органiзацii, визначити та затвердити кiлькiсний та
персонапьний склад KoMicii в кiлькостi 5 чоловiк.
7.2.7. Виносити на розгляд профспiлкових зборiв, засiдань ВОППО питанIuI

стану умов i охорони працi в закладi.
7,2,8, Застосовувати заохоченнJI до працiвникiв - .шreHiB ВОППО за

здiйснення наJIежного громадського контролю за станом улtов i охорони
працi в закладi.

Роздiл VIII. Час вiдпочинку
8. 1. Роботодавець зобов'язусгься:
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8.1.1. Установити для працiвкикiв зЕtкпаду з нормовЕшим робочим днем
TpBBarricTb перерви для вiдпочинку Правилами вrrутрiшпього розпорядф
:вкJIащr, але Ее меЕше 30 хвилин.
8.12. У разi застосуваннjI постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи щодо
пepeнeceнIul робочих днiв у поточЕому роцi, не пiзнiше Еiж за два мiсяцi
Rt лirги Еаказ (розпорядження) про перенесення вю<iднrл< та робочrл< дriв у
зашrадi дtя працiвникiв, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждеЕь з
.шома вrосiдними дIuIми, погоджений з ВОIIПО (сttъб7 КЗпП YryatHu).
8. l 3. Трившriсть ocнoBHoi щорiчноi оплачуваноi вiдгryстки встановлювати
вi.шовi.щrо до Законiв Украiни <Про вiдгryстки>, <Про ocBiry>, <<ГIро

lошсЬку ocBiry>, Порядку наданнJI щорiчноi ocнoвHoi вiдгryстки
тршшriстю до 56 каlrендарних днiв педагогiчним працiвЕикаJu з.!кпаду
освiти, затвердлtеного постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 14.04.1997
l$346(!оdаmокJYэ 5).

lIадавати щорiчку oclroBнy вiдгryстку непедагогiчним працiвникаrrл

тшалiстю не менш як 24 кшlендарних днi за вiдпрацьований робочий piK;
яtd вiдлiчуеться з дIuI прийому Еа роботу.
8.1.4. Не поширювати Положення cTaTTi б Закону УкраiЪи <Про вiдтryстки>

щодо трив€lлостi щорiчноi ocHoBHoi вiдгryстки на працiвпикiв, тривалiсть
вiддrустки яким устаЕовлюеться iншими актalми зzlконодавства, проте
Tривалiсть ix вiдпустки не може бути меншою за передбачеЕу частина:i,rй

першою, сьомою i восьмою цiсi статгi.
8.1.5. Графiк щорiчних оплачуваних вiдпусток затверджувати не пiзнiше 5

сiчня поточного року за погодженням iз профспiлковим KoMiTeToM i
доводиться до вiдома працiвникiв.
8.1.6. Повiдомляти працiвникiв про дату початку вiдгryстки не пiзнiше нiж за
два тижнi до встановленого графiком TepMiHy (cttb 10 3акону Украiнu кПро
вiOпусmкu>).

8.1.7.Педагогiчним працiвникаI\4 Еевикористану частину щорiчноi основноi
вiдпустки, за )rмови Ti подiлу, надавати, в перiод лiтнiх канiкул, а в оцреми)(
випадках (сiмейнi обставиЕи тощо) - в iнший канiкулярний перiод (z.У
Посmановu Кабiнеmу MiHicmpiB Украiнu Bid 14.04.1997 JФ34Ф
8.1.8. Надавати щорiчну вiдпустку, або ii частиЕу працiвникам закпаду
протягом Еавчального року у разi необхiдностi санаторно - курортного
лiкування (п.2 посmановu Кабiнеmу MiHicmpiB Yl<1latHu Bid 14.04.1997 ]{g

34Ф.
8.1.9. Надавати щорiчну oclroBнy вiдrryстку повноi тривалостi особам, якi
працюють на умовах неповного робочого часу, у тому числi особам, якi
перебувають у вiдгryстцi дJUI догJUIду за дитиною до досяпlеншI Еею
трирiчного BiKy (п.2 посtлrановu Кабiнеmу MiHicmpiB Уlqаiпu Bid 14.04.1997
м 34а.



t. l - l l . Надавати працiвникаJ\,r закJIаДУ соцiаlrьнi вiдгryстки ,гривалiстю,
псрелбаченою законодавством Ущраiни, у будь-який час к€lлендарного рокуза EalTBHocTi вiдповiднЮr пiдстаВ i пiдтвердних доrсументiв. Надавати
щацьЕик€l*r закладу IIевикористаЕi соцiальнi вiдгryстки за попереднi роки
еобогЕ в закладi за цаявностi вiдповiдних пiдстав i пiдтвердних доryмептiв(!fuпокJtв 8).
8-1-12. Здiйсцювати вiдкликання працiвника iз вiдгryстки лише за його
в,]llсЕою зюдою у випадк€lх, передбаченю< чинним законодавством (+J crra
12 3at<oHy YrylaiHu <Про вidпусmкu>).
8.1-14- Надавати щорiчнУ додаткову вiдпустку за робоry у шкiдливих i
Паrкв-т умовах працi на пiдставi атестацii робочих мiсць за умовами працi
(!олаюк Nq 1 постанови Кабiнеry MiHicTpiB УщраiЪи вiд 17.11.1997р. Nэl290
<<fIро затвердженнrI спискiв виробництв, робiт, цехiв, професiй i посад,
зяйвтгiсть працiвникiв в яких дае прzлво на щорiчнi додатковi вiдпустки за
роботу iз шкiдливими i важкими умовЕlми працi та за особливий хар€жтер
працЬ>, наказ УТIШ <<Я.лrинка>> <Про результати атестацii робочих мiсць за
yмoBatltд{ працi та визначенЕrI права працiвцикiв на пiльги i компенсацii,
передбаченi чинним законодавств ом>, п.7.2.3 Га.ttузевоi уеоdu, ,Щоdаmок М
6).

8.1.15. Надавати щорiчну додаткову вiдrryстку за особливий характер працi
працiвникам з ненормоваЕим робочим днем з урахуванЕям часу зайтrятостi
працiвника в цих yMoBElx, якостi та ефективностi виконуваноi працiвником
роботи,сryпеня вiдповiдапьностi працiвника (п.7.2.3. Гапузевоi уzоlu).
надання додатковоi оплачуваноi вiдпустки за ненормовzlний робочий день не
повинцо призводити до збiльшення витрат на оплату працi. На час тЕlких
вiдгryсток Ее зшI)лати iнших працiвникiв до виконzIннJI обов'язкiв тимЕIасово
вiдсутньогО працiвника у зв'язку з його вiдпусткою Щоdаmок Jlb 1),
8.1.16. Надавати щорiчну додаткову вiдпустку за особливий характер працi
працiвникам, робота яких пов'язава з пiдвищеним нервово - емоцiйним та
iнтелекryальним наваЕтаженням (.Щодаток Ns 2 постаЕови Кабiнеry MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 1 7. 1 1 .1997 л! 1290 <Про затвердження спискiв виробництв, робiт,
цехiв,професiй i посад, зайнятiсть працiвникiв в яких дае право на щорiчнi
додатковi вiдпустки за робоry iз шкiдливими i важкими уI!{овами працi та за
особливий характер працi>, (п. 7.2.3 Гмузевоiуzоdu)
8. l. 1 7. Надавати щорiчну додаткову вiдпустку, передбачену ст, 7 тагryнктЕlми
l, 2. ч.| ст.8 ЗаконУ УкраiнИ <Про вiдпустки> понад щорiчну ocHoBITy
вiдпусткУ за однiеЮ пiдставою, обраноЮ працiвником (cttt 10 Закону Украiнu
кПро вidпусmкu>).
8,1.18. Надавати зазЕачениМ категорйм працiвникiв вiдтryстки без
збереженrrя заробiтноi плати в обов'язковому порядку за наявностi особистоi
письмовоi заяви (ctn25 3акону Украiнu <Про вidпусmкu>) (!оdаmок М 4).
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8,1,19. Надавати працiвнику вiдrrустку без збереження заробiтноi гrлати за
сivейними обставицами та з iнших причин на TepMiH, обумовлений угодою
чiх< працiвником i роботодавцем, EuIe це бiльше 15 кшrендарних днiв на piK
(+1 сtъ 26 3акону Украiнu <Про вidпусtпкu>)
8.1-20. У разi встановленцrI Кабiнетом MiпicTpiB УцраiЪи караптиЕу
вi.шlовiдно до Закону УкраiЪи <Про захист ЕаселеннrI вiд iнфекцiйних
rвороб>, надавати працiвнику вiдгryстку без збереження заробiтноi плати, за
зп)дою мiж працiвником i роботодавцем, на весь перiод карантиЕу (ч.2 cttb
26 3акону Украiнu <Про вilпусmкu>).
8.1.2l. Надавати за бажанням працiвника у
звйьнення за порушенюI трудовоi дисциплiни)
Еаступним звiльненцям (часmuна 1 сm- 3 3акону
8.2. ВОIШО зобов'язуеться:
8.2.1. Здiйснювати контроль за дотримаI rям
про режим працi i вiдпочинку та своечасним

разi його звiльнення (KpiM
невикористану вiдпустку з
Укр aiH u <Про в i0 пусmtу >),

у закладi освiти законодавства
введенням в дiю нормативних

JoK}']t4eHTlB З ЦИХ ПИТаНЬ.

8,2,2. Всебiчно використовувати права галузевоi Профспiлки щодо усуненнr(
причин та обставин, що спричинюють колективнi трудовi спори, з питаць, що
стосуються режиму працi i вiдпочинку.

Роздiл IX. Соцiальпо - побутовi гараптii, пiльги, компенсацii
9. 1. Роботодавець зобовrязу€ться:
9.1.1.Забезпечити умови для органiзацii працiвникам закJIаду гаряtIого
харчування за мiсцем роботи.
9.1.2. У разi захворювання педагогiчних працiвникiв, яке унеможJIивлюе
виконанЕя ними професiйних обов'язкiв i обмежуе перебування в дитяtIому
колективi, або тимчасового переведенЕя за тих чи iнших обставин на iнпry
роботу чи проходження вiйськовоi сrryжби за призовом пiд час мобiлiзацii,
зберiгати за ними попереднiй середнiй заробiток. У разi хвороби або катriцтва
попереднiй середнiй заробiток виплачувати до вiдновленrrя працездатностi
або встановлення iнвалiдностi (ч.2 сm. 57 3акону Украiнч <Про освitпу>).
9.1.3. Забезпечити наданЕя BciM категорiям працiвникiв, вкJIючаючи
педагогiчних, MaTepia.,TbHoi допомоги, в тому числi ца оздоровленIш, у суплi не
бiльше нiж один посадовий окJIад на piK, матерiапьноi допомоги на
поховання, виплату премiй вiдповiдно до ik особистого внеску в загальцi
результати роботи в межах коштiв Еа оплату IuIати, затвердкеного
кошторисоМ закJIадry, вiдповiднО до постановИ Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 30.08.2002 л1 129S та Еаказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украhи вiд
2б.09.2005 JФ577 (и. 8.3,2 Гапузевоi уzоdu,,Щоdаmок М3).
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9.1.4. Забезпечити участь у роботi KoMicii iз соцiального страхування закJIаду
представникiв первинноi профспiлковоi органiзацii закладу, як представникiв
застрахованих осiб.
9. 1.5. Забезпечити представникiв застрахованих осiб iнформацiйними та
.]овiдковими матерiапами; органiзовувати проведення ceMiHapiB, навчань
ч-lенiв (уповноважених) комiсiй iз соцiального страхуванIlя закладу освiти
.l.-rя пiдвищення фахових зкаЕь за 1^racTi фахiвцiв Фонду соцiального
страхування.
9.1.б. Забезпечити пiдготовку та подання документiв, кеобхiдних для
призначення пенсiй працiвникам закJIаду.
9. 1.7. Проводити постiйну роботу з правового навчанЕя працiвникiв iз
за-]),п{енням представникiв правозахисник та iнших органiзацiй у га,тузi права.
9.1.8. Сприяти духовному i культурному розвитку працiвникiв закJIаду,
створенню необхiдних умов для реапiзацii особистостi в iснуючiй мережi
об'сктiв культури, клубiв, об'еднань, rypTKiB тощо.
9.1.9. Забезпечити надання педагогiчним працiвникам закJIаду освiти
вiдповiдно до ст.ст.57,61 Закону УкраiЪи <Про ocBiTy>:
- щорiчноi грошовоi винагороди в розмiрi до посадового окJIаду за сумлiнну
працю, зразкове виконання покладених на них обов'язкiв Щоtаmок М9);
- допомоги на оздоровлення в розмiрi мiсячного посадового окJIаду (ставки
заробiтноi плати) при наданнi щорiчноi вiдпустки;
- надбавки за вислугу poKiB щомiсячно у вiдсотках до посадового окJIаду
(ставки заробiтноi плати) зшIежно вiд стажу педагогiчноi роботи Щоdаmок
JYэ 10).

9.2. ВОППО зобов'язуеться:
9.2.1. Забезпечити органiзацiю роз'яснювапьноi роботи в первиннiй
профспiлковiй органiзацii щодо 1рудових прав, пенсiйного забезпеченrrя
працiвникiв закладу, соцiального страхування, надавати члеЕам Профспiлки
вiдповiдну безкоштовну правову допомоry.
9.2.2. Здlйснювати громадський контроль за працевлаштуваItнlIм молодих
спецiмiстiв, cTBopeHHJ{M наJIежних умов для ik адаптацii в колективilх,
пiдвищення квалiфiкацii та професiйноi майстерностi, задоволення
культурно-освiтнiх та оздоровчих проблем.
9.2.3. Надавати допомоry у вирiшеннi побутових проблем пенсiонерам, якi
стоять на облiку у первиннiй профспiлковiй органiзацii закJIаду.
9.2.4. Сприяти органiзацii санаторно - курортного лiкування та вiдпочинку
застрахованих осiб (членiв профспiлки) та членiв ix сiмей, перш за все тих,
хто часто i тривалий час xBopic, хронiчно хворий, i тих, хто перебувае на
диспансерному облiку.
9.2.5. Забезпечити видiлення профспiлкових коштiв для реалiзацii програм
оздоровлення дiтей працiвникiв освiти в лiтнiй перiод.
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9.2.6. Органiзувати проведеншI <,.Щнiв здоров'я>>, виiЪди на природу,
забезпечити створення груп здоров'я тощо.
9.2,7. Органiзувати проведенЕя лекцiй, зустрiчей iз спецiалiстами щодо
нетради цiйних методiв лiкування.
9.2.8. Органiзувати вечори вiдпочинку, присвяченi професiйним святам, 8
Березня, Нового року тощо.
9.2.9. Провести день вшанування людей похилого BiKy. Забезпечити
запрошення Еа свято BeTepaHiB працi.
9.2.10. Забезпечити видiлення профспiлкових коштiв для )"racTi та
заохочення творчих колективiв закладу в мiських, обласних, всеукраiЪських
оглядах, конкурсах, фестивалях художньоi самодiяльностi тощо.
9.З. Сторони колективного договору домовились:
9.3.1. Уживати заходiв для збереження в наступних роках передбачених
ст.ст.57,61 Закону УкраiЪи <Про ocBiry> гарантiй щодо оплати працi
працiвникiв закладу,
9,з,2. Спрямовувати роботу на забезпечення дотриманнlI чинного
законодавства:

- у сферi трудових вiдносин;
- при забезпеченнi соцiальних гарантiй i пiльг для працiвникiв закладу,
членiв ix сiмей, а також пенсiонерiв, якi працювали ранiше в закладi.
9.3.З. Сприяти вирiшенню питань щодо надання пiльгових гryтiвок на
лiкування працiвникам закладу, якi перебувають на черзi потребуючих
санаторно-курортного лiкування з мiським, обласцим вiддiленrrями
виконавчоi дирекцii Фонду соцiального страхування Украiни в Закарпатськiй
областi.
9.3.4. Розробити спiльнi заходи щодо забезпечення реалiзацii законних праi
та iHTepeciB працiвникiв закладу у сферi духовного, культурно-освiтнього та

фiзичного розвитку, органiзацii вiдпочинку й дозвiлля працiвникiв та членiв
ix сiмей.

Роздiл Х. Сприяння роботi ВОППО закладу з питань соцiально-
економiчного захисту працiвникiв закладу, пiдвищення ефективностi ii
дiяльностi
1 0. 1 . Роботодавець зобов'язу€ться:
10.1.1. Забезпечувати в закладi права та гарантii дiяльностi ВОIIПО
вiдповiдно до ратифiкованих УкраiЪою конвенцiй Мiжнародноi органiзацii
працi, Конститучii Украiни, Закону Украiни <Про професiйнi спiлки, ix права
та гарантii дiяльностi>, aKTiB Президента Украiни та Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни.
10.1.2. Забезпечувати вiльний вхiд до закладу представникiв Профспiлки
працiвникiв освiти i науки УкраiЪи, ii доступ до робочих мiсць, мiсць



зiбрання членiв Профспiлки, можливiсть зустрiчi та спiлкування з
працiвниками (п. 1 0.2. 1 Гапузево:i уzоlu).
10.1.3. Не догryскати втр)пIапЕя адмiнiстрацii з€lкJIад/ у статутЕу дiяльнiсть
первинноi профспiлковоi органiзацii, передбаченого чиЕIlим законодавством
УкраiЪи.
l0.1.4. Активiзувати спiвпрацю з первинЕою профспiлковою органiзацiею з
ycix питань 

.забезпечецrrя 
наJIежного статусу педагогiчних працiвникiв,

пlдвищення рiвня соцiально-економiчного захисту працiвникiв закJIаду:
- вводити до скJIаду атестацiйноi KoMicii представника первипноi
профспiлковоi органiзацii;
- утримуватися вiд будь-яких дiй, що мокуть бути розцiненi як втру.rанrrя у
статутну дiяльнiсть первинноi профспiлковоi органiзацii;
- створювати рrови дJUI безперешкодного достугry уповновФкеню(
профспiлкових представникiв до закладу, органiв виконавчоi влади, до
компетенцii яких вiдносяться питання прийняття рiшень з порушеЕlD( питань
у сферi соцiально трудових вiдносин.
10.1.5. Надавати ВоППо всю необхiдну iнформацiю з питань, що е
предметом цього колективного договору, сприяти реалiзацii права
профспiлки Еа захист трудових i соцiально - економiчних прав та iнTepeciB
працiвникiв.
10.1.6. Щомiсячно й безоплатно утримувати iз заробiтноi плати, згiдно з
особистими письмовими зЕUIвап,Iи працiвникiв - членiв первинноi
профспiлковоi органiзацii закJIаду, членськi профспiлковi внески в розмiрi l
вiдсотку вiд ycix видiв заробiтноi плати, надбавок, премiй, проводити
безготiвковий порядок сплати на рахунок Ужгородськоi MicbKoi органiзацii
профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни не пiзнiше трьох банкiвських
днiв пiсля виплати заробiтноi плати працiвникам, вiдповiдно ст.42 Закону
Украiни <Про професiйнi спiлки, ix права i гарантii дiяльностi>, та не
допускати заборгованостi iз перерахування зазначених коштiв (п. 10,1.5
Гаllузево'i yzodu).

10.1.7. Сприяти навчанню профспiлкового активу первинноi профспiлковоi
органiзацit, пiдвищенню квалiфiкацii профспiлкових активiстiв.
10.1.8. Не застосовувати до працiвникiв, обраних до скJIаду ппо,
дисциплiнарних стягнень без погодження з вiдповiдними профспiлковими
органами.
10.1.9. Не допускати звiльнення з роботи за iнiцiативою роботодавця
працiвникiв, якi обранi до скJIаду профспiлкових
виробничоi роботи, без згоди вiдповiдного ППО.

органiв i не звiльненi вiд

10.1.10. Поширювати умови премiюванняо виплати винагород, а також
гарантii, компенсацii i соцiально - побутовi пiльги, BcTaHoBTreHi в
колективному договорi, на обраних профспiлкових працiвникiв.
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10,1,1 1. Проводити премiювання голови первинноi профспiлковоi органiзацii,
який здiйсвюе cBoi повноваження на громадських засадах, за активну i
crrrriHHy працю iз захисту прав та iHTepeciB працiвникiв закJIаду (п. 10,2,3
Гапузевоi yzodu) Щоdаmок Jlb 2),
10,1,12, Сприяти первиннiй профспiлковiй органiзацii у розмiщеннi
iнформацii на сайтi закJIаду.
l 0.2. ВОППО зобов'язусться :

l0.2.1. Посилити роз'яснюв€rльну роботу щодо дiяльностi Профспiлки
прачiвникiв освiти i науки Украiни, ii виборних органiв щодо .u*".ry членiв
Профспiлки шляхом пiдвищення ролi профспiлкових зборiв, активiзацii
роботи постiйних комiсiй профкому, оперативного iнформування членiв
Профспiлки рiзноманiтними засобами зв'язку.
10,2,2, Своечасно доводити до вiдома членiв первинноi профспiлковоi
органiзашii змiст нормативних докумевтiв, що стос}тоться соцiально-
економiчних прав та iHTepeciB працiвникiв освiти.
10.2.3. Спрямовувати роботУ воппо та його постiйних комiсiй на
органiзачiЮ контролю за своечасним введенЕям в дiю Еормативних
:oKaMeHTiB з питань трудових вiдносин, УМОВ, НОРIt{Уванrrя працi, розподilry
HaBaHTaжeHIUI, за додержанням в закладi трудового закоЕодавства.
10.2.4. Проводити роз'яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантiй
працiвникiв закладу, а також методiв i форм ix захисry безпосередньо в
трудовому колективi.
1 0.2.5. Посилити особисту вiдповiдальнiсть голови первинноi профспiлковоi
органiзацii стосовнО питань захисту порушених законних прав та i'TepeciB
членiв первинноi профспiлковоi органiзацii.
10.2.6. Iнiцiювати rrроведення переговорiв, консультацiй, зустрiчей з
роботодавцеМ закладУ щодо укладеннJI колективного договору, перегJUIду
його норм, внесенЕя до нього змiн i доповнень, звiry про його виконанЕя.
10.2.7. Представляти iнтереси членiв первинноi профспiлковоi органiзацii
при розглядi ix трудових спорiв у комiсiях по трудових спорах, судах (и.
1 0,3. 1 2 Галузевоi yzodu).
10.2.8. Iнформувати управлiння освiти Ужгородськоi MicbKoi ради MicbKy
органiзацiю профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраiЪи про факти
порушення гарантiй та прав дiяльностi первинноi профспiлковоi органiзацii в
закладi з метою вжиття вiдповiдпих заходiв (п. 10,3,13 Гапузевоi уеоОu).
10.2.9. Забезпечити попереднс iнформування управлiння освiти MicbKy
органiзацiю профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiъи перед
направленняМ зверненнЯ до правоохоронних органiв з приводу порушеншI
гарантiЙ та праВ дiяльностi первинноi профспiлковоi органiзацii закладу (и.
l 0,3. I4 Га,lузевоi yzodu).
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Роздiл XI. Контроль за виконанням колективного договору та
вiд по вiд ал ьн icTb CTopiH
1 1.1. Сторони зобов'язуються:
1 1 . 1 . 1 . Контроль за виконанням колективного договору здiйснювати робочою
комiсiсю CTopiH (,ЩоdаmокМ 16).

11.1.2. Перiодично проводити зустрiчi роботодавця та ВОППО, на яких
iнформувати Сторони про хiд виконання колективного договору.
l1.1.З, Не рiдше одного разу на piK спiльно аналiзувати та узагальнювати хiд
виконаннrI колективного договору, засл}ховуючи звiти роботодавця та

голови профспiлкового KoMiTery первинноi профспiлковоi органiзацii про

реалiзацiю взятих зобов'язань на загапьних зборах ,tрудового колективу.

11.1.4. У разi несвоечасного виконання, невиконання окремих положень

колективного договору проаналiзувати причини та вжити додаткових заходiв

щодо забезпечення ix реалlзац11.
11.1.5. Осiб, винних у невиконаннi положень колективIIого договору,
притягати до вiдповiдальностi згiдно з чинЕим законодавством Украiни.

1 1 .1 .6. Надрукувати, забезпечити реестрацiю колективного договору до 20.12

2021 року.
|1.1 .7. Колективний договiр пiдписаний у трьох примiрuиках, якi

зберiгаються у кожноi iз CTopiH, i однакову юридичну силу.

Колективний договiр пiдпи -l
Роботодавець УПШ ( Свiтлана РИБАк

За дорученням працiвникiв:
голова Воппо Упш <ялинка>

ýщт

f,tffi

а ШУМЕИ

2,7



,Щолаток 1
до колектпвного договору мiж роботодавцем
i ВОППО УПШ <<Ялинка> на 2021-2026 рр.

<<Ялинка>>

риБАк
1р.

Ns
пlп

KbKicTb днЬ
додатковот
вiлпустки-

1.

т,
З к.д.
7 к.д.

3. 3 к.д.
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Додаток 2
до колективного договору мiж роботодавцем
i ВОППО УПШ <<Ялинка> на 2021-2026 рр.

Полоrкення про премiювання працiвIrикiв заIспаду
Уясгородськоi початковоi школи <<Ялинка>> Уясгородськоi MicbKoi ради

Закарпатськоi областi за високi показпикп в роботi

1. Положенrrя про премiюваннrl працiвникiв за високi показЕики в роботi
закJIаду Ужгородськоi початковоi школи (ЯлиЕкаD Ужгородськоi MicbKoi

ради Закарпатськоi областi (надатri-ПоложеЕнrl) розповсюджуеться на
працiвникiв УПШ <сЯлинка>.

2. Юридичною пiдставою дJut виплати премiй е:

- ст. 2, З i Закону УкраiЪи (Про оплату працi>;

- постанова Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 30.08.2002 р. Nч1298 <Про оплаry
працi працiвникiв на ocHoBi единоi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв i
оплати прадi працiвникiв установ, закпадiв та органiзацiй окремих гаrryзей
бюджетноi сферш;
- Haкtrз MiHicTepcTBa освiти i науки Украiнц вiд 26.09,2005 }lb 557 <Про

впорядкування ).мов оплати працi та затвердхеЕIuI схем тарифнш< розрядiв
працiвникiв навч€uIьних закладiв, уст€lнов освiти та наукових ycTElHoBD;

- п. 53 Iнструкцii про порядок обчислення заробiтЕоi плати працiвЕикiв
освiти,затвердженоi наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украlhи вiд
15.04.1993 Ns l02 за погоджеЕIuIм з Мiнпрацi, ЩК профспiлки працiвникiв
освiти i науки УкраiЪи,Мiнфiном;
- п.2.З.2. Iнструкчii зi статистики заробiтноi плати, затвердженоi наказом

,Щержавного KoMiTery статистики Украiни вiд 13.01.2004 ЛЪ5;

- ст.ст. 97,7З,l4З,l44,146 КЗпП Украiни;
- Закон УкраiЪи вiд 05.03.20l7 ЛЬ 2З8-V1Il <<Про внесення змiни до статгi 73

Кодексу законiв про працю Украiни>;
- Закон YKpairпr вiд 16.11.2017 Ns 2211-VIII <Про вЕесенЕя змiн до cTaTTi

73Кодексу законiв про працю Украiни щодо святкових i неробочих днiв>.
3. Премiювання працiвникiв закладу проводиться у двох ocHoBElD( формах:
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- премiюваннJI, передбачене системами оплати працi;
- премiювання як окремий вид заохочення, який вiдбуваеться поза межами
системи оплати працi.
4. Премiювання здiйсню€ться у виглядi виплат працiвникам закладу
гроIлових сум понад основний заробiток (посадовий оклад) з метою
стимулюванIuI результатiв творчоi, iнтенсивноi працi й педаюгiчного
новаторства працiвникiв закладу, пiдвищенtrя вiдповiдаrrьпостi iT

зацiкавленостi працiвЕикiв за результати cBoei роботи, та мають
систематичний характер, незaшежно вiд джерел фiнансування
5. У закладi проводяться заохочувЕulьнi виплати, до яких вiдносяться премii,
якi мають одноразовий характер, зокрема, виппати, якi Ее пов'язанi з

конкретними результатами працi :

- премii, що виплачуються у встановленому порядку за спецi€шьними
системами премiювання, виплаченi вiдповiдно до рiшень уряду;
- премii за виконанюI важливих та особливо важJIивих завдань, що
викоЕувались за дор)ченням керiвництва, за умови с)цасЕого та якiсного
виконаннrI поставленого завдання. Розмiр (конt<реrпна сума або BidcomoK)
премii визначаеться керiвником залежIlо вiд обсяry, TepMiHoBocTi та
важливостi завдання;

- одноразовi заохочуваJIьIri виплати до ювiлейних дат працiвникiв закладу та

пам,ятних дат закJIаду;

- до свят: Нового року (1 сiчня), Рiздва Христового (7 сiчня i 25 грудня),

Мiжнародного жiночого дня (8 березrrя); Дня працi (1 травня), ,Щня перемом
над нацизмом у Щругiй свiтовiй вiйнi (9 TpaBюI), ,Щня констиryчii УкраЪи (28

червня), 
'Щня 

незалежностi УкраiЪи (24 серпня), Пасхи, Трiйцi;
- професiйних свят: ВсеукраiЪського днlI психолога (23 квiтня), Всесвiтнього

дня охорони працi (28 квiтня), Всесвiтнього дЕя медичЕих сестер (12 травня),

,,Щня MaTepi (13 травня), Всесвiтнього дня донорiв KpoBi (14 червня), ,Щня

медичного працiвника (третя недiля червня), .Щня знань (1 вересня), ,Щня

працiвникiв дошкiльноi освiти (27 вересня), .Щня працiвникiв освiти (перша

недiля жовтня), Дня захисника УкраiЪи (14 жовтня), з нагоди перемоги у
фахових конкурсах <<Вихователь року>, <Кращий працiвник психологiчноi

слryжби>>, ,Щня бухгалтера тощо;

- за мiсяць за iндивiдуальнi результати роботи працiвникiв з ypaxyBaнIfiM ix
особистих якостей, ставленнrI до працi.

6. Кошти для премiювання працiвникiв закладу встЕlновлюються в межаr(

асигнувань, видiлених на поточний piK по кошторису видаткiв за рахунок
eKoHoMii по заробiтнiй платi з урахуванням iндексацii.

7. Вiдповiдно до з п. 5З Iнструкцii про порядок обчислення заробiтноi плати

працiвникiв освiти, затвердженоi наказом MiHicTepcTBa освiти i науки
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Украiни вiд15.04.1993 N9 l02 загальний розмiр trpeмii, яка виплачуеться
одному працiвнику, не обмежуегься максим.шьними розмiрами.
8. Премii згiдно з даним Положенням нараховуються по результатаI\d робом
за мiсяць, квартЕlл, 9 мiсяцiв каJIендарного року, piK.
9. Премii не нараховуються за перiоди, якi не вiдносяться до фактичво
вiдпрацьованих годиIl (наприклад: за перiод основних, додаткових вiдпусток,
якi передбаченi дiючим законодавством, перебуваннrI Еа lqypcElx пiдвщценпя
ква-тriфiкацii, навчальних сесiях, тимчасовiй непрацездатrrостi).
10. Персональну вiдповiдальнiсть за дотримЕшня цього Положенrrя несе
керiвник закJIаду.

11. Керiвник у межах фонду заробiтЕоi плати, затверджецого в кошторисах
доходiв i видаткiв, затверджуе порядок i розмiри премiювання працiвникiв
закладу.

12. Пiдставою дJuI IIарахування премiй працiвникам закJIаду е наказ керiвника
закJIаду.

13. Премiювання керiвника закJIаду здiйснюеться на пiдставi Еака:|у

управлiння освiти Ужгородськоi MicbKoi ради Закарпатськоi областi у межах
нбtвних коштiв на оплаry працi.
14. Премiя працiвникам закJIаду, передбачена системою оплати працi
Еадаеться за Еаступних умов:
- за дооросовlсЕу, творчу працю у виховнlй, господарськlй та
органiзаторськiй дiяльностi при н€швIIостi iнiцiативи та творчостi при
BиKoEaEHi cBoix функцiонЕulьних обов'язкiв на високому piBHi;
- для стимулювання i заохочення працiвЕикiв, якi мають високi показники в
ocBiTHboMy процесi, спортивно-масовiй роботi;
- високу результативнiсть при пiдготовцi вихов€шIцiв до спортивЕIr( змагаЕь,
KoHKypciB;

- за поширення та впровадження передового педагогiчного досвiду;
- використання передових методiв н€lвчЕlння та виховЕlння, що забезпечуе
високу якiсть виховноi, навчаJtьноi, профiлактиttноi, корекцiйно-освiтньоi

роботи, в тому числi iндивiдуальЕоi;
- за змiцЕення та збереження навчально-матерiапьноi бази закладу.

15. При премiюваннi враховуеться вiдношення працiвника до доруrеноi
дiлянки роботи, дотримаIrня вимог статуту, правил вЕутрiшнього розпорядку,
розпорядчих документiв керiвника закJIаду, забезпечення виконЕlнIuI Еаказiв

управлiння освiти Ужгородськоi MicbKoi ради, розпоряджень мiського голови,

рiшень виконавчого KoMiTeTy Ужгородськоi MicbKoi ради, Еаказiв

департамеЕту освiти i Еауки Закарпатськоi обласноi держ€lвноi адмiнiстрачii

розпоряджень rOлови Закарпатськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, наказiв

MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи. Трудовий вкJIад працiвникiв
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визЕачаеться з урахуваннJIм оцiнки працi кожного працiвЕика, його

вiдношення до дорученоi справи на данiй дiлянцi роботи.
16. Працiвники можуть буги позбавленi премii частково:

- за час перебування у вiдrryстках без збереження заробiтноi плати;

- за час навчанIuI в закпадах освiти, KpiM випадкiв, коли в даний перiод

працiвник виконуе cBoi функчiональнi обов'язки;

- за недолiки в роботi, порушеннrI трудовоi дисциплiни або недобросовiсне

вiдношення до cBoix службових обов'язкiв та Правил внутрiшнього

1фудового розпорядку закладу.

17. Працiвникам, якi пропрацювЕIли не повний перiод, за який проводиться

нарахування премii, у зв'язку з призовом до ЗброЙних Сил, переводом на

iншу роботу, вступ до Еавч€UIьного закJIаду, виходом на пенсiю, звiльнення у
зв'язку з скорочеIIнJI штатiв та по iншим поважним причинаNr, виплата премii

проводитьсЯ з розрахункУ фактично вiдпрацьованого часу в розрахунковий
перlод.

18, Премii нараховуються у вiдсотках до посадового окJIаду з урахуванням
ycix видiв надбавок та доплат вiдповiдно до особистого внеску в загальнi

результати роботи та (або) встановлю€ться в конкретItих розмiрах.
Премii, що виплачуються одЕому працlвнику, максим€шьЕими

розмiрами не обмежуються.

19. .Щиректор премiюс працiвникiв на пiдставi Положення про премiювання

та наказу. його не треба погоджувати з профкомом.
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<<Ялинка>>

шумЕЙ

полоясення про виплату матерiальноi допомоги працiвпикам заIqладу
Уясгородськоi початковоi ш коли <<Ялинка>> Уясгородськоi MicbKoi ради

Закарпатськоi областi
l. Положенrrя про виплату матерiальноi допомоги працiвпикам
Ужгородськоi початковоi школи <сЯлинка>> Ужгородськоi MicbKoi рали
Закарпатськоi областi (нада-тri-Положення) вводиться з метою матерiальноi
пiдтримки Bcix категорiй працiвникiв закJIад/, вкJIючаючи педагогiчнло<.
2. Юридичною пiдставою дJUI виIUIати матерiапrьноi допомоги е;
- п. 53 Iнструкцii про порядок обчислення заробiтноi rurати працiвникiв
освiти, затвердженоi Еаказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украihи вiд
l 5.04. 199З Jф 1 02 та погодженоi з MiHicTepcTBoM працi та соцiальноi полiтики
Украiни, I_{ентральним KoMiTeToM профспiлки працiвникiв освiти i науки
УкраiЪи i MiHicTepcTBoM Фiнансiв Украihи;
- постанова Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 30.08.2002 Ns1298 <Про отшаry
працi працiвникiв на ocHoBi единоi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з
оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремю< гаlryзей
бюджетноi сферш.
2. Виплата матерiальноi допомоги здiйснюеться у виглядi виплат
працiвникаМ грошовиХ сум понаД основниЙ заробiток (посадовий оклад) в
межах фонду заробiтноi плати, затверджеЕого в кошторисах закJIаду.
3. Кошти для над€lння матерiальноi допомоги працiвникаrr,r закJIаду
встаЕовлюються в межах асигIтувань, видiленrл< на поточкий piK по
кошторису видаткiв за рахунок ekoHoMii по заробiтнiй платi з урахуванЕям
iндексацii.
4. Розмiр матерiапьноТ допомоги становить не бiльше, нiж один посадовий
окJIад на piK. Матерiальна допомога на похованItя за:!начеЕим вище розмiром
не обмежуеться.
5. Персональну вiдповiдальнiсть за дотримаЕня цього: ПоложеЕIuI несе
керiвник закJIад/.

зз

пЩодаток 3
до колективЕого договору мiж роботодавцем
i ВОППО УПШ <<Ялинка> п._а.2021-202б рр.
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6. Розмiр матерiальноi допомоги працiвникам визначаеться керiвником

закJIаду за погоджеIIнJIм з ВОIIПО
7. Пiдставою для видачi MaTepia;rbHoi допомоги працiвникЕlI\{ закJIаду е змва
працiвника та наказ керiвника заюrаду.

8. Пiдставою для Еар€хування MaTepia.ltbHoi допомоги керiвнику закJIад/ е

змва керiвника, постанова i подання профспiлкового KoMiTery первинноi

профспiлковоi органiзацii закJIаду та нак€Lз ЕачшIьника управлiнпя освiти

Ужгородськоi MicbKoi ради Закарпатськоi областi.

9. Матерiальна допомога надаеться працiвникам на оздоровлення, лiцrвавня,

при похоронrrх рiдних, для вирiшення соцiа.тtьно-побутових питань тощо.
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<<Ялияка>>

к без збереrсепня заробiтпоi
Ьо.о пчдчr"я за наявItостi особистоi

7Иrrоriд"о до ст. 25 Закопу Украiни <<Про вiдпустки>>

до колективного договору мiж роботодавчем
i ВОППО УПШ <<Ялпнка> па 2021-2026 рр,

.Щодаток 4

у разi
бiльше

до 14

частинi третiй cTaTTi 18 цього

14 poKiB на перiод оголошеннjI

l. MaTepi або батьку, який виховуе дiтей без MaTepi (в тому числi й

тривалого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), що мае двох i

дiтей BiKoM до 15 poKiB або дитину з iнваrriднiстю, - тривалiстю

кЕuIендарних днiв щорiчно.
2. Чоловiковi, дружина якого перебувае у пiсляпологовiй вiдтryстцi, -

тривалiстю до 14 календарних днiв,

3. MaTepi або iншим особам, зазначеним у частинi третiй cTaTTi 18 та частинr

пеРшiй cTaTTi 19 цього Закону, в разi якщо дитина потребуе домашЕього

догJUIду, - тривалiстю, визначеною в меди.Iному висновку, але пе бiльш як до

досягЕення дитиною шестирiчного BiKy, а в разi якщо дитина хвора на

цукровий дiабет I типу (iнсулiнозалежний) або якщо дитина, якiй не

ua"urouna*o iнвалiднiсть, хвора на тяжке перинатаJIьЕе ураженнJI HepBoBoi

системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рiдкiсне орфанне захворюванIц,

онкологiчне, онкогематологiчне захворюванЕrI, дитмпй церебраrrьний

паралiч, тяжкий психiчний розлад, гостре або хронiчне захворювання нироi

IvстУп""я,-небiльшякдодосяпIеЕII'IДитиЕоюшiстнадцятирiчноговiкУ,а
якщо дитинi встановлеIIо категорiю ((дитиЕа з iнва,тriднiстю пiдгрупи А>> або

дитиЕа, якiй це встановлеIIо iнвалiднiсть, отримала тяжку травму, потребуе

трансплантацii органа, потребу€ палiативноi допомоги - до досягЕешLI

дитиною вiсiмнадцятирiчного BiKy,

Перелiк тяжких зЕrхворюва[Iь, розладiв, травм, cTaHiB тощо, що

працiвнику на отриманн;I вiдrryстки без збережевня заробiтноi

дитину, якiй не встаIIовJIеIIа iнвалiднiсть, затверджуеться

дае право

плати на

кабiнетом

MiHicTpiB Украiни;
3.1 , MaTepi або iншiй особi, зазначенiй у

Закону, для доглJIду за дитиною BiKoM до

карантину на вiдповiднiй територii,
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4. УчасникаМ вiйни, особИ, Еа якIл( поширюеться чиннiсть Закону Украiни

<про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ii соцiального захисту), _ тривалlстю до

14 каrrендарних днiв щорi,шо.
5. Особи, якi одружуються З кшrендарнi днi
б. Працiвникаru у разi cMepTi рiдних по KpoBi або шлюбу:

- чоловiка (дружини), батькiв (вiтчима, мачlхи), дитиЕи (пасинка, падчiрки),

братiв, сестер - iнших рiдпих до 7 календарних днiв без ypaxyBaBIUI часу,

необхiдного для проiзду до мiсця поховЕIнIUI та нд}ад до З календарнI{)( дriв. _

7. Працiвники, що догJIядЕIють за хворими рiдними по KpoBi або шшпобу, якi за

висновком медичного закJIаду потребують постiйЕого стороЕнього догjIяду.

Тривапiсть, визЕачена в медиtIному висновку, aTre це бiльше 30 календарнюr

днiв.
8. Працiвники дJUI завершенюI саЕаторЕо - курортного лiкування тривалiсть,

визначеЕа в медичному висновку.

9. ПрацiвниКи, якиХ доIryщеЕО до вступних iспитiв у вищi навчальнi зЕlкJIади -

15 ка-тrендарних днiв без урахуванЕя часу, потрiбного для проiзду ло

мiсцезнаходжеЕня вищого ЕавчаJIьЕого закладу або зак,тrаду науки й назад,

l0. Працiвники, яких допущено до скпаданнrI вступних iспитiв в аспiрантуру

з вiдривом або без вiдриву вiд виробництва, а також Ti якi навчаються без

uiриву вiд виробництва в аспiранryрi та успiшно викоц/ють iндивiryальний

план пiдготовки. На час, необхiдний для проiзду до мiсцезнаходхенЕя

вищого навчаJIьIIого закJIаду або закладr науки й назад,

11. Прачiвникам, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва в аспiранryрi,

протягоМ четвертого року навчаннrI 1 день на тиждень (ч,4, ч,5 ст, 2l8 КЗпП

Украiни).
12. Сумiсники до закiнчення вiдпустки за осЕовЕим мiсцем роботи,

l3. Працiвники, якi Ее використ€rли за попереднiм мiсцем роботи щорiчнц

основЕу та додатковi вiдпустки повнiстю або частково й одержали за HlD(

.ро-о"у компенсацiю - до 24 каJIендарних днiв у перший piK роботи на

оЪ*о*у пiдприемствi до настаншI шестимiсячного TepMiHy безперервноi

роботи.
14. Працiвники, дiти яких у вiцi до 18 poKiB

закладiв, розташованих в iншiй мiсцевостi -

вступають до IIавчаJIьЕих

12 календарних днiв без

урахуваншI часу, необхiдного для проiЪду до мiсцезнаходження навчаJIьЕого

закладу та назад.

За наявностi двох або бiльше дiтей зазначеного BiKy таку вiдпустку Еадають

окремо дJuI супроводження кожЕоi дитини,

15. Працiвники-студеЕти протягом l0 навчальцих мiсяцiв перед виконаЕЕIм

д"ппо*"о.о проекry фоботи) чи складаЕн,I дерхiспитiв 1-2 днi на тиждень

вlдпустку

(ст.218 КЗпП УкраiЪи).

Jt)
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1б. Один iз батькiв або особа, котра доглядае за дитиною до 10 poKiB, яка

постраждала вiд Чорнобиrьськоi катастрофи, iз числа дiтей, зазначених у
пунктах |-6 ст.27 Закону Украiни <Про статус i соцiальний захист громадян,

якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи> необхiдна кiлькiсть

днiв длЯ завершеннJI санаторно-кУрортногО лiкування у випадку недостатньоi

тривалостi щорiчноi вiдпустки (у разi забезпечення путiвкою за мiсцем

роботи разом iз дитиною).
17. Працiвнику у разi встановленнJI Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи карантиЕу

вiдповiдно до Закону УкраiЪи <<Про захист Еаселення вiд iнфекцiйнrх

хвороб> TepMiH перебування у вiдпустцi без збереження заробiтноi пдати на

перiод караIrтину не включа€ться у загаJIьний TepMiH, встановлений ч, 1 ст, 26

ЗаконУ Украiни <Про вiдпустки> (ч. 2 ст. 26 Закону УкраiЪи <Про

вiдпустки>).

5l
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,Щодаток 5
до колективного договору мiяt роботодавцем
i ВОППО УПШ <<Ялпнко> Ha2021-2026 рр.

<<Я"lltнка>>

осповноi вiдпустки п упш
Порядку надання щорiчноi ocнoBнoi вИпустки

-о 5б калепдарних днiв затвердженого Постановою Кабiнету
MiпicTpiB Украiни вiд 14.04.1997 Ns34б
тр

ЛЪз/п Перелiк посад Кiлькiсть дпiЬ

ПЕДАГОГIIIНI ПОСАДИ
1. .Щиректор 56
2. Засryпник директора з навчаJIьно-виховноi

роботи
56

з, Вчитель початкових KJIaciB 56
4. Асистент вчителя 56
5. Вчитель-дефектолог 56
6. Практичний психолог 56

7. Педагог - органiзатор 56
8. Соцiмьний педагог 56
9. Вихователь ГПЩ
10. Вихователь-методист 42
11. Вихователь дошкiльного навчаJIьного закJIаду
12. Асистент вихователJI 56
13. IHcTpyKTop з фiзкультури 42
14. Мyзичний керiвник 42
15. Керiвник ryртка 42

ШШI ПОСАДИ
1. Завiдувач господарства 24
2. Головний бжгалтер 24

Б}хгалтер 24
4. Фахiвець з публiчних закупiвель 24
5. Iнженер - електронiк 24
6. Лiкар - педiатр 24
,7. Старша медсестра 24
8. Медсестра 24
9. Медсестра з дiетичного харчування 24

з8
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10, Бiблiотекар 24
1l. Iнженер з охорони працi 24
|2. Дiловод 24
1з. Робiтник з комплексвого обслуговування й

peмolrTy будiвель
24

|4. Слюсар - електрик 24
15. Помiчник виховатеJuI 28
16. Шеф кухар 24
17. Klxap 24
18. Машинiст iз прання та ремонту бiлизни

(праля)
24

19. кастелянка 24
20. Комiрник 24
2|. Прибиральниця 24
22. Пiдсобний працiвник (KyxHi) 24
2з. Сторож 24
24. Щвiрник 24

з9
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Додаток б

до колектпвного договору мiж роботодавцем
i ВОППО УПШ <<Ялпнкш на 2021-202б рр.

п"iЩff"сiЙ i посад працiвникiв УПШ <<Ялинка>) на додаткову

оплачувану вiдпустку за роботу iз шкiдливими i важкими умовамп працi

згiдно ст.7 Закону Украiни <<Про вiлпустки> вИ 15.11,199б ЛЪ 504/9б - ВР,.

.Щолатку NЪ 1 постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 17,11,1997 Nil

1290 <Про затвердження спискiв виробництв, робiт, цехiв, професiй i

посад, зайнЯтiсть працiВникiв в яких дае право на щорiчнi додатковi

вiдпустки за роботу iз шкiдливими i ваlккими умовами працi за

особливий характер працi>>, наказ закпаду <(Про результати атестацii

робочих мiсць за умовами працi та визначення права працiвникiв па

пiльги й компепсацi[, передбачепi чинпим законодавством>)

здхдрмтсйоI
оыиfi' ;
'_3з125ýry

Посада працiвника

Кухар
ДодJrо* 1 до ПКМУ вiд 17.1 1.97 р. N 1290 <<Список , , , посад

iз шкiдливими i важкими умовами працi, зайнятiсть

працiвникiв на роботах в яких дае право на щорiчну

Меduчна сесmра, лiкар
,Щодаток 2 до ПКМУ вiд 17.11.97 р. N 1290 <Список ",
посад працiвникiв, робота яких пов'язаttа з пiдвищеним

нервово-емоцiйним та iнтелектуапьним HaBaHTaжeHIUIM

..., що дас право на щорiчну додаткову вiдпустку за

40
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кiлькiсть днiв
додатковоi
Bi пrrчстки

]ф
п/п

1.

4 к.д.

3 к.д.2.



Додаток 7
до колективного договору MirK роботодавцем
i ВОIШО УПШ <<Ялинка> на 2021- 202б рр.

<<Ялинка>>

irрофесiй i посад працiвникiв УПШ <<Ялинка)>, яким
пiдтверджено право на одержання додатковоi доплати за роботу iз

шкiдливими i важкими умовами працi згiдно,Щолатку до постапови

,,Щержкомпрацi СРСР та CeKpeTapiaTy ВЩРПС вИ 03.10.1986 J\} 387/22-78

<<Про оцiнку умов працi па робочих мiсцях та порядку застосування
галузевих перелiкiв робiт, на яких можуть встановлюватись доплати

працiвникам за умови працi>>, наказ закладу <(Про результати атестацii

робочих мiсць за умовами працi та визначення права працiвникiв на
пiльги i компенсацii, передбаченi чиппим законодавством>>

,Щоплати за несприятливi умови працi встановJIюються за

результатами атестацii робочих мiсць або оцiнки умов працi особам,
безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених Перелiком, i
нараховуються за час фактичноi зайнятостi працiвникiв Еа таких робочI,D(
мiсцях або в таких умовах працi.

За результатами атестацii встановлюють KoнKpeтlri розмiри доIuIат та
триваlriсть ix виплати наказом по закJIаду.

Згiдно з п.3.4.7 наказу MiHicTepcTBa працi та соцiатrьноi полiтики
УкраiЪи i MiHicTepcTBa охорони здоровlя УкраiЪи вiд 05.10.2005 р. Ne308/519

"Про впорядкувЕlннJI Умов оплати працi працiвЕикiв закладiв охорони
здоров'я та установ соцiального захисту населення" Постановою Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи Ns 557 вiд 26.09.2005р., за впкористанпя в роботi
дезiнфiкуючпх засобiв:

Nq

п/п Види робiт Посада Надбавка

1 Робота з прання, сlтпiння, прасуванЕя бiлизни з

використанням миючих i дезiнфiк}точих засобiв
прачка 12%

2. Робота бiля гарятмх плит, електрожарових шаф,
iншого технiчного обладнання для приготувalння
tжi, смаження i випiкання

кухар |2%

4|
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Ns
п/п

Посапа кiлькiсть Надбавка

1. Сестра медична вiдповiдно до
штатного розпису

l0%
посадового-

(мiся.пrого) окла

Прu,мimка: виконанЕя Talo{x робiт повинно бути передбачено в посадовю(
обов'язках працiвникiв.

Згiдно з Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни Ns 557 вiд 26.09,2005р.
(Про впорядкування умов оплати працi та затвердженнrI схем тарифнЕt

розрядiв працiвникiв нtlвчальцих закпадiв, уст€tнов освiти та науков!D(

установ>, за викорпстання в роботi дезiнфiкуючпх засобiв, а такоя(
заЙнятiсть прибиранням туалетiв виплачувати надбавку l0olo посадового
(мiсячного) окJIаду:

N9

п/п
Посада кiлькiсть Надбавка

1.

2.

помiчник вихователя

Пiдсобний кухонний працiвник

Вiдповiдно до
штатного розпису

вiдповiдно до
штатпого розпису

|0%
посадового (мiсячного)

окJIаду

|о%
посадового (мiсячного)

окладу

42
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Додаток 8

до колектпвпого договору мiяt роботодавцем
i ВОППО УПШ <<Ялинка> па 2021- 2026 рр,

соцiальноТ вiдпустки, тривалiсть соцiальних вiдпусток

1. Порядок надання додатковоi випустки на дiтей
ВiдпоЪiдно до ст. 19 Закону <Про вiдгryстки) право

вiдгryстку на дiтей мають TaKi категорii працiвникiв:

- жiнка, яка мае двох або бiльше дiтей BiKoM до 15

- жiHKa, яка ма€ дитину-iнвалiда BiKoM до 18 poKiB;

- жiнка, якаусиновиладитину BiKoM до 18 poKiB;

- мати iнвалiда пiдгрупи А I групи;
- одинока мати дитини BiKoM до 18 poKiB;

- бч""*о, який вихоВу€ дитинУ BiKoM дО 18 poKiB без MaTepi (в т, ч, у

разi тривалого перебування MaTepi в пiкувальному закладi);

Ьur"*Ъ iнвалiда rriд.руr" А I групи, який виховуе його без MaTepi (в

т. ч. у разi тривалого перебування MaTepi в лiкува,тlьному закладi);

- о.оЪч, 
"*uЪ."пч 

пiд опiку дитину BiKoM до 14 poKiB;

- o.oou, яка взяла пiд опiку дитину - iнвшiда з дитинства пiдгрупи

А I групи;
- оaобч, яка визначена в установленому порядку як пlкIIувальник

дитини BiKoM вiд 14 до 18 poKiB;

- один iз прийомних батькiв дитини BiKoM до 18 poKiB,

оa"о""", критерiем надання тЕких соцiальних вiдrryсток е

фактичне виконання трудових обов'язкiв вказаними особами, Вони

мають право на додатковий вiдпочинок лише за умови, що

"puu*orori 
Тому вiдфстка на дiтей не буде надаватися у. перiод

n'.p"-Oy"u"o пjачiвничi у вiдгryстках у зв'язку з вагiтнiстю та

пологами та дJIя доглядry за дитиною до досягненшI нею трирlчного

або шестирiчного BiKy.

Тривалiсть додатковоi вiдпустки на дiтей
Вiдrrо"iо"о до ст. 19 Закону <Про вiдгryстки), ст, 73, 1821 КЗпII,

тривалiсть вiдrryстки - 10 календарних днiв, а

,riдсrа" загаJIьна тривалiсть цiет вiдгryстки не

на додаткову

poKiB;

за H€uIBHocTi кiлькох
може перевиIцувати

4з

працiвникiв, якi мають право иа одерясaння

a
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17 календарних днiв. Пiд час визначення тривirлостl вlдпустки не

враховуються святковi та неробочi днi, визначенi у статгi 7з Кзпп,
К'ожну'пiдставу дJIя надання цiеi соцiаlrьноi вiдгryстки потрiбно

розгпядати окремо,. при цьому одну i ry саму дитину можна

враховувати в кожнtй iз таких пiдстав (листи Мiнсоцполiтики вiд

t+.o+.z-ooB р. No 235l0/l5- 08/1з, вiд21.07.2010 р. Nэ 21,5llз11116-10).

,щодаткова "iд.ryсrка 
на дiтей не е щорiчною, тому може надаватися

в будь-який час протягом кirлендарного року, незЕUIежно вiд

вiдпрацьованого часу та дати народження дитини, KpiM того,

оскiльки це соцiальна вiдпустка, вона не пiдлягае подiлry на

частини. Та якщо працiвниця користуеться правом на соцiальну

вiдrryстку за двома пiдставами, в неi С можливiсть використовувати

if спочатку за однiею пiдставою (10 ка;lендарних днiв), а через

деякий "u. - за iншою пiдставою (7 капендарних днiв),
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Додаток 9
до колективного договору мiяс роботодавцем
i ВОППО УПШ <<Ялинкы на 2021- 202б рр.

Положення про грошову винагороду керiвним та педагогiчним

працiвникам Упш <<ялинка)) за сумлiнну працю та зразкове впконаннц
покладених на пих обов'язкiв

I. Заеulьнi полоrкення
1.1. Щорiчна грошова винагорода педагогiчним працiвника:r,r УТIШ <tЯлинка>

за ,сумлiнну працю та зразкове викоЕttннrl покпадених Еа них обов'язкiв
(надалi - щорiчна грошова винагорода) надаеться вiдповiдно до ст. 57

Закону Украiни <Про ocBiry>, постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд
31.01.2000 J\Ъ 78 <Про реалiзацiю окремих положень частини першоi статгi
57 Закону УкраiЪи <Про ocBiry>, Порядку надаЕнrI щорiчноi грошовоi
винагородИ педагогiчниМ працiвникаМ навчаJIьних закладiв державноi та
комунальноi форми власностi за сумлiнну працю, зра:}кове виконаннrI

службовиХ обов'язкiв, затвердженоГо постановою Кабiнеry MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 05.06.2000 JФ 898.
1.2. Перелiк посад працiвникiв, якi мають право Еа вказану щорiчrrу грошову
винагороду, затверджений постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд
14.06.2000 Nq963 <Про затверджеЕнrI перелiку посад педагогiчних та

науково-педагогiчних працiвникiв>.
1.3. Положення про надаItня щорiчноi грошовоi винагороди передбачае

порядок матерiального стимулюваIIня педагогiчних працiвникiв за зразкове

виконанIUI покJIадених на них обов'язкiв, творчу активнiсть i iнiцiативу в ix
реалiзацii, супtлiнне, якiсне та своечасне виконаннrI завдань та дор)чень,
високу результативнiсть у роботi, плiдну працю, вагомий вIIесок у справу

навчання, виховання та розвитку особистостi, пiдвищення рейтинry ocBiTgix

послуг та iмiджу закJIаду дошкiльноi освiти.
1.4. Це положеЕнjI поширюеться на Bcix педагогiчних працiвникiв утIш ,

KpiM тих, якi працюють за сумiсництвом.
1.5. Кошти на щорiчну грошову винагороду видiляються в межах загЕrльних

коштiв, передбачених УПШ на оплату працi.

:йiФь
(По

обмстl .п
|3зlzФ,
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1.6. Положення дiс з момеЕту пiдшлсання Сторонами колективного договору
та передбачае внесення змiн i доповнень в установленому законом порядку,

II. OcHoBHi показнuкч dля
BuHazopodu
2.1 . Керiвнику УТIШ rрошова винЕгорода надаеться за:
- якiсть i результативяiсть працi, пiдвищення творчоi активностi,
впроваджеIпш новшс форм i технологiй у навчаннi, вихованнi та розвитку
особистостi, ii' загальнокульт)Фних, громадяЕськю( таlабо професiйlпоr
компетентностей;
- застосування нестаIrдартних, IIоваторських форм i методiв роботи;
- оttовлення й збереження матерiальноi бази закладу;

розробку нових програм, посiбникiв, методичних публiкацiй,
експериментальну наукову роботу;
- пiдготовку й проведення мiських, обласних, всеукраiЪських ceMiHapiB,
TypHipiB;
- економне використання енергоресурсiв та водопостачання.
2.2. Педагогiчним працiвникам щорiчна грошова винагорода надаеться за:

- пiдвищення професiйного i загальнокультурного рiвня та педагогiчноi
майстерностi;
- дотриманюI академiчноi доброчесностi та забезпечення 't'i дотриманнJI
здобувачами освiти в ocBiTHboMy процесi;
- дотримання педагогiчноi етики, високий piBeHb загальноi культури,
моральЕих якостей;
- прояву педагогiчноi iнiцiативи та результативнiсть в роботi;
- розроблення та впровадження авторських ItавчщIьних програм, проектiв,
ocBiTHix методик i технологiй, насамперед методик компетентнiсного
навчання;
- досягнення успiху в навчаннi, вихованнi та розвитку особистостi,
загшIьЕокультурних, громадянських таlабо професiйних компетентЕостей;
- rracтb у мiських, обласних ceMiHapax, змаганнrtх, копкурсЕrх, огJUIдах,

фестивалях, спартакiадах, rypHipax тощо;
- збереження та використання навчЕtльЕо - матерiальноi бази та технiчних
засобiв ЕавчЕtння, оформлення кабiнетiв, виготовлецЕя наочностi;
- проведенЕя вiдкритих занять, заходiв тощо та ix ефективнiсть;
- досягнення в роботi чи суспiльнiй дiяльностi, якi призвели до пiдвищенrrя

рейтинry ocBiTHix посJryг та iмiджу закJIаду.

III. Поряdок наdання ulорiчноt zрошовоi Buшazopodu
3.1. Конкретний розмiр щорiчноi грошовоi винЕгороди визЕачаеться у
виглядi фiксованоi суми в розмiрi до одного посадового окладу вiдповiдно до
особистого вIIеску педагогiчного працiвника у загальнi результати роботи.

вuзначення розмiру ulорiчно'i zрошовоi

3.2. Щля визначеЕнrI розмiру щорiчноi грошовоi виIIагороди
виконанIuI основних показникiв, викладених у Роздiлi II.

3.3 . Щорiчна грошова винагорода не нараховуеться
працiвникам, якi на момент виплати щорiчноi грошовоi

ii

враховуеться

педагогiчнтдr,t
виIIагороди

звlльнились.
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3.4. Щорiчна грошова виваmрода надаеться у такому порядку:
З.4.1. Керiвнику з.tкJIадi освiти - на пiдставi розпорядження управлiння
освiти УжгородськоТ MicbKoi ради.
З.4.2. Iншим педагогi.ппш працiвникам - на пiдставi наказу керiвника
освiтнього закпаду за поюджеIIкям з ВоIIРПо закпаду.
3.5. Визначення розмiру щорiчноi грошовоi винагороди, позбавлення, або
зниженЕя iI розмiру розглядаеться:
3.5.1. .Щля iнших педагогiчних прачiвникiв - на спiльному засiданнi
адмiнiстрацii та ВОППО закпаду. Вони не можуть перевицryвати одного
посадового окJIаду (ставка заробiтноi плати) з урахуванням пiдвищевь.

IV. Поряdок знuскення розмiру tцорiчноi zрошовоt вuнаzороdu
4.1 . Розмiр щорiчноi грошовоi винагороди може бути знижений за:

- низький piBeHb реалiзацii ocBiTHix програм у вiдповiдностi з навчальнrам

планом i графiком освiтнього процесу, ЕедотриманЕя прав i свобод дiтей та
працiвникiв закJIаду освiти у встановленому законодавством УкраiЪи
порядку;
- порушення 1рудового законодавства, правил пожежноi безпеки, охоронЕ
працi, caHiTapнo - гiгiенiчних правил органiзацii освiтнього процесу, правшI
технiки безпеки;
- неIIаJIежне виконttння посадових обов'язкiв;
- порушеЕкя cTpoKiB виконаЕнjI завдаЕь, розгJIяду
гроI\4адян;

- порушення трудовоi дисциплiни, педагогiчноi етики тощо;
- наявнiсть випадкiв неЕалежного контролю за зберiганням матерiальнrо<

цiнностей.
4.2. Педагогiчнi працiвники позбавляються щорiчноi rрошовоi винагороди:

- за невиконаЕнrI чи ненаJIежне виконаЕнrI без поважних причин Статуry i
Правил внутрiшнього трудового розпорядку, iнших нормативнlас aKTiB,

законних розпоряджеЕь органiв управлiння освiтою;
- за приховУвання фактiВ булiнry (цькування) стосовнО здобувачiв освiтщ
педагогiчних, iнших осiб, якi зал)чаються до освiтнього процесу;

- за використання будь-яких форм фiзичного та психiчного насиJUIя,

приниженнlI честi та гiдностi, дискримiнацii за будь-якою ознакою,

.rlопu.од" та агiтацii, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освiти, а

також cKoeHHlI iншого амораJIьного вчинку;
- коли до педагогiчного працiвника застосовано стягненЕя i воно до MoMeIrTy

премiюванrrя не втратило cBoei чинностi, якщо правовою чи техпiчною
iнспекцiею працi видано припис директору чи його заступнику;
- у випадку грубого порушеннJI Правил внутрiшнього розпорядку закJIаду

освiти, iнших нормативно-правових aKTiB.

скарг, листiв, звернень
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,.Щодаток 10
до колективного договору мiяс роботодавцем
i ВОППО УПШ <<Ялинка> па 2021- 202б рр.

Порядок встановлення надбавок за вислуry poкiB
педагогiчним працiвникам

УПШ <<Ялинка>

Згiдно п.1 Порядку виплати надбавок за висJryry poкiв педагогiчЕим та
науково-педагогiчним працiвникам навчаJIьних закJIадiв i установ освiти,
затвердженого постаItовою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 3l сiчня 200l р.
JФ 78 <Про реалiзацiю окремих положень частини першоi cTaTTi 57 Закону
УкраiЪи <Про ocBiry>, виплачуються надбавки за вислуry poкiB педагогiчним
працiвникам закJIаду дошкiльноi освiти щомiсячно у вiдсотках до
посадового окладу ( ставки заробiтноi плати) запежно вiд стажу педагогiчноi

роботи в таких розмiрах:
Понад 3 роки - 10 %

Понад 10 poKiB - 20%

Понад 20 poKiB - З0%
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до колективного договору MirK роботодавцем
i ВОППО УПШ <<Ялипкаr> Ha2021-2026pp,

<<fIлшнка>>

риБАк
р.

ення надбавок за ви
7 ,| 

|,

закладiв освiти Згiдно постанови' MiHicTpiB
Украiни вiд 29.12.2009 NЪ1418 <<Про затвердження Порядку виплати
надбавки за вислугу медичним та фармацевтичним працiвникам
державних та комунальних закладiв охорони здоров'я>>, встановлюеться
надбавка за вислугу poKiB медичним працiвникам закладiв ocвiTи

щомiсячно у вiдсотках до посадового окладу залежно вiд стажу роботи:

Понад З роки - 10 %

Понад 10 poKiB - 20%

Понад 20 poKiB - З0%

t-
х
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,Щодаток 12
до колективного договору мiяr роботодавцем
i ВОППО УПШ <<Ялинкаr> на202|-2026 рр,

<<Ялинко>
риБАк

202l р.

'*,,]iо,.' "
та доплат, якi встановлюються iгiфrq'

порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти, затверджепоi
наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 15.04.1993 ЛЪ 102

,Щоплати i надбавки

розширеЕня зони обслуговування або
збiльшення обсяry робiт
виконаннJI обов'язкiв тимчасово
вiдсутнього працiвника без звiльнення з

Розмiрп

до50%

ocнoBнoi роботи до 50 %

робота у нiчний час 40%
звання: <<старший вихователь)), <старший вчитель)) |0%

(вчитель-методист), <(вихователь-методистD |5 %
шкiдливi умови працi (за результатами атестацii робочих мiсць за умовами
працi) до \2Уо

робота з дезiнфiкувальними засобами 10Yо

педагогiчним працiвникам за вислуry poKiB:

понад 3 роки -

понад 10 poKiB -

понад 20 poKiB -

10оА

20%

з0%

понад З роки -

понад 10 poKiB -

понад 20 poкiB -

педагогiчним працiвникам закладу освiти за престижнiсть працi до 307о

посадового окладу (тарифноi ставки), але не менше 5Yо, з урахуванням
пiдвищень посадового окJIаду;

педагогiчниrr працiвникам, якi пройшли сертифiкацiю до 20 вiдсоткiв
посадового окlаду (ставки заробiтноi плати) пропорцiйно до обсяry

педагогiчного навантаження протягом строку дii сертифiката;

медични\t працiвникам закJIаду освiти вiдповiдно до Постанови Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни MiHicTpiB <.Щеякi питаЕнrI оплати працi медичних
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працiвникiв заL-IаJiв освiти) вiд 3 лютого 2021 року Ns 67 - до 20 вiдсоткiв

посадового oюlaJy (ставки заробiтноi плати)пропорчiйно фактично
вiдпрацьованому часу;

педагогiчним та iншим працiвникам, якi працюють в iнклюзивних кJIасах та

групах до 20 Yо (за години роботи у цих групах).
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.Щодаток 13
до колективного договору мiж роботодавцем
i ВОППО УПШ <<Ялинко па 2021- 202б рр.ffiW

працi

УясгоDодськоi початковоI школи <<Ялинка>l

ужгородсько1 Micbkoi ради Закарпатсркоi областi
щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiени прачi та виробничого

середовища. пiдвищення iснуючого рiвня
охорони працi, запобiгаяня випадкaild виробничото травматизму, професiйним

захворюванням 1 аваршм
gа 202l -2026piK

л}
з/п

1

Назва заходiв
(робiт)

BapTicTb робiт Ефектпвнiсть заходiв Строк
впконапня

Вiдповiда.lIь
,uraH.

(пuс.zрн.)
фак lulа,tуеmься dосяаtуmо

Hi за
впконання

Придбати
необхiдну
кiлькiсть
дезiнфiкуrочих,
дератизаtiйних
засобiв та
використов}tsати
ik в роботi згiдrо
пормативiв

пý
забезпечити
досягнення

встановлеЕих
нормативiв

безпеки гiгiени
прачi та

виробничого
середовищц
згiдно вимог
Санiтарного
реглаJ\{енту

Постiйно ,Щиректор,
завгосп

2

Провести
частковий ремоrrг
опалюваьноi
системи 3.ЩО

Додатко
Bi коrrrти

l50

забезпечити
додержalнЕя

устмовленого t
режиму па Bcix
робочих мiсцях
не менше +18о

взимку

,Що
0|.09.2022

Ужгородсь
ка MicbKa

рада"
директор,
завгосп

з забезпечrгп l

заклад освiтп та llл-
Bct 0удвл! l U,)
сертифiкомпкvп 

|

"огнегаснш<а,rп. 
l

I

згlдно порм l

належностi. l

забезпечити
виконання
iHcTpyKuii з

технiки безпеки
та охорони працi

та припису
Державноi

До
01.09.2022р.

,Щиректор.
завгосп
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4.

5.

6.

7.

8.

Технiчне
обслуговування
первинних
засобiв
пожежогасiння,
перезарядка
вогнегасникiв

служби Украiни
з надзвичайних

ситуацiй

Поточний ремонт
зовнiшнiх cTiH
основноi будiвлi
здо

100

забезпечити
викояання
iHcTpyKuii з
технiки безпеки
та охорони
прачi,
попередженЕя
тDавматизму

2021-2022

Ужгородсь
ка Micbкa

радq
директор,

завгосп

Провести
косметичний
ремонт Bcix
примiщень УПШ
<Ялинка>

Додатко
Bi кошти

забезпечити
безпечнi 1мови
для розвитку та
виховання
дошкiльнят

Що
01.08.2022р.

Bci
працiвники

школи

Поточний ремонт
пiдrоги в
спальЕих та
iгрових KiMHaTax
вiкових гочп

60
забезпечити
безпечнi умови
для розвитку та
виховання
дошкiльнят

2022м2023
рр.

,Щиректор,
зzlвгосп

Вiдремовтувати
холод{льну
камеру

l20 Покращення
стану
матерiально-
технiчвих
цiнностей

2022-202з Щиректор,
завгосп

поповпення
агlтечок медичноi
допомоги

0,5
Надання першоi
медичноi
допомоги на

робочому мiсцi

постiйно Медичяа
сеста

9.

Замiна та ремонт
меблiв в групах
(дитячi стiльцi та
столи) та
початкових
кJIасФ(

50
забезпечити
безпечнi },lлtови

для навчання,

розвитку та
вихованяя
дошкiльнят та
школярiв
попередити
травматизм
серед них

,)пr)_rп, ý ,Щиреюор,
зtlвгосп

l0.
Придбання
обладнання та
iнвентарю дтя
харчоблоку.

)5 Покращення
умов прачi

2022

постlино

Директор,
завпосп

,Щирекгор,
завгоспl1

Придбати 
I

спецодяг. мпочi l 0,5

та лезiнфiщrючi l

засоби для ." l
деяких катеюрш 

lпрацlвникrв 
I

забезпечити
виконанЕя
згiдно норм
видачi
спецодягу,взугт
я та миючих
засобiв

5з

a



визначеним
категорiям
працiвникiв

,,)
Проведення
перiодичного
медогляду

Профiлактика
захворювань

2 рази в piK
1 раз в piK

Уlrторлсь
ка MicbKa

рад4
диреч\эр,
медиIIна
сестра

Iз. Благоустрiй
територii
освiтнього
закладу

50
забезпечити
безпечнi рлови
для розвитку та
виховання,
навчання
дошкiльнят та
учнiв

2022-202з .Щирекгор,
завгосп

14.

Поточний ремонт
пральнi

1з0 Покращення
умов працi 2024-2025

Ухоорлсь
ка MicbKa

радq
lшреIсгор

l5.
Благоустрiй
дитячих
майданчикiв

100

забезпечити
безпечнi 1мови
для розвитку та

виховчu{ня

дошкiльнят та
навчання учнiв

2022-2024

Уlr<городсъ
ка MicbKa

рад4
дирекгор

16. капiтальний
ремонт покрiвлi 5 млн.

Ужгородсь
ка MicbKa

р4дс
директор

Голова ВОППО: Шуплей Т.В.

!l

\
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Додаток 14
до колективного договору мiж роботодавцем
i ВОППО УПШ <<Ялпнка>> на 2021-2026 рр.

пЕрЕлIк
питань соцiально-економiчного i трулового характеру, що погодкуються

роботодавцем заI&ладу освiти з ВОIШО

1. Правила внутрiшнього трудового розпорядку

2. Графiки робочого дня

Ст.142 КЗпП Украiни

п.2б Типовю< правил ВТР
3. ЗалуrеннЯ працiвника у виняткових випадках до роботи у святковi, вихiднi

днi та до Еадурочних робiт
4. Графiки вiдпусток
5. Прийом на роботу Ееповнолiтнiх
6. Склад атестацiйноi Koмicii

Ст.71 КзпП Украiни
ст. 79 КзпП УкраiЪи
ст. 188 КзпПУкраiни

п.6.1 . Типового Положення про атестацiю педпрацiвникiв УкраiЪ и
'7. Звiльнення працiвникiв за iнiцtативою адмlнlстрацlr з пlдстав,

передбачених п.1 (KpiM лiквiдацii органiзацii) пп.2-5-7 ст.40, пп,2,3 ст, 41

КЗпП УкраiЪи, тобто при:

п. 1 ст.40 - скороченнi штатiв, реорганiзацii;
п.2 ст.40 - невiдповiдностi посадi внаслiдок недостатньоi квалiфiкацii або

стану здоров'я;

п.з ст.40 - систематичного невиконання без поважних причин посадових

обов'язкiв;
п.4 ст.40 - проryли без поважних причиII;

п.5 ст,40 - нез'явленнi на робоry бiльше 4-х мiсяцiв внаслiдок хвороби (KpiM

особливого списку);

п.7 ст.40 - появi на роботу в нетверезому cTaHi;

л.2 ст.47 - винних дiях при обсrryговуваннi матерiальних цiнностей, якщо

воЕи дають пiдстави для втрати довiри;
п.З cT.4l - аморальноМу вчиItку, HecpticHoMy з виховними функцiями Ст.43

працiвникiв iнiцiативою пiдстав,

l

ЬчАткоa

КЗпП Украlни
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8. Накладання дисциплiнарних стягнень на членiв профкому (на голову

профкому погодження мiського профспiлкового органу),

9. Заходи з охорони працi та технiки безпеки
ст.252 КзпП УкраiЪи

ст. lбl КзпПУкраiЪи
10. Правила з технiки безпеки у групових примiщеннях, спортзалi i т.д.

Типовi правила з технiки безпеки

1 1, Тарифiкацiйнi списки
п.4 додатки 1,2,З Iнструкцii про порядок обчислення зарплати працiвникiв

освiти
п.31 Tiei ж Iнструкцii (на 15-25%)

12. Перелiк робiт, на якi встановлюються доплати за важкi i несприятливi

умови працi, атестацiя робочих мiсць, розмiри доплат за видами робiт
.Щодаток М9 до цiеi ж Iнструкцii

1 3. Надання вiдпусток, передбаченi дiючим закоЕодавством

ст. 11 Закону УкраiЪи <про вiдпустки>

14. Iншi питання, передбаченi дiючим законодавством

15. Розслiдування нещасних випадкiв, що сталися iз здобувачами освiти

пiд час освiтнього процесу, затвердженого Еаказом MiHicTepcTBa освiти i

науки УкраiЪи вiд 16 травня 2019 року .}ф 659.

16. Iншi питаЕня, передбаченi чинним законодавством.
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,Щодаток 15
до колективЕого договору мiж роботодавцем
i ВОППО УПШ <<Ялинка> на 2021- 202б рр.

Уясгородська початкова школа ((ЯЛИНКА>
уясгородсько[ Micbkoi радц Закарпатсько[ областi

зАтвЕрд)l(Eно
Протокол заг€шьних зборiв

трудового колективу Ужгородськоi
початковоi школи (ялинка))

02.12.2021Np29
ПРАВИЛА ВНУТРIШНЬОГО
РОЗПОРЯДКУ УПШ <<Ялинка>>

1. Загальпi положення
1.1. Вiдповiдно до cTaTTi 43 Конституцii Украiни кожен мас право на працю,
тобто на одержання гарантованоi роботи з оплатою працi вiдповiдно до ii
кiлькостi та якостi i не нижче встановленоГо державою мiнiмального розмiру,
включаючи право на вибiр професii, роду занять i робiт вiдповiдно до
покJIикання, здiбностей, професiйноi пiдготовки, освiти та з ypaxyвalilUl
суспiльних потреб.
1.2. Труловi вiдносини в системi освiти уреryльовано законодавством
Украiни про працю та iншими нормативно-правовими актами.
1.З. Правила внутрiшнього розпорядку (далi - Правила) - це нормативний
документ, що регламентуе порядок приймання, звiльнення працiвникiв,
ocHoBHi права, обв'язки i вiдповiда-rrьнiсть cTopiH, режим роботи, час
вiдпочинку, заходи заохоченЕя та стягненнrI, а також iншi питання

реryлюванIц трудових вiдносин. Дiя Правил поширюеться на Bcix
працiвникiв УПШ <<Ялинка>>. Правила затверджують загальнi збори
трудового колективу закладу освiти за поданЕrIм роботодавця закJIаду та
виборного органу первинноi профспiлковоi органiзацii закладу освiти або
iншого представницького органу (да,"i 

- профспiлковий KoMiTeT)
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1.4. Правила мають на MeTi забезпечити чiтку органiзацiю працi, належнr

безпечнi умови працi, пiдвищення ii продуктивностi та ефективItостi,

рацiональне використання робочого часу, змiцнення трудовоi дисциплiни,
трудова дисциплiна грунту€ться на свiдомому1.5. У закладi УПШ <<Ялинка> трудова дисциплiна грунту€ться Еа свlдомому

виконаннi працiвниками своiх посадових (робочих) обов'язкiв i е необхiдною

умовою органiзацii ефективноi працi й освiтнього процесу. Трудову

дисциплiнУ забезпечуютЬ методамИ переконання та заохочеЕIuI до супллiнноi

працi. ,що порушникiв дисциплiни застосовують заходи дисциплlнарного та

громадського вIUIиву.

1.6. Метою Правил е визначення обов'язкiв педагогiчних та iншrо<

працiвникiв УПШ <сЯлинко>, передбаченI,D( Itормами, якi встаЕовJIюють

внутрiшнiй трудовий розпорядок у закпадi.

1.7. Yci питання, пов'язанi iз застосуванням Правил, розв'язуе дцректор

УПШ <сЯлинка> в межах надаЕих йому повнова)кеЕь, а у випадк,!х,

передбачених чиЕЕим законодавством i Правилами, спiльно або за

погоджеЕIuIм з профспiлковим KoMiTeToM.

2. Порядок прийняття на робоry та звiльнення з роботи працiвникiв

2. 1 , Працiвник закладу УПШ <<Ялинка>> приймаеться на роботу директором,

2.2. Пiдчас прийнятгя на роботу працiвник ма€ подати:

- заJIву про прийняття на роботу;
- паспорт;
- довiдку про присвоення iдентифiкацiйного номера;

- трудову книжку, оформлену в установленому порядку;

- диплом або iнший документ про ocBiTy чи професiйну пiдготовку

(вiдповiдно до посади);

- вiйськовий квиток (для вiйськовозобов'язаних);

- вiдповiднi документИ про ocBiTY чи професiЙну пiдготовку, копii яких

завiряс директор УПШ та якi залишаються в особовiй справi працiвника;
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l,
- медичниЙ висновоК про вiдсутнiСть протипоказань дJIя роботи у закJIадi

освlти.

2.3. Приймати працiвника на робоry без подання цих дочrментiв заборонепо.

2.4. особи, якi влаштовуються на робоry, що потребуе спецiальних знань,

зобов'язанi подати вiдповiднi докумеIIти про освlту чи

пiдmтовку (дшlлом, атестат, посвiдчення), копii якI,D(

дирекюром утIш i з€UIишЕtються в особовiй справi працiвника,

2.5. пiд час прийrrяття на роботу заборонено вимагати доку[4енти, поданнrI

яких не передбачено законодавством.

2.6. Педагогiчнюr працiвникiв приймають на робоry вiдповiдно до вимог

професiйну
завlряються

чинного законодавства.



- визначити працiвIrиковi робоче мiсце;

- проiнструктувати працiвника з дотримаIIнJI вимог охорони црацl,
захисту, протипожежноТ безпеки тавиробничоi caHiTapii, цивiльного

карантинних вимог (пiд пiдпис).

2.15. За iнiцiативи працiвника труловi вiдносини припиняють згiдно зi

статтями законiв про працю Украiви (КЗпП).

2.16. Дiю трудового договору за iнiцiативою директора освiтнього закJIаду

можна припиЕити за пiдставм, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП.

2.7. Прачiвники початковоi школи <сЯ.тrинко> можугь праIцовати за

суtллiсництвом вiдповiдно до чицного зЕжонодавства.

2,8. Особи, якi влаштовуються на робоry за сумiсництвом, замiсть трудовоi

кIлижки подають довiдку з мiсця ocнoBHoi роботи iз зазuачентrям посади,

графiка роботи, кватriфiкацiйноi категорii.

2.9.У разi прийняття працiвника на роботу оформлюють вiдповiдний накщ, з

яким його ознайомлюють пiд пiдпис. У наказi мае бути зазначено назву

роботи (посаду), умови оплати прачi та iншi icToTHi умови працi.

2.10.На осiб, якi пропрацювали понад п'ять днiв, оформлюють трудовi

книжки.
2.11. На тих, хто працюе за сумiсництвом, трудовi кЕижки ведуть за

основним мiсцем роботи. На осiб, якi працюють на умовах погодинноi

оплати, трудову книжку ведуть за умови, якщо ця робота е осЕовною.

2.72. Запис вiдомостей про роботу за сумiсництвом у трудовiй книжцi за
бажанням працiвника робить директор УПШ <<Ялинка>> за мiсцем ocнoBнo'i

роботи.
2.13. Трудовi книжки ведуть згiдно з Iнструкцiею про порядок ведення

трудових книжок, затвердженою ЕЕказом MiHicTepcTBa пршдi Уrqраi'ни,

MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи, MiHicTepcTBa соцiального зztхисту населення

Украiни вiд 29.07,1993 Ns 58. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю ведення облiку,

збёрiгання i видачу трудових книжок покJIадено на директора УТIШ

<сЯлинка>.

2.14. Приймаючи працiвника або переводячи його в установленому порядку

на iншу роботу директор УПШ <<ЯлинкФ) зобов|язуеться:

- роз'ясЕити працiвниковi його права та обов'язки, розповiсти про icToTHi

уI!{ови працi, наявнiсть робочого мiсця, де BiH працюватиме; цро небезпечнi i
шкiдливi виробничi чинники, якi ще Ее усуЕуто, та можливi наслlдки 1х

впливу на здоров'я, його права та пiльги i компенсацii за робоry в таких

yl!{oвax вiдповiдно до законодавства i колективного договору мiж

роботодавцем та ВОППО освiтнього закJIаду (даrli - колективний договiр);

- ознайомити працiвника з Правилами та Колективним договором (пiд

пiдпис);

59



60

2.|7. Щiю трудового договору може бути припинено також за ).мов,
передбачених гryЕктами 1,2, З,5,6,7 та 8 cTaTTi 3б КЗпП.
2.18. У день звiльнення директор закJIаду ма€ видати працiвниковi копiю
накЕlзу про звiльнення.
2.19. !иректор закJIаду зобов'язаний у день звiльнецця видати працiвниковi
IIаJIежно оформлешу трулову книжку i провести з ним розрЕlхунок вiдповiдно
до чинного законодавства. Записи про причини звiльнення в трудовiй книжцi
оформлюють вiдповiдно до формулювання чинного законодавства iз
посилаЕцJIм на вiдповiдний rryнкт, статтю закоЕу. Дем звiльненrrя е останнiй
день роботи.

3. Права та обовrязки працiвпикiв
3.1. Працiвники УПШ <Ялинко> мають право на:
- своечасне забезпечення роботою згiдно з професiею та ква-тriфiкацiею
вlдповlдно до укладеного трудового договору;
- захист професiйноi честi, гiдностi;
- вiльний вибiр форм, методiв, засобiв навчання (як очно, так i дистанцiйно),
виявлення iнiчiативи;
- пiдвищення квалiфiкацii, перепiдготовку, вiльний вибiр змiсту i форм
павчанIUI ( в тому числi й дистанцiйно), органiзацiй та установ, якi
здiйснюють пiдвищенrrя квалiфiкацii та перепiдготовку;
- rrасть у громадському самоврядуваннi;
- на-,rежнi, безпечнi та здоровi умови працi;
- заробiтну плату, не Еижчу вiд визначеноi законодавством;
- мора,IIьне i MaTepia.,lbHe заохочення за результатами cBoei працi;
- оскарження неправомiрних дiй посадових осiб, якi дають йому завдання, що
не можна виконати через HecTBopeHElI умов для виконанЕя, або робоry, що не
вiдповiдае його професii та квалiфiкацii;
- оскарження дисциплiнарного стягнення в порядку, встановленому
законодавством;
- поваry i ввiчливе ставлеЕIuI з боку адмiнiстрацii навч€uIьного закладу, дiтей
iбатькiв.
З.2. Працiвники УПШ <сЯлинка> зобов'язанi:
- своечасно, до початку робочого дня (змiни), прибути на робоче мiсце та
приготуватися до викоЕаншI посадових фобочих) обов'язкiв;
- почати роботу вiдповiдно до режиму роботи;
- бути на робочому мiсцi весь робочий час (змiну) за винятком перерви дJuI
вiдпочинку i харчування;
- виконувати своечасно та повнiстю робочi завдаЕнrI (функцiональнi
обов'язки), забезпечувати належну якiсть виконуваних робiт;



- дотримуватися вимог з охорони працi, виробничоi caHiTapii, карантинних

вимог, цивiльного захисlry, протипожежноi безпекио

вiдповiдними правилами та iнструкцiями, користуватися

засобами iндивiдуального захисту;

- вживати заходiв дJuI негайного ycyHeHIuI причиЕ та )д,lов, що

перешкоджають або ускJIаднюють нормЕIльЕу робоry освiтнього заItдаду i

негайно повiдомляти про подiю директора;
- з метою запобiгання поширенню KopoHaBipycHoi хвороби (CovID-lg)

дотримуватись протиепiдемiологiчних вимог i рекомендацiй MiHicTepcTBa

охорони здоров'я УкраiЪи, MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи щодо

особливостей органiзацii освiтнього процесу в закJIадах освiти пiд час

карантину;
- дотримуватися правил дiлового етикету у взаеминах з iншими

працiвниками, батьками;
- берегти обладнання, iHBeHTap, навчальнi посiбники; ощадливо витрачати

матерiали, тепло, електроенергiю, воду; виховувати в дiтей бережливе

ставленнlI до майна закладу освiти.

З.3. Педагогiчнi працiвники УПШ <<Ялинкa>) мають:

- забезпечувати умови для розвитку та навчаннrI дiтей вiдповiдно до

обов'язкових державних вимог;

- настановами та особистим прикладом утверджувати поваry до принципiв

загальнолюдськоi моралi: правди, справедливостi, вiдданостi, патрiотизмуо

ryманiзму, доброти, стриманостi, працелюбства, iнших чесЕот;
_ виховувати у дiтей поваry до культурно-нацiональних, д),ховItих,

iсторичних траличiй украiнського народу;

- готувати дiтей до свiдомого життя в дусi взаеморозумiнrrя, миру, злагоди

мiж yciMa народами, етнiчними, нацiональними, релiгiйними групами;

- захищати дiтей вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного насильства;

- проводити монiторинг вiдвiдування дiтьми дошкiльних груп, та yrHiB

початкових класiв своечасно повiдомляти про них, якi вiдсутнi протягом двох

тижнiв, директора УПШ <Ялинка), сестру медичну;

- пiд час карантину обирати Ti види дiяльностi, якi дотриманню- пiд час карантину обирати Ti види дlяльЕостl, якl о сприJIли дотриманнк)

рекомендованоi вiдстанi мiж дiтьми та перебуванню на вiдкритому повiтрi

максимальну кiлькiсть часу, обмежуючи безпосереднiй фiзичний контакт мiж

дiтьми та персонаJIом;

- опитувати батькiв, iнших законних представникiв дiтей cтocoBlto стану

здоров'я дитини, зокрема наявнiсть iнфекцiйних захворювань та KoHTaKTiB з

iнфiкованими особами. У перiод карантину посJryговуватись длlI цього

передбачених
спецодягом,

l
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- за умовИ оголошення карантину попередньо дiзнаватися про вихованцiв та

учнiв, якi вiдвiдуватимуть закJIад освiти в цей перiод.

- у перiод караЕтину за можливостi планувати онлайн-уроки з )чц,Iми за

допомогою дистанцiйних технологiй у режимi ре€цьIrого часу.

- неухильЕо виконувати режим дня, завчасно готуватися до ypoKiB

iнших форм роботи з дiтьми, виготовляти дидактичнi посiбники

своiй роботi використовувати технiчнi засоби навчанrrя та iH,;

- брати ylacтb у роботi педагогiчноi ради, вивчати педагогlчку лlтературу,

ознайомлюватися з передовим педагогiчним досвiдом;

- спiвпрацювати з 1ншими працlвникап{и закJIаду;

- постiйно пiдвипдувати професiйний piBeHb, педагогiчну майстернiсть i

загапьну культуру;
- спiвпрацювати iз сiм'ями дiтей з питань iхнього розвитку, виховання

ЕавчаннrI.

З.4. обов'язки (роботи), що ix виконУе кожний працiвник закJIаду освiти за

свосю спецiальнiстю, квалiфiкацiею чи посадою, визЕачено посадовими

(робочими) iнструкцiями.
3.5, У зв'язкУ iз змiнами в органiзацii роботи (змiва режиму роботи, кiлькостi

класiв та груп, введення Еових форм навчання i виховання i т,п.)

допуска€ться при продовженнi роботи за тiею ж спецiальнiстю,

квалiфiкацiеЮ чи посадою змiна iстотних умов працi: системи та розмiрiв

оплати працi, пiльг, режиму роботи, встаIiовлеЕнJI або cKacyBaHHrI неповного

робочого часу, сумiщення професiй, змiну розрядiв i найменування посад та

iH. Про це працiвник повинен бути повiдомлений у письмовiй формi не

пiзнiше нiж за лва мiсяцi до ix введення (ст. 32 КЗпП УкраiЪи). Якщо

колишнi icToTHi умови працi Ее може бути збережено, а працiвник не згоден

на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договiр припиЕ,Iеться за

пунктом б cTaTTi 3б КЗпП Украiни.

4. Обов'язки директора УПШ <<Ялинка>>

4.1. ознайомити працiвникiв з Правилами та Колективним договором,

4.2. Забезпечити необхiднi органiзацiйнi та економiчнi умови дJIя якiсЕого

проведення освiтrього процесу, ефективноi роботи педагогiчних та iншю(

працiвникiв утIш <сялинко> вiдповiдно до ixHboi спецiальностi чи

квапiфiкацii.
4.3. ПiД час роботИ директоР керуетьсЯ Конституцiею та закоЕами УrqраiЪи,

КонвенцiеЮ про права дитини, рiшеннями Кабiнеry MiHicTpiB Украiни,

Вимогами щодо розробки, впровадженнjI та застосуванюI постiйно дiючих

та занят,

тощо, у

]
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процедур, заснованих на принципах Системи управпiння безпечнiстю

харчових продуктiв (IIACCP), Еакаj}ами та iншими нормативIIо-правовими

актами цеЕтральних i мiсцевих органiв виконавчоi влади, органiв мrсцевого



самоврядуванЕя та пiдпорядковаЕих iM органiв управлiннll освiтою,

правиламИ i нормами охорони працi та безпеки життедiяльностi, пожежноi

безпеки, статутом, наказами i розпоряджеЕнJIми начшlьника вiддirry освiти.

4.4. Сприяти пiдвищенню ефективностi освiтнього процесу, впроваджувати в

практикУ роботИ передовиЙ педагогiчний досвiд,

4.5, .Щоводити до вiдома педагогiчних працiвникiв наприкiнцi навчшIьного

року педагогiчне навантажеЕшI на насryпний навчальний piK,

4.6. Надавати вiдпустки BciM працiвникам закладу вiдповiдно ло графiка

надання вiлпусток.
4.7. ОрганiзОвуватИ своечасне проведеннЯ iнструктажу кожного працiвника

вимог охорони працi, цивiльного захисту, протипожежЕоТ безпеки та iнших

правил безпеки проведення робiт.
4.8.Вживати необхiдних заходiв для профiлактики виробничого

травматизму, професiйних та iнших захворюваЕь працiвникiв, (зокрема

поширенЕю KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-19),

4.9. Контролювати питання щодо розробки, впровадr(еннll та застосуваннjI

постiйно дiючих процедур, заснованих на приЕципах Системи управлiнrrя

безпечнiстю харчових продуктiв (IIACCP).

4, l 0. Контролювати дотримання працiвниками трудовоi дисциплiни,

4.11. Щотримуватися умов Колективного договору, уважно ставитися до

повсякденних потреб працiвникiв, забезпечувати ЕадаЕня iM установлених

пiльг та привiлеiв.

4.12. ОрганiЗовуватИ за потребИ харчуваннJI працiвникiв( за окрему плату),

4.1З. Свосчасно подавати управлiнню освiти Ужгородськоi MicbKoi ради

встановлену статистичну i бухгалтерську звiтнiсть, а також iншi необхiднi

вiдомостi про робоry i стан Ужгородськоi початковоi школи <<ялинка>,

4.14. Забезпечувати належне утриманюI примiщенrrя, опшIеннrI, освiтлення,

венти...lяцii, обладнання закJIаду.

4.15. l]отримуватися вимог законодавства про працю пiд час вирiшенrrя

соuiап ьно-трудових питань у закладi.

4.16. Здiйснити оцiнку ризикiв щодо спроможностi закладу освiти

забезпечити ншIежне виконаЕня заходiв, спрямованих на запобiгання

ускла.]нення епiдемiчноi ситуацii внаслiдок поширення коронавiрусноi

хвороби (COVID-19).
5. Робочий час i час вiдпочинку

5,1. Д.rя прачiвникiв УПШ <Ялинка> встановлено п'ятиденний робочий

тиждень з двома вихiдними днями.

5.2. Час роботи закJIаду з 07:00 до 19:00 год,

5.з. Перерву для вiдпочинку i харчування надають через чотири години

роботи. Прачiвник використовус'fi на власний розсуд. Тривалiсть перерви не

I
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може бути меншою 30 хв. Для виховатеJUI передбачено iнший режим роботи

(без обiдньоi перерви).

5.4. облiк робочого часу працiвникiв здiйснюе завгосп, вихователь_методист,

або iншого працiвника закJIаду директор5.5. За вiдсутностi педагога

зобов'язаний TepMiHoBo вжити

працiвником.
5.6. Працiвники закJIаду

затвердженого графiка роботи.
5.7. Наприкiнцi робочого дня вихователi та вчителi,

зобов'язанi вiддати дiтей батькшr або iншим довiреним

заходiв для його замiни iншим педагогом або

мають приходити на робоry вiдповiдно до

вихователi ГПД
особам дорослого

перерву для вiдпочинку i харчування, затверджуе директор закJIаду,

5.9. Пiдсумований облiк робочого часу працiвника здiйснюють за табелем

облiку використаннjI робочого часу та затвердженим графiком роботи за

облiковий перiод.

5.10. При пiдсумованому облiку робочого часу час роботи понад норму

робочогО перiолу € надурочним i компенсуеться в порядку, передбаченому

статlею l06 КЗпП.
5.11. Черryвання працiвникiв пiсля закiнченrrя робочого дм, у вихlдн1,

святковi та неробочi днi призначають лише у винrIткових випадках

вiдповiдно до закоItодавства. Графiк i тривалiсть черryваflь затверджуе

директоР закJIадУ за погоджеНням iЗ профспiлковим KoMiTeToM, Заrryчення

працiвникiв до черryванЕя проводять за письмовим наказом директора, у

якому зазначають умови та порядок роботи в днi черryваЕIUI,

5.12. Заборонено зщIrrати до черryваIrIrя працiвникiв бiпьше одного разу на

мiсяць, KpiM випадкiв, передбачеЕих законодавством, а також черryванЕ,I у

вихiднi, святковi та неробочi днi вагiтних жiнок та жiнок, якi мають дiтей

BiKoM до трьох poKiB, i працiвникiв молодших вiсiмнадцяти poKiB,

5.13. У вихiднi, святковi та неробочi днi не можна заrrrrати до черryванIuI

вагiтних жiнок, жiнок, якi мають дiтей BiKoM до трьох poKiB, i працiвникiв,

молодших вiсiмнадцяти poKiB.

5.14. Жiнок, якi мають дiтей-iнвалiдiв або дiтей BiKoM вiд трьох

чотирЕадцяти poKiB, не можна зшIу{ати до черryваншl у вихiднi, святковi

неробочi днi без ixHboi письмовоi згоди,

5.15. Пiд час лiтнього оздоровчого перiоду, що не збiгаеться з щорiчною

вiдпусткою директор закладу зал)п{ае працiвникiв до педагогiчноi та

органiзацiйноi роботи в межах часу, що не перевищуе iхнього педагогiчного

навантаження до початку оздоровчого перiолу,

до
та

5.16. Черговiсть надаЕнrI щорiчних вiдпусток визначаеться графiкаlr,tи, якi до

15 сiчня затверджуе директор за погоджеIIIлJIм з профспiлковим KoMiTeToM,
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TaKi графiкИ доводятЬ до вiдома Bcix працiвникiв пiд пiдпис, Пiд час

скJIадання графiка вiдпусток ураховують iнтереси закладу, особистi iнтереси

працiвникiв та можJIивостi для i'хнього вiдпочинку,

5,17. ,Д,иректор закJIаду зобов'язаний письмово повiдомити працiвЕика про

дату початку вiдгryстки не пiзнiше, як за два тижнi до встаЕовленого

графiком TepMiHy.

5.18. Подiл вiдгryстки Еа частиЕи доIryскають Еа проханЕя црацlвника за

умови, щоб основна ii частина була не менше чотирнадцти днiв,

Перенесення вiдгryстки на iнший строк догryскаеться в порядку,

встановлеЕому законодавством. Забороняеться ненадання щорiчноi вiдryстки

протягом двох poKiB поспiль.

5. 19. Працiвникам закJIаду освiти заборонено:

- змiнювати ца власний розсуд розкJIад занять i графiки роботи;

- передорrrити виконаннrI трудових обов'язкiв,

5.20. Заборонено в робочий час вiдволiкати педагогiчних працiвникiв вtд

ixHix безпЬсереднiх обов'язкiв для yracTi в рiзних господарських роботм,

заходах, Ее пов'язаних з ocBiTHiM процесом,

б. Заохочення за успiхи в роботi

б.1. За зразкове викоЕання обов'язкiв, установлених

iнiцiативу, триваJIу i бездоганну роботу, значнi

застосовують TaKi види заохоченнjI, як:

- оголошеItня подяки;

- призначення премii;

самоврядування можуть

6.3. Щиректор видае наказ про заохоченн,I

колекгиву. Вiдомостi про заохочеЕня

7.1. Прачiвник несе вiдповiдальнiсть за порушенЕ,I трудовоi дисциIшlни,

зокрема за:

- 
"aur*o"**r, 

або неналежне виконаЕн,I з власноi виЕи покпадеIrих на нього

трудових обов'язкiв, визначецих КолективIIим договором та Правилами;

- проryл без поважних причин (зокрема й вiдсутнiсть Еа роботi бiльше трьох

годин протягом робочого дня);

- появу на роботi в нетверезому cTaHi або cTaHi наркотичного (токсичного)

сп'янiння;

трудовим договором,
трудовi досягненнrI

KoMiTeToM, iншими

порушити кJIопотання

державних нагород.

органами громадського

щодо представлеIrюI працlвЕикlвiB до вiдомчих,

i доводить його до вiдома всього

заносять до трудовот книжки
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- вчиЕення за мiсцем роботи розкрадаЕня майна,

7.2. За порушення трудовоТ дисциплiни до працiвника може бути застосовано

лише одиЕ з таких заходiв стягЕення:

- догана;
- звiльнення.
7.3.ЗвiльненняякдисциплiнарнестягненнJIзастосоВУютьВlДпоВlдЕоДо
чиЕЕого законодавства.

7.4. Працiвники, обранi до складу ВОППО закJIаду освiти, не звiльненi вiд

виконаннlI своТх обов'язкiв, не можуть бути пiдданi дисциплiнарному

стягненЕю - 
без попередньоi згоди ВоППо закJIаду,

7.5. Щисциплiнарнi стягнення застосовуе директор безпосередньо пiсля

ВияВленняпроВини'алеЕепiзнiшемiсяцявiддняiiвиявлевrrя'ве
враховуючи 

"uc 
*uороби працiвника або перебування його у вiдпустчi,

7.6. [tlя застосуванЕя дисциплiнарного стягЕення директор закJIаду вимагае

вiд працiвника письмового пояснення скоеЕого вчиЕку, Вiдмова працiвника

надати поясЕеItнlI не може бути перешкодою для застосуваIIIIя стяп{еннJI,

Порядок ЕакладаннlI дисциплiнарного стягЕеЕня визначено законодавством

ПРО ПРаЦЮ' 'i, зменшення або скасування
7.7. Повне або часткове позбавлення премl1, змеЕшенЕT aUU Ullill

доплат, винагород та iнших заохочувшIьних виплат проводять незалежно вlд

дисциплiнарного стягненнjI на }мовах, визначених Колективним договором

та Положенням про премiювання, Протягом строку дисциплiнарного

стягненЕЯ до працiвниКа не застосовують заходи заохочеЕIUI, передбачеrri

пунктом 6.1 Правил.

7.8. Якщо протягом року з дЕя накладання дисциплiнарного стягненнJI

працiвника не буле пiддано новому дисциплiнарному стягненню, то його

ВВажаютЬТакиМ'якийнемавдисциплiнарногосТягнеЕIiя.ЯкЩопрацiвникЕе
допустив нового порушенЕя дисциплiни i до того ж проявив себе як

сУмлiннийпраЦiвник,сТягненняможебУтизЕятодозакiнченняоДIогорокУ.
Проr"rоl,t строку дii дисциплiнарЕого стягнення заходи заохочецня до

працiвника не застосовують,
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Додаток 16

до колективного договору мiяс роботодавцем
i ВОППО УПШ <<Ялинка> на 2021- 2026 рр.

список членiв робочоi rсoмicii cTopiH для ведення переговорrв r

здiйснення контролю за виконанням колектпвного договору

Вiд первинноi профспiлковоi органiзацii утIШ <<Ялинка>>:

- Шумей Тетяна Володимирiвна - голова воппО УПШ <сЯлинка>;

- Мальчицька Габрiелла Мирославiвна - вихователь дошкiльIrих груп;

- Кучик Олена IBaHiBHa - помiчник вихователя.

Вiд роботодавця УТIШ <<Ялинка>:

- РибаК Свiтлана Степанiвна - директор УПШ <Ялинка>;

- Мовзер Свiтлана Богданiвна - заступник директора з НВР;

- ,Щанiч Наталiя IBaHiBHa - вихователь-методист;

- Кенез MapiaHHa Василiвна - бухга-птер.

положенпя
про комiсiю по контролю за виконапням колективного договору

УПШ <<Ялинка>

1. Комiсiя по контролю за виконанЕям колективного договору - ц9

колегiальний орган закJIаду освiти, який створюеться Еа парпlерських

засадах з представникiв роботодавця, ВОППО Еа умовах, передбачених

колективним договором i з метою:

- органiзацii здiйснення контролю за виконаЕнjIм }мов Колективного

договоруi
- удосконалення роботи з захисту трудових, соцiально-економiчних прав та

iHTepeciB працiвникiв закладу дошкiльноi освiти ,

2. усвоiй роботi комiсiя керуеться законами украiни <про соцiальний дiалог

в YKpaiHi>, <Про колективнi договори i угоди>, КЗпП та цим положеншIм,

З. ЗавданняМ KoMicii е здiйснення громадського контролю за дотриманн,Iм

законодавства про працю, оплату працi (нарахуваншI доплат, надбавок,
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перерахуваншI мiнiмальноi заробiтноi плати, оплата за час вiдпустки, iншi
виплати), режиму робочого часу i часу вiдпочинку, питаннrI дотримаЕшI
законодавстВа про охорону працi, якi виписанi в умовах колективIlого
договору.
4. Засiдання koMicii вважаеться правомочЕим, якщо в ньому беруть }цrасть
бiльше половини iI членiв.
5. Рiшення KoMicii приймаються вiдкритим голосуванЕям бiльшiстю iолосiв.
6. При потребi комiсiя вносить пропозицii про заJIr{ення до роботи KoMicii
представникiв засновника закJIаду освiти.
7. Роботу KoMicii органiзовуе 'fi голова.

Голова KoMicii:
- плануе роботу, враховуючи пропозицii вiдповiдно до прийrrятюr рiшень
KoMicii тау зв'язку з письмовим зверненням окремих членiв KoMicii;
- скликас i веде засiдання, надае дору{енюI членам KoMicii;
- органiзовуе роботу по реалiзацii висновкiв i рекомендацiй KoMicii.

За вiдсутнiстю голови KoMicii, його обов'язки виконуе заступник.
Члени KoMicii мають право:

- вносити пропозицii до плану роботи KoMicii i питання для обговореЕня;
- брати участь в обговореннi питань, якi розглядаються на засiданнi KoMicii;
- висловлювати окрему думку як доповнення до рiшення KoMicii.
10. Комiсiя може запрошувати на cBoi засiдання посадових осiб роботодавця
та представникiв засновника, вiдповiдальних за виконання положеЕь
колективного договору.
11. Комiсiя мас право направляти засновнику закJIаду освiти, органам
виконавчоi влади рекомендацii з питань захисту трудових, соцiапьно-
економiчних прав cBoix працiвникiв.
12. Комiсiя здiйснюе свою дiяльнiсть у KoHTaKTi з роботодавцем та ВОППО.
1 З.Матерiали перевiрок комiсiя оформляс актом.
14, Органiзацiйно-технiчне забезпечення KoMicii (наданrrя обладнаного
примiщення, друкарськоi та iЕшоi технiки, необхiдноi лiтератури, органiзацiя

дiловодства, облiк та зберiгання матерiалiв засiдання KoMicii, пiдготовка та
видача копiй рiшень i т. iH.) здiйснюеться адмiнiстрацiею закJIаду освiти.
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Список

осiб, що брали участь у розробчi

колективного договору

Вiдроботола"""о^*_;*:Т?]п.*rопупlII<<яливко;

.-JrýЁ:iffi:l'iТ;*""" - заступцик директора з нвр;

- Д;;;;;,-iя IBaBiBHa - вихователь-методист;

- ?;;", MapiaBHa Василiвна - бlхгалтер,

вiд первинноi профспiлковоi оргавiзачii упш <dлинка>:

- 1IIчмей T"""*,u Bonoo"*'"piв-,iu - голоuч ВОППО УПШ <сЯлинка>;

- Mbur"uu*u ГuОрl"ппч Й"рославiвна - вихователь дошкiльних груп;

-;;;;;",а IBaHiBHa - помiчник вихователя,

69



_L

t


