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1. Здгальпi положення
1.1. Колекгивrшй договiр мiж роботодtlвцем та виборним оргtlном

первинпоi профспiлковоi органiзацii укJIадено вiдповiдно до зilконодавства
Украiни про працю, ocBiTy.

1.2. КолекШвнrй договiр схваленшi з€гilльними збораrr,rи працiвникiв
(протокол вЙ Ns 2 вiд 2I.09,202 l р.), набувас чш-lноgгi з дня його пЙлц.rсання i
дiе до ухвалення Еового Колекгивного договору.

1.3. Сторонами Колекгивного договору е; роботодавець в особi директора
олени Анатолiiъни Наконечноi , яка предстtlвляс iнтереси з€кладу освiти i мас
вiдповiдri повЕовtDкеIlня; виборним органом первиrтноi профспiлковоi
органiзацii (Bоппо) в особi Iрини Андрiiвни Бендзi, йч.rр.д"r*-Ъ i"r.p.."
прачЬникiв закладу освiти у сферi прачi. побуry, кульryри i захищае ix трудовi,
соцiально-екОномiчнi прilва та iнтереси, отримавши на це вйпЬвiднi
повновtDкенюI вй працiвr*rкiв закладу освiти.

1.4. Положеrrrrя Колекгивного договору дiють безпосередrьо та
поширюються на Bcix працiвrмкiв закJIаду освiти.

1.5. На пйставi Колекгивного договору, яюй е локtL,Iьним документом
соцiального партнерства cTopiH, здiйсrrrоютi реryлювilш{rl трудових вiдносин узакладi освiти та соцiа.ltьно-економiчних IrиTttHb, що стосуються iHTepeciB
працiвюrкiв та Роботодавця.

,l.б. КолекгИвний договiР визнача€ узгодденi позlд.tii та дii його cTopiH,
спрямованi на спiвпраrцо, створення умов для пiдвищекня ефективносгi робЪтизакJIадУ освiти, реаlriзацiю на цй ocHoBi професiйних, ,рудо""" i соцiЬно-
економiчrrиХ гараrпiЙ працiвникiв, забезпеченнЯ ixнix кйстrrryцiйних прав,
досяIненнrl злzгоди в колеlсмвi.

. 
1.7. Сторош,r зобов'язуються будувати взасмовiдносини на принцLffIttх

соцiального партнерства', забезпечуючи паригетнiсть .rр"д".Ьr*,г"4
рiвноправнiсть cTopiH, вза€мну вiдповЦаlrьнiсть, конструктивнiсть i
аргументов.lнiсть як пИ час переговорiв (консультацiй) Й укладанняКолекгивного договору, BHeceHIш до нього змiн i 

- 

доповнень, TaK'i пiд час
розв'язання питtlнь соцiа,rьно-економiчних i трудо"их вiдносин:

1.7. l. Виборrий орlан первшrноi профспiлковоi органiзацii зобов'язусгься
сприяти ефективнй роботi працiвникiв властивими йому метод€lми, усвiдомлюесвою вiдповiдапьнiсть за реалiзацiю спiльrrих з роботодавцЫ цiлей та
необхiднiсть пiлвищення якостi й результативностi працi.

1.7.2. РоботоДаВець бере на себе зобов'язанш дотримуватися вимог
зaконодавстВа Украitпа, зокрема про пршцо, ocBiry, ,а ви*ону"Ьти положення
Колекгивного договору,

1.7.3. Якщо порушеннrI трудових i соцiально-економiчних прав
працЬtикiв, невиконtlннrl зобов'язшrь Колекгивного договору буде зумовлено
неперборними обставинами або незаконними дiями вищих Ьргшriв уЙравлiшrя
освiтою, роботодавецЬ звiльцясгьсЯ вiд вiдповiдальностi за уrЬ"", що вiОорниИ
оргllн_первинноi профспiлковоi органiзацii було повiдомлено про вийкнення
цюк обqгавин.



1.8. Стороrrи пiдгвердкують реальнiсть забезпечення прийнятих i
узгоджених зобов'язань, обов'язковiсть ii виконtlнIш роботодавцем,
працЬrп.Iками i В ОIIПО.

1.9. Змiни i доповнеrтня до Колекгивцого договору вносять з iнiцiативи
буль-якоi зi cTopiH пiсля проведенIIJI переговорiв (консультацiй) i досягнешuI
згод,I та набувають чинносгi пiсля ix схвtlленIUI загальItими зборал,пл
праrriвникiв.

1.10. Пропозицii cTopiH цро внесеннrI змiн i доповнень до Колекгивного
договору розглядtlють спйьно, вiдповйнi рiшеr*rя ухвtlJIюють протягом семи
днiв пiсля отиманюI ix irrшою стороною.

1.1l. Сторони домовилися, що в перiод дii Колективного договору, за
умови виконаrшrя його положень, колектив висувагиме HoBi вимоги з питtцlь,* передбачених цим договором, лише у випацк€rх покраrцешfi фiнансово-
економiчного стшту або внесешц змiн до угод виlIшх оргаrriв управлiння
освiтою, законодilвства Украi'ни, ухвtшення яких зумовлюе необхiдriсть
внесецня змiн та доповнеItь до Колеrсплвного договору, а також не
використовувагиме такий засiб тиску на роботодавця, як призупинення або
повне (часткове) пршrинеrпrя роботи, тобто страйк.

1.12. Жоша зi cTopiH Упродовж строку дii Колекгивного договору
одноосiбно Ее ухвЕlJIюватиме рiшення, що змirдоють його ,орr" ia
зобов'язання або пригп,lняють ix виконшrня.

1.13. ПiслЯ схвЕlленнЯ проекгУ КолекгивноГо договорУ на заг€чьних зборах
колективу закJIаду освiти стороrrи забезпечують його пiдписання у триденний
строк. ПiслЯ peecTpauii КолекгивниЙ логовiР розмiщують на видному мiсцi у
закладi освiти.

1.14. За три мiсяцi до закiнченtля TepMiHy дii Колекгивпого договору з
iнiцiативи будь-якоi зi сгорiн почин€lються переговори щодо укJIадення нового
Колективного договору на наступний строк або продовження TepMiHy його дii,
для чого створюеться вiдповiдна комiсiя з однаковоi кiлькостi представникiв
cTopiH.

1.15. TepMiH роботи KoMicii визначtlють спiльним рiшенням роботодавця та
воIIпо.

2. Забезпечешпя заfi пятостi працiвншкiв
2. 1. Роботодавець зобов'язаний:
2.1.1. Пiдгримувати чисельнiсть працiвникiв на piBHi, встановленому

нормативними €lктalми MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, для органiзацii
повноцiнного освiтнього процесу.

2. 1.2. Забезпечувати стабiльну роботу колекгиву; здiйскювати вивiльнення
працiвникiв JIише в разi нагальноi необхiдностi, зумовленоi об'екгивtмми
змiнапrи в органiзацii працi, зокрема у зв'язку з лiквiдацiею, реорганiзацiсю,
перепрофiлюванtUIм, скорочешfiм чисельцостi або штату працiвникiв,
н€ухипьно дотримуючись при цьому Еорм з€жонодtlвства Украihи, цього
Колективного договору.



2.1.З. Письмово повiдомляги ВОIIПО про ймовiрну лiквiдацiю,
реоргшriзацiю, перепрофiлювЕlння та iяшi змiни в оргшriзш.tii црацi не пiзнiше
нiж за три мiсяцi до запроваJDкеннJI lд,tх змiн.

2.1.4.Y разi виrrикненtш загрози масових звiльнень (пон4л 5% працiвникiв)

упродовж 30 дiв з моменту i1' виникненrrя розпочати переговори для
мiксимtlльного врttхувtlння Bcix чинникiв, що впJIивatють на збереженrrя
зайнятостi праtiвникiв.

2.1.5, У разi виrмкненяя необхiдностi звiльнення працЬrпакЬ у разi змirм в

органiзачii прачi, зокрема лiквiдацii, реорганiзацii або перепрофirповання
закладу освiти, скорочення чисельностi або шгату Ерацiвникiв:

- здiйс}повати вивiльнення працiвникiв лише пiсля викорисгання Bcix
можJIивостеЙ для забезпечеlтня ix роботою на iншому робочому мiсцi, зокрема
й за рахунок пршrинення трудових вiднослпl iз сумiсниками, лiквiдацii
сумiщення тощо;

- повiдомляти про працiвникiв, якi вивiльншоться, територiальний орган
.Щ,ержавноi стryжби зайrrятостi Украiни у вст.tновленi законодавством строки.

2,1.6, За потреби повних тарифrп,rх cTtlBoK уникати прийнятгя на роботу
нових працiвникiв; не укJIадати HoBi трудовi договори за три мiсячi до початку
масових (пон4д 5% прачiвникЬ) вивiльнень та на перiод таких звiльнень.

2.1.7. Працiвникап,{, звiльненим через змiну в органiзацii працi, зокрема

реортанiзшrii або перепрофiлюваrня закJIаду освiти, скорочешur чисельностi
або пrгату працiвникiв, протягом року з дня звiльнення надавати пр€lво
поворотного прийняття на роботу за умови потреби у працiвниках, квалiфiкацiя
яких аналогiчна звiльненим.

2. 1.8. Звiльняги педагогiчних та науково-педагогiчних прачiвникiв у
зв'язку зi скорочеr*rям обсягу роботи лише пiсля закiнчення нЕlвчЕlJьного року.

2.1.9. Забезпечувати прzlцевлаштувtlння заре€стровtlних у .Щержавнiй
сrryжбi заiшrятостi Украiiп,l педагогiчних пршIiвникiв на вiльнi та HoBocTBopeHi

робочi мiсця вiдповiдно до квалiфiкацйних вимог, вiддаючи переваry
випускникам вищих н€шчальних закладiв педагогiчного профilпо.

2. 1.10. Для створення вiдповiдних умов прачi, якi максимально сприяrм б
забезпеченrпо продуктивноi зайнятостi педагогiчних праtiвникiв та
зарахувtlнню перiодiв трудовоi дйльностi до стрttхового cTtDKy для призначення
вйповiдного виду пенсii, встttновJIювати педагогiчне HtlBaHTaжeHIuI обсягом не
менше тарифноi ставки.

2.2. ВоППо зобов'язшrий:
2.2.1. Здiйснювати роз'яснювt}JIьцу роботу з IrиTtlHb трудових прав та

соцiально-економiчних iHTepeciB прачiвrпакiв, якi вивiльняються.
2.2.2. Забезпечувати захист праriвникiв, якi вивiльняються. вйповiдно до

зtконодalвства Украiни.
2.2.З. Не знiмати членства в первшrнiй профспiлковiй органiзачii

прачiвникiв, якi вивiльняються, до iХrъого пршlевлашryваrня (oKpiM випадкiв
подання особистоi заяви про зняття з облiку).



2.3. У разi звiльнеrпrя з роботи за rryнкгом 1
право заJIишеЕня Еа роботi (при рiвних результатtrх
випадкiв, передбачених Кзпп, надавати також:

. - особам передпенсiйного Biky (пiвтора року до
i вислугою poKiB).

статгi 40 КЗпП переваlкне
праri й квалiфiкацii), oKpiM

призначенIlrI пенсii за BiKoM

,

з. l . роботодав"* r"';"*":;Н#:а 
Ц i Та в iд п оч п н ку

, 3l l Забезпечувати ефективку дiяльнiсть закладу освiти, враховувати
9а*"' ОбСЯги фiнансування, сприяти раrrональному використ€tнню коrrггiв
для пl цвищешrя резуrьтатiв роботи, полiпшення умов працi.

3.1.2. Забезпечувати розвиток i змiцнеrrня матiрiально-технiчцоi бази,1*ury освiти, рачiонапьне використання нlцвного ycTaTKyBtlHHrI та
обла.щrаlня, cTBopeHIfi огIтим{lльних умов дJIrI органiзацii оa"ir""о*lроч.aу.

3,1.3. Уживаги заходiв для моралuного i MaTepi-r"o.o .r"йrrо"*r"
сумлiнноi, якiсноi працi працiвrпакiв.

3.1.4. Не застосовувати KoHTpttKTrry формУ трудового Договору зпрачiвrшками, KpiM науково-педалогiчних.
3,1,5, Вi,щrовйно д9 зtшвок, наданих закJIадом освiти, забезпсчувати

працевлtlштувtlнIU{ молод,ц фахiвцiв за здобутою rrими спецiаьнiстю, уклавши3 H'.''" безстроковий трудовий ло.оriр i встановивпrи пlд*о.iч".
IlавitнтiDкеЕЕя в обсязi Ее меЕше вйповiдrоi rjлькостi годин на сцвку
заробiтноi плати.

3. 1.б, Забезпечувати настitвцицтво Молод,lх фахЬцiв, сприяти ix адаптацii вколективi, професйному зростirпню.
3.1.7. Укладати cTpoKoBi трудовi договори лише в разi, якщо трудовiвiдносини не може бути встановлено на невизначений TepMiH з урахуванням

lTy"py маЙбутньоi роботи, умов ii виконtlння, iHTepeciB прачiвЙiв або в
1шIIих випадках, передбачеЕих зiжоЕодZtвством Украi.ни.

З.1.8. Приймапа працiвrп.rкiв та звiльцяти ix вiдповйно до вимог
зtконод€вства Украi'rш.

3, 1,9, .Щоводrпа до вiдома працiвникiв змiст нових нормативних документiвта офiцiйних роз'яснень, що стосуються трудових вiдrоЪин, органБацii прачi(Упродо"* двох днiв пiсля отриман* 
"й.rо"Й"оi 

iнформацii).
3,1.10. Загrобiгати виrикненню iндивiдуальниi l *оле*r***х трудових

у$lу,:, а в разi виникнеЕIu{ забезпечувати ix якнайшвидIце розв'язtlншIвlдповlдно до норм зtконодalвства Украiни.
3.1.11. Сумiщення професiй 

_(посад), розширенtш зоrrи обслуговувtlншl
застосовувати за погод}кенням iз ВОППО.

.з.|,l2. ЗабезпечуваТи доlримЕlнIfi вимог зtконод{lвства Украiни щодоповiдомленШп прачiвникЬ про зilлровадженtut нових i змiну **** умов прачi
не пiзцirце нiж за два мiсяцi до ix уведення.



З.1.13. Пiд час прийнягтя на роботу ознайомлювати прачЬникiв зi
статутом закладу оовiти, прtlвилами внутрiшнього розпорядку, Колекгивнrаu
договором, посадовими чи робочими iнструкчйми.

3.2. ВоIIПо зобов'язшrий:
3.2.1. Забезпечувати постiйrп,rй контроJъ за сво€часним уведенням в дiю

нормативних документiв з питань трудових вiдносин, органiзшtii праri,
розподi.тry HaB{lHTФKeHIuI тощо.

3.2.2. Роз'ясrповати членам змiчг нормативних докумекгiв iз зазначеких у
гryнкгi 2.2.1 Колекгивного договору питань, ixHi права та обов'язки.

3.2.3. Сприяпr змirцrекrпо трудовоi дисцлш-ттiни, дотриманню правил
вrтутрiшнього розпорядку.

3.2.4. Запобiгати виrrикненню iндtвiдуаJlьних, колективних 1рудових
конфлiкгiв, брати участь у ix якнйшвидшому розв'язапri вiдповiдно до норм
зtконодtlвства Украi'ни.

З.2.5. Не рiдше одrого разу на два роки перевiряти дотримttннrl
зЕlконодtlвства Украi'ни щодо веденшr трудових книжок прачiвrшкь закладу
освiти.

3.2.6. Представляти irrтереси Bcix працiвникiв закладу освiти, якi
потребують розв'язання tIиTtlHb з мiсцевими i цектральнrпти органами
виконавчоi влацl, правоохоронними оргtlнtlми, органttми мiсцевого
самоврядуваНня та ix виконllвЕlими органами, i загребувати необхiдну
Ьформацiю щодо розв' язання.

3.2.7. Забезпечувати зtDоrст працiвникiв зilкладу освiти вiд нез€конного
звi,тьнеrтня IIIJUIXOM перевiрки пiдgгав для звiльнеr*rя з iнiцiативи Роботодавrц
дотримalннrl встановленоi зЕконод{lвством процедури звЬнення. BptlxyвaнHrl
трудовиХ досягнень, вiдмови у наданнi згоди на звiльнення за наявностi для
цього пiдстав.

4. Робочшй час
4. l. Роботодавець зобов'язаяlлi;
4.1.1. Уqганов.lповати на час дii Колекгивного договору триваlriсть

робочого часу, що не перевищу€ встtlновлену зtконодalвством Украiшл про
прilцо.

4.1.2. Застосовувати режим скороченого робочого часу для технiчних
працiвш,rкiв BiKoM вй 16 до 18 poKiB - 36 годин на тиждень.

4. 1.3. Органiзувати облiк часу початку i закiнчення роботи.
4.1.4. Забезпечувати вст{lновленIu педагогiчного H€lBaHTtDKeшur прачiвникiв

(на тлоrсдень) в обсягах, що вi.щrовiдають ставцi заробiтноi плати (посадовому
окладу).

4.1.5. Запроваджувати тривалiсть робiт, обсяг педагогiчного HaBtlHTaжeHHrl
менше, нiж на cTEtBKy заробiтноi Iшати, лише за гдлсьмовоi згоди прадiвникiв.
Не допускатИ зменшенIш трива;rостi робiт (обсягу педагогiчного навантаження)
за одIосторОннiм рiшеr*rЯм РоботодаВця незrшежнО вiд причин, що зумовили
прlйtr,ятгя т(кого рiшення.
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4.1.6. Без нагальноi потреби та згоди працiвникЬ не заlryчати ix до
виконашUI обов'язкiв, щО tte передбаченi посадовими чи робочими
iнструкцйми. За наявностi згод.r на викон€lння iнших видiв робiт розЪ'язувати
пит€lнЕя про вiдповiдку компенсацiю на пiдставi угоди мiж Роботодавцем i
працiвниками з видчlнням вiдповiдного н€казу.

4.1.7. Тимчасове переведення на iншу роботу, не обумовлену трудовим
договором, або на час простою здiйснювати лише за згодою прачiвrrикiв з
оIшатою роботи вiдповiдно до зtконодtlвства Украi'ни.

4.1.8, У разi застосувtlння неповного робочого дня (тижня) норму робочогочасу визначати угодою мiж Роботодавцем i працiвниками. При цьому не
обмежувати обсяг трудових прчlв працiвникiв, якi працюютi "а уrо"*
неповного робочого часу.

4.1.9. У разi прийняТгя атестацiйНою комiсiсЮ рiшення про невiдповiднiсть
педагогiчного працiвrшка займанiй посадi керьник зtlкJlаду освiти може
iнiцiювати перед працiвником про розiрвання трудового договору з юrм iз
додержtlнIfiм вимог зiконодавства про працю.

4. 2. ВоI]По зобов'язаний:
4,2. 1. Роз'яснювати працiвrпrкам змiст

робочий час та нормуваrтrrя пршri.
нормативних документiв про

4.2,2. Забезпечувати постiйний коЕгроль за сво€часним i правильtlим
застосуванЕям Роботодавцем законодавства ykpair*r про працю, ocBiTy,
положень цього Колекгивного договору в частrпri, що стосуеться рожиму
робочого часу, графiкiв роботи, розподiлу педагогiчного нitвантФкеншI тощо.

4,2.3. Сприяти своечасному розв'яз€tнЕю конфлiкгних сиryацiй, пов'язаних
з розподiлом педалогiчного навантакення та З iнших пl.пань щодо режиt{у

1 робочого часу.
4.3. Сторони домовилися:
4.3,1. Що перiоди, впродовж яких у закладi не здiйснюсгься освiтнiй

процес у зв)язку з сшriтарно-епiдемiологiчними, клiматичкими чи iяlлими, не
з{uIежними вiд його працiвrшкiв обставинами, е робочим часом працiвникiв. У
цеЙ час працiвникiв зtuгучЕlють до ocBiTHboi, органiзацiйно-методичноi,
органiзацiйшо-педагогiчноi робiт вiдповiдrо до н.кtlзу керiвника закладу освiти,

4.3.2. обмежувати укJIадення строкових договорiв iз працiвниками з
мотивацii необхiдностi ix випробовування.

4,3.3. Не догryскати переукJIадешfi безсгрокового трудового договору на
строковий з пiдстав досяIненнJI працiвниками пенсiйного BiKy з iнiцiативи
Роботодавця (щl iM н аукових та науково-педагогiчних працiвникiв).

5. Час вiдпочинку
5. l. Роботодавеrъ зобов'язаний:
5.1.1. Визначати тривалiсть вiдryсток i порядок ix надання працiвникам,

керJючисЬ Законом Украiни <Про вiдrrустки> вiд 15.11.1996 Ns 504/96-ВР (далi
- ЗакоН про вiдгryстКи), ПорядкОм надаЕнrI щорiчноi ocHoB'oi вiдпусгки
тривалiчгЮ до 56 каленДарних днiВ керiвним прачiвrrикам нtlвч€tльних закладiв
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та ycтilнoB освiти, нatвчtulьних (педагогiчrшх) частин (пiлlоздiлiв) iнших
ycTtlнoB i закладiв, педагогiчним, науково-педагогiчним працiвникам та
науковиМ працiвrrикаrr,r, затверджениМ постановою Кабiнsту MiHicTpiB Украiни
вiд 14.04.1997 Ns 346.

5.1.2. ЩорокУ до 15 сiчня розробляти та погоддувати з ВоППо,
затвердкувати i доводити до вiдома працiвникiв графiк вiдlусгок на поточнlй
рiц дотримшпlя якого е обов'язковим як для Роботодавця, так i для
працiвrпrкiв. Про дату початку вiдгryстки обов'язково повiдом;rяти працiвникiв
не пiзнiше, нiж за два Tюrcri до вgгановленого графiком вiдпусток ,ерйirу.

5.1.3. Перенесеr+rя Щорiчних вiдгryсто* 
-"u 

i"-"И перiол , i"iцi-*"
Роботодавця допускttти лише у випадках, встtlновлених статтею ll Закону про
вiдrryстки. обов'язково узгоджувати таке перенесення з Воппо за наявностi
шлсьмовоi згоди працiвникiв. Не доrryскати ненадашut Щорiчних основних
вiдгryсток повноi тривалосгi протягом двох poKiB поспiль.

5. 1.4. Надавати додатковi вiдгryсгки таким працiвцикtlм:
- доцорЕlм - l каlrендарнlдi день;
- жirжам, якi маоть двох i бйьше дiтей BiKoM до 15 рокЬ - l0 капендарних

днiв;
- працiвrикам у разi:: особистого шлюбу - З календарних днi без збереження заробiтноi плати;: cMepTi близькиХ родичiв - 3 календаршrх дli без збереження заробiтноi

плати,
5.1.5. БезперешкодЕо за бажанням прачiвrшкiв надавати вiдrустки без

збереження заробiпrоi пдttти у випадка& встtlновлених статтею 25 Закону про
вйrryстки,

5. 1.6. За сiмейними обсгавшrами та з iпtrпnx пр}rчин, не зЕtзначених у cTaTTi
25 Закону про вi.щrустки, надtlвати працiвникам за ix заявою вiдпустки без
збереження заробiтноi плати на сгрок, обумовлеrтий угодою мiж працiвниками
та Роботодавцем, tше не бiльше 15 ка.пендарних дriв на piK.

5.1.7. Вiдгryстки без збережешrя заробiтноi плати надавати працiвникам
лише за ix заявЕlми.

5.1.8. ЧаС вiдгryсткИ без збережеНня заробiтнОi плати вкJIючати до стажу,
що дас пр€lво на щорiчну основну вiлпустку.

5.1.9. За бажанням прачiвrп,rкiв частину щорiчноi ocHoB'oi вiдпустrол
зал,tiнювати грошовою компенсацiсю. При цьому тривалiсть факгично наданоi
працiвrп,ткам щорiчноi ocнoBнoi та додатковоi вiдrтусток *а. Ъуr" не меншою
нiж 24 каrrендарних дri.

5.1.10. Не доrryскати робоry в святковi, неробочi i вихiднi днi. Залучення
окремих працiвникiв до роботи у вихiднi днi здiйснювати у виIUпкових
випадкаь передбачеших зiконодавством, з дозволу ВОIIПо згiдно з н€кчlзом.
Свосчасно нzulавати в бухгаlперiю докумеrrги дlшl Koмпeнciltlii роботи у вихiднi,
святковi i неробочi дri або надitшц iншого дня вiдпочrшку (вiдгущ,)

5.1.1l. Графiк чергувtlнь у вихiднi та святковi дri, а також за межап4и
робочого часу працiвrплкiв погодкувати з воппо. I_{ей графiк скJIадати за



мiсяць до його запровадженнJт i оголошувати працiвr*rка.л,t пiд пiдrп,rс, До
черryвань не заIryчати вагiтних жiноц MaTepiB, якi мають дiтей BiKoM до 12
pokiB_ Заlryченi до черryвань не можуть викоtIувати обов'язюr сторожа.

5.1.12. Працiвникам, дiти ш<иХ у вiцi дО 18 рокЬ "u.y.raoi' до закладiв
вищоi освiти, розтатпованих в iншiй мiсцевостi, за ii бажатням надtlвати
щорiчну вiлгryстку або ii частину тривапiстю не менше I2 каленларних днiв д.гrя
супроводу д{тини до мiсця розтilшуваннrl закладу i назад. За наявностi двох або
бiльше дiтей така вiдтryсгка надаеться окремо дJIя супроводу кожноi. ддтини.
Lф вiдlустку надавати без збереження заробiтноi гшати.

5.2. ВОППО зобов'язаЕий кокlроJIювати дOтримtlння Роботодавцем
зzконод€lвgтВа Украi'rпа про час вiлпочинку прачiвникiв i вiдловiдrмх пункгiв
Колекгивного договору.

5.3. Сторони домовилися, що:
5.3.1. За працiвrмкамИ, якi перебувають у вiдгrустцi будь-якого виду,

зберiгасгься ix мiсце роботи.
5.3.2. Роботод.lвець за погодкенням iз ВоППО у виIшткових випадкirх на

користь прачiвш,rкiв для створецнrt цраrцих умов вiдпо.плнку може перенести
день вiдrqшдilry на iншлй день, щоб об'€днати його з найбл.rжчIlм святковим,
вихiдпам або керобо.п,rм днем.

. б. Оплата працi
б. l, РоботодавеrЕ зобов'язrurий:
6. 1.1. Складати та затверджуватц кошторис доходь i витрат, штатrшй

розпис, а також вносити змiни до них за погоджеrпrям iз воIIпо.
. 6.1.2, Пй час приiпrятгя прачЬrrикiв на робоry ознайомrповати [х пiд

п,,щtис з умовtlми оIIлати прадi, наявнилшt пiльгами й перевагами. За ii змiни
повiдомляти працiвlпrкiв про це пiд пiдгrис,

6. 1.3. Робоry прачiвникiв заклад}, освiти оплачувати вiдповi,шrо до
виконуваноi роботи, посади, з€шежно вiд професii та ква.пiфiкацii, складностi та
умоВ виконанЕЯ роботи, KoHKpeTHi розмiри посадових ошrадiв (ставок
заробiтноi гшати) прачiвнккiв визначати вi.щrовiдrо до Сд{ноi тryифноi ciTlcl
розрялiв i коефiчiснтЬ з огшати праui прачЬюrкiв установ, 

- 
закладiв та

орrанiзачiй окремих галузей бюдкетноi сфери (додагок 1 до постанови
КабiнетУ MiHicTpiB Украi'ни вй 30.08.2002 Nч 1298) та вiдповiдних нормативних
документiв.

6.1.4, Вшrrrачувати працiвкикilм зttкладу заробiтну плаry У грошовому
вираженнi двiчi на мiсяць: заробiтна плата за перпrу половину мiiяrц - lЗ
числа остато,ший рахунок - 28 числа поточного мiсяця. При збiгу TepMiHiB
виIIлати з вихiдними д{ями виIшачувати ix напередоднi.

. 6.1.5. ,Щля нарахуВання працiвrлrкам заробiтноi rшатИ за час щорiчноi
вцrryсткИ свосчаснО подtlвати вiдгlовiднi документи до бухгаilтерii.

6.1.6. Заробiтну плаry за весь перiод щорiчноi вiдryЪтки, а тtкож
MaTepiarbHy допомоry на оздоровлення, виIIлачувiти працЬникЕlм не пiзнiше,
нiж за три днi до ii початку.



6.1.7. пИ час кожноi виплаги заробiтноi плати iнформувати працiвникiв
про ii загальrry суму з розшифруванням видiв виплат, розмiрiв, пiдстав для
здiйснення вiдповйrшх утрим&{ь та сум, якi пiдлягають влшлатi.

_ _ б.1.8. У разi порушенtlя TepMiHiB виплам заробiтноi плати з незалежних вiд
Роботодавця причин сво€часно повiдомляти про це працiвrшкiв.

6. 1.9. Установлювати тарифнi розряди педагогiчним працiвникам за
результатами атестацii вiдповiдно до чиIlцого законодавства.

. 6.1.10. Забезпечувати перiодичне (не рiдrrе нiж раз на п'ягь poKiB)
пИвищення квалiфiкацii педагогiчних прачiвникiв та вiдповiднi гаракгii Й
компенсацii при цьомУ (збереження серед{ього заробiтку).

6.1.1l. Забезпечувати виплату доплат за сумiщення професiй, посад,
розширешrЯ зони обслугОвувашrя, виконtlнIUт обов'язкiв тимЕIасово вiдсутнiх
працiвникiв без звiльнеrrня вiд cBoei ocнoBHoi роботи з використtlнням для
цього Bciei ekoHoMii фонлу заробiтноi гrлати за вiдповiдними посадами.

6. 1.12. Забезпечувати пiдвищення посадових ок.lrадiв працiвникам зчlкладу
освiти за okpeMi види роботи, передбаченi нормативними документами.

6. 1.1з. Своечасно оформляти та подilвати документи ло бухгаlперiт для
оппати працiвникам надурочноi роботи в подвiйному розмiрi, почин€!ючи з
першоi год]rни.

б.1.14. Сприяги своечасному й прави.lьному встановленню та виплатi
працiвникам заробiтноi плати з урilхуванням змiни розмiру посадового окJIаду
працiвника першого тарифного розряду, MiHiMalrbHoi зарЬЬiтноi гшати, освiти,
стажу роботи, кватiфiкацiйних категорiй, педагогiчrтих звань тоцо.

6,1.15. За робоry У шкйливиХ yмoвilx прачi вчганОвJIювати доплату до
тарифноi стrlвки (посадового окlIад) У розмiрi lO-|2% тарифноi ст€lвки
(посадового ок.паду). Оцirдоваr*rя умов працi на кожному робЬчому мiсцi
здiйсrцовати на пiдставi атестацii робочих мiсць.

6. 1.16. .Щогшrати, пов'язанi з умовап.rи прачi, при погодинпiй оплатi прачi
встановлювати за фактично вiдтрацьоваrшй час на робочих мiсцях в yMoBErx,
що вiдрiзrrяються вiд норм€lльних.

б. 1.17. Здiйснювати премiювання працiвrмкiв .lмше на пiдставi вiдIlовiдних
наказiв.

6, 1.18. СвосЧасно оформЛяти та подавати документи до бухгаптерii для
виплати педагогiчним працiвникам:

_ - надбавки за висJryry poKiB щомiсячно у вiдсотках до посадового окладу
(ставки заробiтноi плати) заJIежно вiд стажу педагогiчноi роботи: понад 3 роЙ
- l0%; понад l0 poKiB - 20%; понад 20 poKiB -3О%;

- допомоry на оздоровлешlя у розмiрi мiсячного посадового окJIацу (ставки
заробiтноi плати) при надшrнi щорiчцих вцrryсгок;

-_щорiчнУ грошовУ винtцороду за сумлiнну працо, зрЕtзкове виконzlннrl
стryжбових обов'язкЬ вiдповiдно до ч. 1 ст, 57 Закону УкраiНи <Про ocBiTy> та
Колективного договору.
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6.1.t9. Не ухв;tJIюватИ в одностороЕньому порядку рiшеrъ, що змiнюють
встановленi законодllвством Украiни та колективIп{м договором умови оплати
працi.

б,1.20. Здiйснювати iндексацiю заробiтноi Iшати у зв'язку iз зростанняr,t
споживtмх цiн на товари i тарифiв на посJryги, а тtкож компенсацiю
працЬникаrrr втрати частини заробiтноi плати у зв'язку з порушешUlм TepMiHiB
ii виплати в порядку, встtlновленому зilконодавством Украi'rпа, не вимагttючи
при цьому заяв працiвникiв.

б.1.2l. УстаНовJIюватИ працiвникаМ надбавrоr до заробiтноi Iшати в розмiрi
до 50% вiд посадового окJIаду (ставки заробiтноi плати) за:

- високi досrпнення у працi;
- викон€lнюI особ.тплво важливоi роботи (на час ii виконаrня);
- складнiсть, HarrplTceHicTb у роботi.
Надбавку виплачувати в меж:tх фонду заробiтноi пltати.
б,1.22. Конкретний розмiр надбавок встЕrновJIювати за погодкенням iз

воIIпо.
6. 2. ВоIIПо зобов'язшп.tй:
б.2.1. КокгрОлювати дотримашr,I у закладi освiти законодавства Украiни

про огшаry прачi.
6.2,2. Сrrywятц наданню працiвника}.{ необхiдноi консультативноi допомоги

з IIитЕlнь оrшати працi,
6.2.з. IнiцiюватИ питtlннЯ прО запученнrI до дисrиплiкарноi,

адмiнiстративноi, матерiальноi вiдповiда.тlьностi вiдповi.щrо до зrжонодавства
УкраiНл осiб, вrдrних у невиконtlннi вшvог зtжонодЕlвства про оплаry прачi,
умов Колекгивного договору, що стосуються оплати працi.

6.2.4. Предстtlвляти iнтереси працiвникiв пiд час розгляду його трудового
спору з оIцати прачi в KoMicii з трудових спорiв.

6.2.5. На пpoxtlнHrl прачiвникiв представ.rrяти його
прачi в судi.

6.2.6. Звертатися до оргаliв прокуратури щодо
зlжонодавства з метою забезпечення ними перевiрки
пйставi зtцв громадян та iншоi iнформацii.

6.2.7. Вимагати притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб, винних
порушеrпi з.конодавства про огr.паry працi.

1нтереси щодо оплати

наявностi порушень
виконtlння законiв на

6,3. Сторони домовцлися:
6.3.1. Своечасно ознйомJIювати працiвникiв з новими нормагивними

документ€lп{И та офiчiйниг"м роз'ясненНями з IIитtlнь оплати прачi. соцiаьно-
економiчних пiльг, пецсiйного забезпеченця, а також забезпечити гласнiсть
умов оIIлатИ працi, поряДку здiйсненНя доплат, надбавок, виншород, премiй,
шших заохочувtUIьних або компенсацiйних вrдшат.

б.3.2. Квалiфiкувати несвосчасну чи не в повному обсязi вшrлаry заробiтноi
плати як грубе порушення зilконодавства Украi'rrи про пршtю та Колективного
договору i вrrс,rвати спiльних оперативних заходiв вiдrrовiдно до зzконод.tвства
Украiни.



6.3.3. Вживати заходiв д.пя забезпечення педагогiчних працiвникiв роботоюв обсязi не менше ст€lвки заробiтноi плаги. За вiдсутностi Takoi можlплвостi
довtlнтtDкувати ix до всгановленоi норми годин iншими видtlми ocBiTЕboi
рботи.

7. Охороша працi i здоровrя
7. l. Роботодавець зобов'язусгься:
7. 1.1, {О початкУ роботИ прачiвникiВ за укJIадениМ трудовим договором

провести з ним необхiшrIлl iнсгрукгаж, роз'ясrш:ги пiд ,iдr"a його прав4
обов'язки, iнформувати про умови працi, право на пiльги та компенсятIii за
pofuTY в особливих, шкiдливlтх yмoBtlx вiдповйно до зtконодtlвства Украiни
про охороЕу працi i цього Колекгивного договору.

7.1.2. СтворЮвати в закла,цi освiти в uiлоф i на кожному робочому мiсцi
зокрема безпечнi умови працi вiдrовiдно до встановлених Еорм.

7. 1.3. Своечасно вживати комIшексних заходiв дд" 
""*оrа,оr" "ор,безпеш.r, охорони працi, пi.щищення рiвня охорони працi, загrобiгаrня влшадкiв

виробrмчого TptlBMaTIBMy, професiйних з€йворювань, аварiй i пожеж,,l .1.4, Забезпечувати дотрим.шfi працiвrпаками вимог нормативних
документЬ, якi реryшоють пrrгання охорони прачi та прав прачiвникiв у сферi
охорони прачi,

, 7.1.5. Призначиги посадовцх осiб для забезпечеrпrя розв'язання конкретних
чпань з охорони прачi, розроб.тrяти i затвердкувати iHcTpyкrii орЪ lЫ
обов'язки, права та вйповйаьнiсть за виконtlннJI покладених на них функцiй,забезпе.пrпл нttвчilння (перенавчання) з rптгшrь oxopolм гцlацi.

'l .1.6. Оргаriзовувати cBoglac'e та якiснЪ розЪлiдування нещаснID(
вrrпадкiв, професйних зtцворювань вiдповiдно до вимог з(конодtlвства Украiни
про охороцУ працi. Не догryскати проведення таких розслiдувань без участi
представникiв первшlноt профспiлковоi органiзачii.

7.1-7. Забезпечувати усуненtLя причин, що спричинюють нещаснi випадки,
професiйнi зtlхворюв{lнюI, та здiйснювати профiлактичнi зtйоди для iх
запобiгання.

_ 7. 1.8. Проводrтги аlесгачiю робочих мiсць за умоваJчrи прщi.
ознйомшовати прачiвrшкiв з результатами атестацii i'xHix роОо.** мiсць пiд
пцIмс.

7.1.9. Своечасно офорпшповати та подавати документи в бухгатrтерiю для
виIшати прачiвнrлсам доплати за несцриятливi умови працi зi резуJБтатtlми
атестацii робочих мiсць.

7.1.10. За погоджешUIМ iз ВоIIПО розробляти i затверджувам положеЕIUl,
iнструкцiЦ iншi актИ з охоронИ працi ia бЪзпекИ житгсдiяльностi, що дirоть умежах закJIаДу освiтИ i вст€lновлюЮть правила викон€lння робiт та поведiнки
праuiвшrкiв ка терrтгорii закJIаду освiти, в примiщеннях, на робо,мх мiсцях
вцповцIrо до нормативно-прtlвових акгiв з охорони працi.

7.1.1l. Видавати нirкази з охорони прачi й бъзпеки хоrггедiяrьностi i
забезпечувати ii виконаrпrя.



7. l. l 2. Забезпечувати безкоrrrговне проведення обов'язкових попереднього
(пц час приforятгя на роботу) i перiодлчних медиtIних оглядiв пршliвнlткiв
зtlкладу освiти. Корисryватися правом притягнеЕнrI до длсциплiнарноi
вiдповйаrьностi у встановленому законодавством YKpair*r порядку
прачiвникiв, що ухиJIяються вiл прохолження обов'язкових медичfl{х оглядiв, а
також забезпечиги вiдсгоронення ix вiд роботи без збереження заробiтноi плати
до проходжеЕнrI медичного огляду.

7.1.13. На час цроходкеr+rя обов'язкових медичних оглядiв зберiгати за
працiвниками мiсце роботи (посму) i серелнiй заробiток.

7.1.14. Проводити нtlвчаннJ{ i перевiрку зЕаЕь з пЕгttнь охорони працi
працЬшлкiв, зайнятих на роботах з пiдвищеною небезпекою, раз на три роки.
Не допускати до роботи осiб, якi не пройшли iнсгруктаж з охорони працi, а за
потреби - навч€|ннrl та перевiрку знtlнь з питань охорони пршIi.

7.1.15. Забезпечувати вiдповiдrо до затверджених норм видtlвання у
визначекi термiни спецодяry та мийних засобiв.

7.1.16. Надавати представникtlм первиrrrrоi профспiлковоi органiзацii
закJIаду дошкiльноi освiти всю необхiдну iM iнформацiю з питшlь умов,
охорони працi, безпеки житгедiлrьностi, санiтарно-побутового i медичного
забезпечення, витрачilння кошrгiв, передбачених дш здiйснеш{я заходiв з
охороци прачi. Своечасцо вживати заходiв для BpttxyBtlнюI подань та висновкiв,
надtlвати аргумеЕтов€lнi вiдповiдi в семиденнlй строк пiсля ix отримання,

7.1.17. Здiйснювати коЕгроль за дотримЕlнням працiвникtlми норм i правил
з охорони працi та безпеки життсцiяльностi пй час освiтнього процесу, а тЕжож
за використанням засобiв захисту.

7.1.18. Вживаги термiнових i необхiдних заходiв дlя надЕtнtя допомоги
потерпi.,тлм у разi виникнення нещасних випа,дкiв у закладi освiти, залrrаючи за
потреби аварiйно-рятувальнi формування.

7.1.19. Зберiгати за прачiвнпком, шо втратив праtезлатнiсть у зв'язку з
нещасним випадком на виробrшцтвi або профзахворювчrнням, мiсце роботи
(посаду) i середню заробiтну rшату на весь перiод до вiдновленrrя
працездатностi або визнашrя його в устulновленому порядrу iнвалiдом. Якщо
потерпiлий не може виконати робоry, забезпечити його перепiдготовку та
працевлtlштув lня, встulновlтги пiльговi умови i режим роботи.

7.1.20. Щотримуватися нормативних докумецтiв у сферi охорони працi
щодо прltв жiнок, неповнолiтнiх та iнвалйiв,

7, 2. ВоППо зобов'язаний:
7,2.1. Забезпечити tlктивну участь представrп.rкiв первинноi профспiлковоi

органiзацii у розв'язаннi питань створення безпечних умов працi, запобiганrrя
випадкам тр€lвматизму i захворювань, оздоровлення та працевл{шшування у разi
погiршення ст.цrу здоров'я працiвникiв.

7.2.2. Зuолщати прtlва пршriвrп-rкiв закJIаду освiти на безпечнi умови працi.
У разi виникнення небезпекr.t для життя i здоров'я працiвlilпdв вимtгати
припинення вiдпов i.щIих робiт.

1з



7.2.3. Вносlа:ги пропозицii Роботодавця цро заохочення пршliвникiв, а
тtкож стимуJIювати ii за активну участь у здiйснешri заходiв, спрямованих на
полiлшення умов i охорони праlri з урахувашIям можJtивостей Профспiлкового
KoMiTery.

7.2.4. Вносити пропозrлдii для запобiгатткя виникненню можJIивих
аварiйних сиryацiй, виробничого тавматизму i професйrп,rх захворювЕlнь,

7.2.5. Сприяти працiвникаrv у виконшrнi ними зобов'язttнь з охорони працi
та органiзувати вi.щrовiдлй коктроль.

7.2.6. Не рiдпе нiж двiчi ва piK виносttти на обговореr*rя прачiвникiв
результати спiльноi роботи щодо забезпечення контролю за охороною працi.

7.3. Сторони домовиJIися:
7.3,l. УстаrовJIювати доплати працiвникам за робоry у шкiл.гшrвих i важких

умовах прачi.
7.3.2. Надавати щорiчнi додатковi вiдгryстки за робоry у шкiдпивих i

вiDкких умовах працi.
7.3.3. Надавати щорiчнi додатковi вiдгryстки за особливш1 характер працi.

8. Соцiальпi гараштГi, пiльгtl, компешсацii
8. 1. Роботодавець зобов'язruflй;
8. 1. l. Утримуватися вiд яких-небудь дiй, що мох(уть ввФкатися втручtlшцм

у статутну дiяльнiсть первиrrноi профспiлковоi органiзачii.
8.1.2. Забсзпечlтги головi та wIенап{ первинноi профспiлковоi органiзачii

безперепrкодний доступ для спiлкування з працiвrпrками, не перешкоджати
вiдвiдуванrпо та огJIяду примiщень закJIаду освiти, робоч.rх мiсць, надавати для
здiйсненrrя концоJIю кrп-ти наказiв, трудовi книжки працiвrшкiв, документи
щоло облiку робочого часу, вiддryчгок, зiulви й скарги працiвникiв та книry iх
peecTpalii, докумекги з тарифiкацii, aTecTarii працiвникiв, вiдомостi та iншi
докумекти з IrrтTtlнb заробiтноi плати тощо.

8.1.3. Головi й членаu первинноi профспiлковоi органiзацii, незвiльненим
вiд ocHoBHoi роботи, цадttвtци вiльнrй вiд роботи час (не менше двох годин на
тшrсдеш) зi збереженням середцього заробiтку для виконtlнЕя громадських
обов'язкЬ на користь трудовоrо колективу, участi в консультацiях i
переговорЕlх, роботi виборних профспiлкових органiв, зокрема вицц.rх.

8.1,4. Надавати ВОIIПО необхiдrу iнформацiю з пит:lнь, що стосуються
змiсту цього Колекгивного договору, спршпи реалiзацii права первишrоi
профспiлковоi органiзацii на захист трудових, соцiа.lьно-економiчних прtlв та
iHTepeciB прачiвшrкiв.

8.1.5. Вiдповiдно до письмових заяв прачiвникiв, якi е члеЕаI\{и первинноi
профспiлковоi органiзацii, щомiсячно i безоплатно утримувати iз заробiтноi
гшtати i перерtlховувttти на рахунок членськi профспiлковi внески не пiзнiше
насryпного за днем виIIлати заробiтноi плати дня.

8.1.б. Погоджувати з ВОt]ПО змiну умов трудового договору, оплати
працi, прlтгягненIuI до д,rсrцшлiпарноi Bi.щroBйarrbHocTi прачiвникiв, якi с
членitми первинноi профспiлковоi органiзацii.



8.2. ВоIIПо зобов'язаний:
8.2.1, ВикорИстовуватИ наданi чинниМ з€конодавством Украiни про працю,

ocBiry, а також rmM Колекгивним договором прttва для захисту трудоЪих i
соцiапьно-економiчних прав та irrгересiв прачiвrпrкь закладу освiти.

8.3. Сторони домовилися:
8.З.l, Здiйсшовати перепрофi.rповання, закриття, лiквiдацiю, а також змiну

фрм власностi закладу освiти лише за згодою ВоtIпо.
8.3.2. Брати rIасть у громадсью{х обговореtпlях освiтянських проблем,

проектiв нормативних локументiв.
8.3.3. Сприяги зашг{енню прачiвникiв закладу освiти до участi у мiсцевих,

мiясрегiоншrьних, всеукраtнських оглядtlх, конкурс€ж, фестивалл< ryдоясъоi
самодiяльностi тощо.

8.3.4. Сприяги наданню BciM праrfпцццiв матерiальноi допомоги, зокрема й
на оздоровлення, в cyMi до одlого посадового окпаду на piK (матерiальна
допомога на похов:lнцrl з€lзначеним вище розмiром не обмежусгься), виплату
премЙ вi.щrовйно до ix особистого внеску в загаьнi резуJътати роботи в
межах фонду заробiтноi плати,

8.3.5. ЗабезпеtIити оплrпУ працi працiвникiв у вип4дках, якщо в oKpeMi днi
(мiсячi), в яrсi освiтнiй цроцес у закладi освiти не цроводився з незаlrежних вiд
них приЕIин (епiдемii, метеорологiчнi умови тощо), iз розрахунку заробiтноi
IUIати, встаЕовленоi при тарифiкацii, з дотрим€lшlям при цьому умов
законод{tвства Украiни.

8.3.б. Вносити пропозrлдii суб'ектаrr,r права з(конодавчоi iнiцiативи,
вiдповiднцм оргllнам державноi владI, Федерацii профспiлок Украiни до
проектiВ законЬ, чинних закоподавчих та нормативно-правовIФ( aKTiB, якi
стосуються соцiально-трудовоi сфери.

9. Коштроль i вИповiдальнiсть
9. l. Роботодавець зобов'язаний:
9. l. l, В устtlновленому зtlконодtlвством УкраiЦи порядку:
- притяryвати до вiдповiдальностi осiб, винних у HeBиKoEalHHi зобов'язань

(положеrrь) цього Колекгивного договору, неналежЕому (невчасному) ii
виконаrшi, порушеннi зaкоЕодtlвства про колективнi договори;

- вiлпrкoдqgувати Moptmbнi збитки, HaHeceHi працiвгтикам, якщо порушення
ix законних прtlв призвело до мораJIьних страждtlнь, втрати нормttльних
життевих зв'язкiв i вимагають вiд кього додаткових умов для органiзацii свого
жцття.

9.1.2. Забезпечувати друк, подt!ння на реестршliю цього Колективного
договору i розмноження його пiсля реестрачii в кiлькостi 3 (три) еrсемплярЬ.

9.2. ВоIIПо зобов'язаrrий:
9.2.1. Iнiцiювати IIитtlння щодо розiрваrтня тудового договору з

керiвником закJIаду освiти, якщо BiH поруtrryе зtконодttвство про працю,
профспiлки, не викоЕуе зобов'язшrь цього Колективного договору.

9.3. Сторони домовиjIися:



9.3.1. Спirьно визначати необхiдli зtlходи дrrя оргшriзацii виконаrтня цього
Колекгивного договору.

9.З.2. Концолювати виконtlнIш цього Колективного договору як
самостйно кожною iз cTopiH, так i спiльно.

9.3,3. Взаетrшrо i одrочасно звiryвати про виконtlння цього колеrгивного
договору на засiдаrнi загаlrьrтих зборiв колекгиву в TaKi термiни:

- за перше пiврiччя поточного року - не пiзнiше 30 лшlня;
- за пiдсумками року * не пiзнiше 28 rпотого наступного року.
9 .З .4. Перевiряги cTtlн викон€lнtl;I зобов'язань i положень цього

Колекгивного договору (перед звiтшли) комiсiею з одн.ковою кiлькостi
представникiв кожноi зi cTopiH. Оформлювати вiдrrовiднi акти перевiрки, змiст
яких довод.rти до вiдома колсктиву закJIаду освiти; акти зберirати у
представникiв cTopiH упродовж строку дii цього Колективного договору.

9.3.5. Визначити осiб, вiщrовiдальних за виконtlння окремих положеfiь
Колективного договору, i встановити строки виконtlння зобов'язань cTopiH.

9.3.б. Перiодично проводити зусгрiчi для взаемного iнформувшrшl про cTtlн
виконанюI зобов'язшrь.

9.З.7 . У разi невчасного виконання або невиконаннi зобов'язань (положень)
IФого Колективного договору аналiзувати лричини та вживати необхiдних
заходiв для забезпечення реа.гriзацii його положень.

РОБОТОДАВЕLЬ
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код €дрпоу
з4888585

,I.Д.Бендзя

"4 20 l{ р. 'r2/,

ПОЛОЖЕННЯ
про впплдту педагогiчппм працiвнпкам щорiчнот грошовот впнагородш зд

сумлiнну працю, 3разкове впкопанпя сл}яtбових обов'язкiв
уЗДОЛ}1

l.Загальпi положенпя

l. l . Щане положенIUl розроблене на виконtlш{я ст. 57 Закону УкраiНи <Про
ocBiTy> i вiдповiдно до вимог цостllнови Кабiнегу МiнiстрЪ Vкраirп.r вiл
31.01,2001 р. Nэ 78 з метою стmлулювtlнюI творчоi новrгорсiкоi цедагогiчноi
працi. Положешrя реглаN.rенту€ порядок надашш щорiчноi грошовоi винtгород,I
педагогiчlпlМ працiвrп,rкам за сумлirrнУ праlцо, зрtlзкове викон{ш UI сrryжбЬвих
обов'язкiВ та вiдсутнiсть порушець виконавськоi i трудовоi дисцrшлiни i дiс
протягом .мrшостi зt!значених вище зtконодtlвчих та нормативно-прitвових
акгiв. Щорiчна грошова винагорода - це сilп,lостiйний вид матерiального
заохочення педагогiчrrих працiвнlдtiв.

1.2. Положенlul поширюсться на працiвтп.rкiв, якi займають посади згiдно з

1I9релiком, затвердкеним постановою КабiнегУ MiHicTpiB Украi'ни вiд
14.06.2000 р. Nч 963, i дiс протягом чиrrностi зазначених вище законодавчих i
нормативно-правових aKTiB.

2. Умовп i показпикп для надапня щорiчпоi грошовоI вшнагородш

2. l. обов'язковими yMoBilMи дJUl розгляду IIит€lння про над€lння щорiчноi
грошовоi допомоIи €:

- добросовiсне стtlвленIUI до cBoix функцiонаьних обов'язкiв,
- постiЁпrе пiдвищеr+rя професiйного рiвня, педагогiчноi майстерностi,

загапьноi культури;

_ - забезпеченIUI умов для якiсноi реаriзацii ocBiTHix прогрilм на piвнi вимог
Базового компонента дошкiльноi освiти в YKpaiHi;

- дотримаЕня в роботi чинного трудового зtжонодalвств4 правил
внутрiшньогО трудовогО розпорядку, iнших нормативно-прalвових акгiв, цо
реглап4ентують рiзкi сторони ix трудовоi лiяльностi;

- вiдсутнiсть порушень трудовоi дисцигlлiни, технiки безпеки, охороци
працl;

- виховilнIUI у дошrкiльникiв поваги до народнID( традицй та звичаiъ;
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- утвердженш1 особистим прикJIадом поваги до принIшпiв
зtгальноJIюдськоi моралi, спрtlведливостi, доброти, гуманiзму, працелюбству,
помiркованостi та iнших доброчинностей.

2.2. Щорiчна грошова винагорода нада€ться за HacTymri пок€[Jl"Iики у
роботi:

- досягЕенця педагогiчним працiвнlжом успiхiв у навчшrнi, вихованцi,
дошкiльникiв, методичному забезпеченнi освiтнього процесу;

- доскон€rле володiння методrкою органiза_tii освiтнього процесу,
BptlxyBaHIUl психологiчнИх особ.тплвоСтей дошкiльrшкiв пiд час вiдбору та
здйснення форм i методiв роботи з дiтььп,t, забезпечення розвивапьного
харакгеру педагогiчного впJIиву на дошкiльrпткiз;

- резуJьтатИвне впроваДкення В освiтнiй процес сучаснlD(
педагогiцлдх технологiй;

- забезцечеrпrя максимtlльно можJIивих результатiв цавчаш{rI
вrо<оваrцiв;

- ефекгивне дотримання держ€lвних санiтарtтих норм, кормативних akTiB з
охорони працi, якiсна пiдготовка групи до нового нalвчtulьного року;

- участь конкурсаь у методпrнiй роботi з фаху.
2.3. Вiдсутнiсть порушень виконавчоi i трудовоi длсtцтшiни, в т. ч.:
- дотримtlння норм професiйноi етики, прояв повtги до колег, чуйностi,

толерантностi, позитивний вплив на психологiчний клiмат в колекгивi:
- активна участь у громадськiй роботi;- належне дотримtlння положень Iнструкцii щодо ведення дошкiльноi

документацii.

3. Порядок впплатш вшЕsгородп

3.1. Щорiчна винагорода здйсrшоеться в межах коштiв, передбачеrшх
кошторисом ЗДО Ns l на оплаry праui.

3.2. Грошова винагорода вi,,щrовiдно до цього Положення вида€ться на
пйставi нiказу керiвrика закладу з обов'язковим погодкенням з
профспiлковИм KoMiTeToM, а керЬникам - за погоджеt*lя органiзацiею вищого
рЬня.

З.3. KoKKpeTHi розмiрИ дtlноi вигшати встановлюються в зtцежностi вiд
особистого вкrrаду кожного педагогiчного працьrпrка за пiдсумками роботи за
piK.

3.4. Розмiр щорiчноi вин€город,I не може перевищувати одного посадового
окJIаду.

3.5. Працiвникам, якi прийнятi на роботу у закJtад освiти протягом року за
переводом, до трудового ст€Dку вIOIючаеться попередюI пед,гогiчна робота в
lншому зЕlкладl освlти, що да€ право на щорiчну грошову винtгороду в розмiрi
до одного посадового окладу (ставки заробiтноi плати) за сумлiнну пра]iю,
зразкове виконalння службових обов'язкiв.

lнновацlиних

та BиxoBaHtUI
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3.6. Щорiчна грошова винагорода виплачуеться тaкож педагогiчним
працЬникам здо М l, якi пропраrцова.пи неповний кшrендарr*пi piK, aTle не
мецше 9 мiсяцiв, i звiльни-tмся з роботи з повtDкЕих при.rин: виходом на пенсiю
(за BiKoM, по iнвалiдностi), всryпом до вицого цавчаJ,Iьного зtlкJIаду.

З.1 . Щорiчна грошова винtгорода педагогiчним працiвникам, якi
вiдпраrюва,ти неповrrий ка.пендарний piK, виплачуеться з розрахунку 1/l2
рi*rогО розмiрУ винагородИ за кожеЕ повнlЙ календарrплЙ мiсяць перебувшlня
на педагогiчнiй посадi.

4. Обмежевпя щодо пад&ншя щорiчпоi грошовоi вппагородп

4,1. Педагогiчнi працiвlп,rки, якi доrrусгиJIи протягом календарного року
порушеш{я трудовоi дисциплiнц чинного з€конодавства про праrцо, правил
технiки безпеки, вчиниJIи апrора.льнi цроступки i мають д.rсrшплiнарнi
стягненIUI, а також несумлiнно ставJUIться до виконiч{ня cBoii функцiональних
обов'язкiв, повнiсгю позбавляються щорiчноi грошовоi винtгород{.

4,2. Винагорода не виплачу€ться:
- педагогiчним пра{iвникам, звiльненим гц)отягом року за власним

бажанням, або за порушеЕня тудовоi дисrигцliни, або внаслiдок притяпlення
до кримiна-пьноi вiдповiдапьностi;'- педагогiчним працiвникам, якi пропраIцовали менше, нiж 9 мiсяцiв на
педагогiчнiй посадi.

4.з. На пiдставi рiшення керiвника зzlкJIаду за погодженням з
профспiлковим koMiTeToM педагогiчний працiвник може бути позбавленlй
грошовоi винtгород,r повцiстю або частково у разi:

- неякiсного виконatнIuт обов'язкЬ;
- iнших мотивовtlних випадках.

5. Прпкiпцевi положеппя

5.1. Внесення змiн та доповнень до цього Положеt*lя затвердIq/еться
зtlг ьними зборами трудового колективу закJIаду дошкiльноi освiти.

5.2. Персональна вi.щtовiдальнiсть за дотримання цього Положення
покладаеть ся на дирекгора закладу,

5.3. Громадськtй контроль за дотримtlннllм цього Положення покладаеться
на профспiлковий KoMiTeT закJIаду освiти.
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Беrцзя

20 tlp

1.2. ПоложенЕrI встановлюе
розмiрiв, нар €lхування та виплати
стимулювaння працiвникiв до :

крlтгерii премiювання, порядок визначення
премiй та вводиться з метою матерiального

- сумлiнного та якiсного виконtlнюI пост€влених завдtlнь;- забезпеченrц нztлежного рiвня виконавчоi та 
'рудовоi ш.tсциплiни,

якiсного ведення документацii;
- акгивноi участi у впровадженнi у освiтнй процес прогресивних форм iметодiв_ oрlзцiзацii рiзних видЬ роботиЬ дiтьми;
_ фективноi оргаriзацii роботи з працьЕикtlп,lи, батькапrи.
1.3. ПремiюваншI ввод{ться дл, 

"ci* 
працiвrшкiв зilкJIаду освiти.

лл-.'-1_о. 
Рiшеrпrя про премiювшrня працiвника приймае керiвrшак закладу

освlти.
1.5. П.ремiюють праliвшrкiв вйповiдцо до ix внеску в загальнi результатIrпрацi за пiдсумками роботи за пiвроку, piK.
l.б. За викоЕ{lння особливо ваlшtивоi роботи або з нагодr ювiлейrтих та

святковиХ пат працiвнИку може бути виплачена одноразова премй.
1,7. Кркгерii премiюванrrя та розмiр премй'доrод"i, до вiдома ycix

працiвникiв закJIаду освiти.

ЗАТВЕРД)РРНО:

о.А. HaKoHe.rHa

'rр/, 20 t/р

поло)ItЕння
про премiюваппя працiвнпкiв ЗЩО ЛЪ 1

1. Загдльшi полоrкепшя
1.1. Положення про.премiюваrня працiвшакiв закладу освiти (далi -Положепня) розроблено вi,щrовйно до Кодексу законiв .,ро .rрurцо Украi.ни,

}1o"l Yylin* <<Про оплату працЬ вiд 24.0з.|gg5 Ns rO'SZSS-Ы.rorr*o""
Кабчету_ MiHicTpiB Украiни кПро оплату працi працiвникiв на ос*Й Сд""оiтryифноi' сiтки розрядiв i коефiцiсrrтiв 

-з 
йлати прачi працiвникiв установ,закладЬ та оргаrriзацй окремих гаlryзей бюджетноi сфериi вiд 30,08.2002 Ns1298, постшrови Кабiнету MiHicTpiB Украй <Про ебеЬ"""'"йЬрr.r*"

державних коштiв> вiд l1.10.201б -illь 7l0, Ha*t',y Mi"icT.pcr"a ос"iти i наукиУЩчц <Про впорядкувашuI умов оIlлати працi та 
'.ur".p.p*."* 

.*.,
тарифш,rх qозqялig прачiвникiв н€lвчilльtlих за*rrадi", установ о."й,u 

"uy*o"r*установ) вй 26.09.2005 л! 557 та Iнструкцii про порядок обчислення заробiтноi
плати працiвцикiв освiти, зmвердженоi н(кttзом MiHicTepcTBa освiти YKpai.r*lвй 15.04.199З Ns l02.
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2. Порядок визначення розмiру премii
2.1. Розмiр премii встановлюе керiвник зtlкJIаду освiти за.,тежно вiд внеску

працiвIfl.rка в результати роботи закладу з урахуванЕям таких критерiiъ, як:
- бездоганне виконtlннll с;ryжбових обов'язкiв, передбачених посадовою

фобочою) iнструкцiсю;
- iнiцiативнiсть та резуJътативнiсть у роботi;_ безумовне виконtlння Правил внутрiшнього розпорядку

закладу освiти, наказiв керiвника;
та Стаryту

- досягненш{ в роботi, якi сприяли зростанню рейтиrrry навч(uIьного
закладу.

2.2. Проводити премiювання головного бухгаптера щомiсячно у розмiрi ло
100% вiд посадового окJIаду у межах eKoHoMii коштЬ фонду заробiт"оi гrлur" 

"апИставi вiдповiдrого Httкtrзy керiвника по ycTaHoBi за:
- забезпечення рацiона,rьноi органiзшrii бухга,чтерського облiку i звiтностi,

сво€часЕого предстtlвлення повноi i достовiрноi бухгаlrгерськоi iнформачii про
дiяльнiстЬ закладу, майновиЙ CTilH, ДОХОД]r i витрати, а Tttкorк розроОку i
здiйсненнЯ заходiв, спрямовilних на змirцrешrя фiнансовоi лисциплiнЙ;

- нalлежнУ органiзацiЮ облiкУ майн4 зобов'язань i господарських операчiй
щодо придбанlul осЕовних засобiв, товарно-матерiальrrих цiнностей i коштiв та
вйображення на ptlxyпktlx бухгаrтерського облiку операчiй, пов'язаних з ii
рухом, а тtlкож ведення облiку викончtннrl кошторисних доходЬ та iнших
результатiв господарсько-фiнансовоi дiяльностi;

- забезпечення сво€часностi i достовiрностi оформлення документiв,
проведеннЯ розрахункЬ iз заробiтноi плати, пр€tвильного нарахуванrrя i
переказу податкових зборiв, страхових BHeckiB, платежiв у банкiвськi устarнови,
погаrrrеннЯ у встalновлений TepMiH заборгованостей, а також вiдрахування
коштi в на матерiальне стиму JIюванIrя прачiвюrкi в устtlнови.

2.3. ПрачiвНик повнiстЮ або частковО за рiшенrrям керiвкика закJIаду
освiти може бути позбавлений премii у тtlких випадкtl4 як:

- прогул (зокрема, вiдсутнiсть на роботi понад три год,lни протягом
робочого дrя без поважноi причини) - у розмiрi 100%;

- притягнення ло адмiнiстративноi або кримiнальноi вйповйальностi за
хулiганство або вживаlня IIива, алкогольних, слабоа-ltкогольшrх напоiЪ, у разi
застосуваI uI заходiв громадського впливу - у розмiрi l00%;

- порушення Прави.п внутрiшнього розпорядку, Статуту закладу освiти - у
розмiрi вiд 5 до 50%;

- погiршеннЯ рiвня освiтнЬого процесу, незабезпечення безпечноi роботи
устаткувtlння або iншi угryщення в роботi, - у розмiрi вiд 5 до 50%;

- недба,rе ставлення до освiтнього процесу та майна закладу освiти.
IIевиконання з€lвдtlнь рiчного плану роботи, порушеЕня вимог охорони прачi та
безпеrсr жиггсдiяльностi - у розмiрi до l00%.

2.4. У разi невiдповiдноgтi працiвника критерiям премiювання,
встановлениХ гryЕктоМ 2.1 Положення, вчиненIUI правопорушення або провини
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премiю скасовують або зменцryють у тому перiодi, в якому виявлено
порушення.

3. Порядок нарахуванпя та впплдтп премiй
3.1. Премiювання працiвникiв здйсrпоють у межах фонду заробiтноi гшати,

затвердженого в кошторисi.
3.2. Рiчний фонд премiювulншI заruIаду освiти встttновлюють у межах

затверджених кошторисних призначень на заробiтну плату з урахуванням
надбавок i доплат та eKoHoMii фонду оплати прадi.

3.3. У разi змеЕшення фiншrсування фонд премiюваннrl зменшусться.
3.4. Розмiр премii визначаеться у вiдсотковому вiдrошеrпri до посадового

окпаду (тарифноi сгаэки) з ур€tхувакням ycix надбавок та доIшат за окремими
категорiями працiвникiв.

3.5. Премiю нараховують працiвникам за факгично вiдпрадьований час.
3.6. Прачiвtмкiв, якi звi.шrп,rлися за власним бажаrпrям або з iнiцiативи

адмiнiстрацii, на яких були наклаленi адмiнiстративнi стя гнення та якi не
забезпец{ли своgчасне i якiсне виконttннll роботи, не премiюють.

3.7. Премшо не виплачують за час вiдгryсгок (ocHoBHoi, додатковоi та
iнших, передбачених з(конодtlвством), тимчасовоi непрацездагносгi та в iHrrпo<
випадкФq ко.iпа згiдно iз законодавством виплати проводяться з розрахунку
середньоi заробiтноi плати.

3.8. Премii виплачують разом iз заробiтною платою,
З.9, Пйставою дJIя виIIлати працiвнику премii або ii позбавленtrя

(зменшення розмiру) € н(каз керiвника закладу освiти, погоджений iз
профспiлковим KoMiTeToM заклаry освiти.

3.10, Пйставою дJIя в.!ц]лати керiвнику премii або Гi позбавлення
(зменшен ня розмiру ) с н Еlкtlз,начtUьника у правлirтня осв iти.

..-]-.--.t

.Щиректор ЗДО Nsl о.А.Наконечна

ВОППО ЗДО JЮ 1 I. А. Бендзя

"ь

h
| )i)

м. Ухгорода

чзЁ3ý:

22



о.А. Наконечна

l(ll,-t 202/р.

Додаток 1

нормА
тривалостi робочого часу

педагогiчнцх працiвникiв ЗДО М 1

tъ
п/п

Посада Цорма робочого часу, годпш на
тиждень

l Директор 40
] Практичний психолог 40
J Вихователь-методист 54
4 Вихователь групи з€гЕцьного тигry 30,9
_ý Керiвник гуртка l8
6 Музичний керiвник 24

2з

з,



Беrцзя о.А. Наконечна

zo2/ р.

Додаток 2

списки виробншlтв, робiт, професiй i посад, зайнятiсть працiвникъ, у яких €
црtlво на додатковi вiдгryсгки та доплату за робоry зi шкiдп-rвп.rи, ваэlссими i

особ;ивиtлш,t умовtlми прачi (flocTaHoBa Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд
1з.05.200з р. Nэ б79 <Про нову редащiю додагкЬ l i 2 до Постанови Кабiнеry

MiHicTpiB Украiни вй 17.1l,1997 р. Nэ l29b)

/l20 р.

Nsп
lп

Перелiк посад та професiй
працiвникiв

Тривалiсть
додатковоi
вiдпустки в
кatлендарних
днях за
шкiдливi та
особливi
умови працi

.Щоплата
за
пlкiдливi
умови
прачi

За
складнiсть,
напруженiсть
у роботi

l. ,Щцректор 7 50%
2. головний бухгаlпер 7 50о/о

Бухгалтер 1 50%
J. Сестра медшtна старша ,7

|0%
4. Завгосп ,|

50%
5. Маlпинiст з прttння бiлизни 4 12о/о

6. Kyxapi, KyxoHHi пDацiвники 4 |2о/о
7. помiчник вихователя I0%
8. Сторожi та нiчнi чергуваннrI 40%
9, Оператор котельнi 40%

Голова ПК 6

24
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,,Щодаток 3

тривалiсть щорiчпоi вцпустки педдгогiчпих працiвпикiв та iпшпх
працiвппкiв закпаду дошкiльпоi освiтп М 1 загального розвитку

Посада Тршвалiсть щорiчпо'f вiдпусткп (калепдарншх
дцiв)

Педдгогiчнi працiвпrrкп
Директор 42
Вихователь-метод{ст 42
Музичний керiвник 42
вихователi 56
Практичний психолог 42
Керiвник ryртка 42
Обслуговуючий персонал
помiчник вихователя 28
Сестра медfiна 28
Завгосп 28
Кухар 24
матrтинiст з пр€lння бiлизни 28
кастеляна 24
.Щвiрник 24
tlqрож 24
Iншi працiвшпкш
Бухгаlпер 24
Оператор котельнi 24
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о.А.Наконечна

f k"f 20 2/ р.

Додаток 4

Перелiк пштаЕь (докумептiв) соцiальпо-екопомiчпого i юрпдпчпого
х8ракгеру, що стосуються прsв та iHTepeciB працiвпшкiв, якi роботодавець

в обов'язковому порядку погоджус з ВОIШО

Ns Питання i докумеrrги Пiдстава
l. Погоджешrя на встtlновлення випробувальЕого

TepMiHy строком вiд трьох до шести мiсяцiв
ст. 27 КЗпП

) погоддення посадових i робочих iнструкцiй п, 5.З.24 Га,тузевоi угоди,
дана Угода

J. правила вrтутрiшrrього трyдового розпорядку ст. 142КЗпП
4. Погодкеtтня графiцу роботи устtlllови, графiкiв

змiнностi, режrму роботи, розкJIаду ypoKiB,
графiку чергувtlнь

ст.ст. 52, 67,69,24'7
КЗпП, сг. 38 Закону
<Про професiйнi спiлки,
ii права та гараrrгii
дiяльностil>, п. 24
Типових прttвил
внутрiшнього
розпорядку

5. Погоджеrтrrя змitти норм працi, дозвiл на
проведення надурочних робiт, згода на
запров адхення пцсумованого облiку робочого
часу

ст. б1, 64, 86, 247 кЗпП,
ст. 38 Закону <Про
професiйнi спiлки, ix
права та гаршrгii
дiяпьностi>>

6. Погодкеrrня графiка вiдпусток, погодденнrI
перенесення працiвнику щорiчноi вiдпустки.
.Щозвiл на заrryчення працiвtпткiв до роботи у
вихiднi дli. Погодженrrя перелiку робiт, на
яких через прачiвниковi надаеться мож,ти BicTb
приймати iDKy протягом робочого часу

ст. l0, 1l Закону<Про
вiдгryстки>, ct. 66,'7 |,'79,
80, ст. 247 КЗпП, ст. 38
Закону <Про професiйнi
спiлки, ix права та
гарантii дiяльностi>>

7. Погодкення кошторису i rrrтатного розпису п. 5.3. l8 Галузевоi угоди
8. Погоддення розподi,ту педагогiчного

HttB tlнтФкення. Погодження доплат за
сумiщення професiй (посал), розширення зони
обслуговуваr*rя чи збiльшевня, а також за

п. 4, 40, 4|,42,44,52,5з,
58, 63, додатки I, 2, 3
Iнструкцii про поряJtок
обчислеrпrя заробiтноi
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виконЕlнIш поряд з основною роботою
обов'язкiв тимrIасово вiдсутнiх праuiвникiв,
конкретного розмiру доплат за керiвницгво
предметними, цикJIовими та методичними
комiсiями, за зав iдув шrrrя навчtL,тьними
кабiнетами, майстернями, бiблiотекою,
положеннrI про премiювання, тарифiкацiйних
спискiв

плати працiвrтикiв освiти

9. Погодження положенЕя про надання щорiчноi
грошовоI винtгороди за сумлiнну працю.
зрitзкове виконaюш службових обов'язкiв

Порядок надання
щорiчноi грошовоi
винагороди педагогiчним
працiвника},r навчtцьцих
закладiв дерхавноi та
KoMyнa.ltbHoi форми
власностi за сумлiнну
працо, зр€lзкове
виконtlння службових
обов'язкiв

10. Погоджеrrня нtкЕlзу про встановлення доплати
працiвIilrкам в розмiрi 10 О/о за прибирання
туалетiв та використtlннrl в роботi
дезiнфiкуrочих засобiв.

Постанова Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 30
серпня 2002 року Nл
l298, дана Угода.

l1. Участь у розробцi за,чодiв щодо охорони працi ст. 161 КЗпП Украirrи
|2. Згода на розiрвання трудового договору з

iнiцiативи роботолавця з прачiвниками, що €
членами первlлlноi профспiлковоi органiзадii

ст. 43, ст. 247 КЗпП
УкраiЪи, ст. 38 Закону
Украiни кПро професiйнi
спiлки, ix права та
гараtrгii дiяльностi>l

13. згода на змiну умов трудового договору,
оплати працi, притягнення до дисциплiнарноi
вiдповйальностi прачiвникiв, якi с членами
виборних профспiлкових органiв

ст.252 КЗпП Украiни, ст.
4l Закону <Про
професйнi спiлки, ix
права та гараrrгii
дiяльностi>l

|4. згода вищого орг{lну первинноi профопiлковоi
органiзацiI на звiльнення членiв виборного
профспiлкового оргilну установи та ii
пiдроздiлiв, профорганiзаторiв

ст.252 КЗпП Украiiпа, ст.
4l Закону <Про
професiйнi спiлки, iT
права та гараrтгii
дiяльностi>>
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ЗАТВЕРЩ}КЕНО:
/'

,)l tr rJ О.А.Наконечна
2/

n l /, ft'/t ( (r,-| 20 1.1p.

Додпток 5

План комплекснllх заходiв з охорони працi
на 2022 piK

Ns
з/п

Змiст роботи TepMiH
виконання

Вiдповiдальний

l. Забезпечлrги наявнiсть законодавчоi
та нормативноi документацii
вiдповiдно до iснуючих вимог з
питань охорони працi.

l протягом
року

Вiдповйа,чьний
за охороцу
праui

Контролювати дотрим€tншI
реаJъних умов матерiалъно-
технiчноi нормативностi :

- у примiщеннrlх зtlкJIаду (iгрових,
спчtпьЕях, пра,ънi, харчоблоцi
тощо),
- наявнiсть та дотримання
iнструкцiй щодо використtlння
технологiчцого обла,днаrня;
- надiйнiсть укрiплення
обладнання, до якого мttють досIуп
лiти (шафи, фiзкультурнi прилади.
iгрове обладrання тощо);
- правильнiсть встановленtи грат,
дверей на шlляхtц eBaKyauii
(вiдповiдно до прЕrвил пожежноi
безпеки);
- наявнiсть плану евакуацii на
випадок виникнення пожежi;
- обладrання аварiйних виходiв.

протягом
року

ВйповiдальIшй
за охороцу
прачi

J. Забезпечtлти ретельний та
системний контроль за веденнJIм
журнаIry реестрацii нещасних
випадкiв, пов'язаних iз
порушенням технiки безпеки.

Протягом
року

Вiдповiдальний
за охорону
працi

z8

р.



4. Посилити просвiтнлпцку дiяльнiсть
щодо попереджешUI трtвматизму
серед працiвникiв закладу.

протягом
року

Вiдповiдальний
за охороку
ппаri

5.
1 
Свосчасно плilну вати роботу щоло

| безпеки жrгтедiяrьностi
I

працtвникlв:
- проведення lнструктажiв з технiки
безпеки;
- ведецня виповiдlоi документацii
(посадовi iнструкцii, видачi
iнструкцiй, журцал навчанюI
працiвникiв з питtlнь охорони
прачi. протоколи перевiрок знань
працiвникiв).

протягом
року

вiдповiдальrп.rй
за охорону
працi

6. Проведення медпного огляду Bcix
працiвникiв lраз у б мiсячiв

lразуб
мiсяцiв

Медична сестра

,7.
Органiзувати проведення замiрiв
KoHTypiB зitземлення та
грозозtlхийу

1 раз у piK
директор

flиректор

8. Систематично проводити аналiз
стану охорони працi та
невиробничого трtlвматизму

щоквартаJ-Iьно .Щиректор
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Додаток r

<Затверlжуюl
Щирекгор ЗДОЛЬ-

о.А. Накошечнi

прАвилА

ВНУТРIШНЬОГО ТРУДОВОГО
розпоршку

здо }lъ 1
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1. Здгдльtli положенllf
1.1. Вiшiшо до Коцституцii Украiни громадяни Украiни мають право

на пр:щrL roбrro ва олержzlння гарантованоi роботи з оплатою прачi вiдповiдlо
до fr riшштi та жостi i не кlоlсче встtlновленого державою мiнiмального
розмф,- t&цrшюtпt прtlво на вибiр професii, ропу заrrягь i роботи вйповiдrо
до поLIпшпя, здiбностей, професiйноi пiдготовки, освiти та з ур(}хуванням
суспЬшпоцеб.

у запrадi дошкiльноi освiти Ns l загального розвитку Ужгородськоi Micbkoi
рад{ тудова длсшшлiна фунтуеться на свiломому виконаrшi працiвниками
своП тудових обов'язкЬ i с необхiдною умовою органiзацii ефективноi прачi i
нttвчаjьного процесу, Трулова дисциплiна забезпечу€ться методtlми
переконаннrI та заохочення до сумлiнноi прачi. .Що порушникiв дисциплiни
застосовуються зЕlходи дисциплiнарного та громадського впливу.

1.2. Метою цих Правил с визначенIuI обов'язкiв педагогiчних та iнших
працiвникiв закладу освiти, цередбачених нормами, якi вст:lновлюють
внутрiшнiй розпорядок в навч€чьцих зttкJlадttх.

1.3. Yci питанlrя, пов'язшli iз застосуванЕям правил внутрiшнього
розпорядку, розв'язуе керiвник закладу освiти в межах наданих йому
повновtDкень, а у випадках, передбачеких дiючим зtконодttвством i правилами
внутрiшяього розпорядку, спiльно або за погодженIuIм з трудовим колективом.

2. Порядок пршйпяття i звiльпешня прачiвпикiв
2.1. Громадяни Украiни вiльно обирають види дiяльностi, не забороненi

зtконодавством, а також професiю, мiсце роботи вiдповiдно до cBoi здiбносгей.
2.2. При приfпrятгi на робоry дФектор з€tкJIqду зобов'язш&Iй заrкадши вИ

особи, що працевд{uцтову€ться: подtlнюI трудовоi кнюкки, оформленоi у
встановленому порядку, пред'явлення паспорта'' дшlлома або iншого документа
про ocBiry .пr професiйну пiдготовку.

2.3. Праrriвники закJIаду освiти можуть прадовати за сумiсництвом
вйповiдно до Е{инного з€конодtlвства.

2.4. ПриЁпrяггя на робоry оформлясгься нtкttзом дарекгора, яrоrй
оголошусться прачiвнику пiд розписку.

2.5. На осiб, якi працювtIли понад п'ять днiв, ведуться трудовi кЕюкки.
На тих хто пращо€ за сумiсrrичтвом, трудовi кнюкки ведуться за основним

мiсцем роботи. На осiб, якi праrшоють на yMoBElx погодинноi оплати, трудова
книжка ведеться за умови, якщо ця робота е основIlою.

Труловi кtlюкки працiвникiв зберiгаються як документи cyвopoi звiтностi у
закладi освiти. Вiдповйа,тьнiсть за оргшriзацiю веденюI облiку, зберiгання i
видачу трудових KHIDKoK покладаеться на дцрекгора закладу освiти,

2.6. Що початку роботи керiвник зобов'язаний:
- роз'яснити праIiвниковi його права i обов'язки та проiнформувати пй

розписку про умови працi, цаявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буде пращоваги,
небезпечrмх i шкiдливих виробничлп< факторiв, якi ще не усунуто, та можrшвi
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HacJi тЕ -- El зJоров'я, його праза на пiльги i компенсацii за роботу в
Ttlюo( !-,_frтю.Iо чинного закоЕодtlвства i колективного договору;

- сrfu ryarriBlmKa з прtlвилами вкутрiшнього трудового розпорядку
та ко_Еrr-Irоворм;

- rEtt прачьниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними для
роботв rйц

- песlрlтгуватlл працiвника з технiки безпеки, виробничоi
гiгiш щi i щOмпожежноi охорони.

2 7 Роrфвапlя трудового договору з директора у випадках,
перс.fш rIЕнним зtконодtlвством.

}iшшешя педаrогiчних працiвникiв за результата}.rи атестацii, а тtкож у
вятrаrIЕI лiквiдацii з€жладу освiти, скороченнrI кiлькоgгi або штату
працiвшЬ здйсню€ться у вiдповiдностi з чинним законодавством.

2.Е. Директор закладу зобов'язаний в день звi.,тьнення виJlати прачiвнику
Еа.пgжно оформлену трулову книжку i провести з ним розрахунок у
BiдloBiдrocTi з чинним законодавством, Загпtси про причини звiльнення у
трудовiй шrшкцi повшrнi проводитись у вiдповiдносгi з формуJIювllнням
чинного з(конодrlвства iз посиланIuIм на вiдrовiдrпrй пункт, статтю закону.
.Щнем звiльнення ввtDкаеться останнiй день роботи.

2.9. У зв'язку iз змiнами в органiзацii роботи ЗДО Ns l (змiна режиму
рdботи, кiлькостi груп, введення цових форм навчантrя i виховання i т.д.)
допускасться при продовженнi роботи за тiсю ж спецiальнiстю, квалiфiкацiсю
чи посадою змiна iстотних умов працi: системи та розмiрiв оплати праli, пiльг,
режиму роботи, встЕlновлення або скасуваtпrя неповного робочого часу,
сумiщення професiй, змiну розрядiв i найменувtlння посад та iH. Про це
працiвник повинен бути повiдомлений у письмовiй формi не пiзнiше нiж за два
мiсяцi до ix введення. Якщо колишнi iстотцi умови працi не може бути
збережено, а працiвник не згоден на цродовження роботи в нових умовах, то
трудовий договiр припинясться вiдповiдно до п. б ст. 36 КзtIП.

3. Осповпi обов'язкш адмiнiстрацff заtсгtаду
Щирекгор ЗДО ЛЪ 1 зобов'язаппй:
3.1. Забезпе.lити дотримtlння вимог стаryту З.ЩО

правил внутрirrшrього розпорядку.
З.2. Забезпечити необхiднi оргшiзацiйнi та

проведення освiтнього процесу на piBHi державIrих

Ns 1 загального рзвитку i

економiчнi умови длlI
стандартiв я(ocтi освiти,

для ефективноi роботи педагогiчнr,r.х та iнших прачiвникiв зжладу вiдповiдно
до i'xHboi спецiальностi чи квалiфiкацii.

3.3, Визначити педагогiчним працЬшrкапr робочi мiсця, свосчасно
доводити до вiдома розклад з&urть, забезпечувати ii кеобхiдrппдr засобами
роботи.

3,4, УдосконtlJIIовати освiтнiй процес, впроваджувати в прilкгику кршlй
лосвiд р969lи, пропозичii педаюгiчних та iнших праriвшrкiв, спрямовtlнi на
полiпшеrпrя роботи закладу освiти.



_: 6 !-вlвrв i рзривати угоди з педагогiчними працiвниками вiдповi.lно
до rlmrD .-оrlяпств4 Закону Украiни <Про ocBiry>.j_7_.Ьшги до вiдома педtгогiчних працiвникiв у кiнцi
porT (.D щIаЦIq вiдпустки) педагогiчце навантiDкення в
навчапшlц,рошi.

педагогiчних кадрiв,
закJIадi освiти, так i

нtlвчаJ,Iьного
наступному

-i t Вшдаваги заробiтну плату пед(гогiчним та iншим працiвнlшапI r'
вgгаrювrекi строки. Надавати вiлпустки BciM прапiвн"пам зj*лад ocBiTir
вi:ловiлlо ло графiка вiлпусток.

j.9- Забезпечити умови технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, на-Igлне
TexHiщte обладrанrrя Bcix робочих мiсць, створювати здоровi та безпечнi r rtoBtt
праri. необхiднi для виконання працiвниками трудових обов'язкiв.

3.10. Щотримуватись чинного законод€rвствц активно використов\ъilпl
засоби щодо вдосконЕ}лення управлiння, змiцнення трудовоi дисrцтплiни.

3.1 I. Здiйснювати контроль за якiстю освiтнього процесу, виконilння]\l
ocBiTHix програм, органiзовувати харчування дiтей дошкiльного BiKy.

3.12. Свосчасно розглядати пропозичii прачiвникiв. направленi на
полiпшення роботи ЗДО Ns l загального розвитку, пiдтримувати i заохочувапI
Крап{их працiвникiв.

3.13. Забезпечувати н€tлежне утрим€tнtul примiшення, опалення, освiтлення.
вентиляцii, обладнання,

4.Основпi права тд обов'язкll працiвнпкiв
Педагогiчпi прачiвппки мають право Еа:

4. l. Захист професiйноi честi, гiдностi.
4.2. Визначати на свiй розсуд темпи проходження того або iншого з

роздiлiв програми.
4.3. На поваry i ввiч.lмве ст€lвленIл з боку дирекrора, дiтей i батькiв.
4.4. Звертатися при необхiдностi до батькiв для посилення коtlтролю з li

сторони за поведiнкою i розвrтгком дiтей.
4.5. На робоry за сумiснtлtгвом
4.6. Вiльний вибiр форм, методiв, засобiв навчаI я, виявлення педагогiчноi

iнiцiативи;
4. 7. Iндивiдуальну педагогiчrry дiячьнiсгь.
4.8. Участь у громаllському самоврялуваннi.
4.9. Корисryвання подовжеЕою оплачуваною вiдпусткою.
4. l0. Пiшищення квалiфiкацii, перепiдотовку, вiльний вибiр змiсц,.

програм, форм навчання, оргаriзачiй та установ, якi здiйснюють пiлпищешц
квалiфiкацii i перепiдготовку.

Праuiвнlлкп ЗДО ЛЬ 1 загальttого розвитку зобов'язапi:
4.11. Виконувати правила внутрiшнього трудового розпоряд{у ЗДО,

вiдповiднi посадовi iHcTpyKuiT.



4_12. Пршоваги сумлiнно, дотримуватися дисциплirш прачi, своечасно i
TotIEo впrоЕувttти розпорядкешIrI алмiнiстрачii, не вiлвqлiцпlд iнших
прачiвlшiв вiд виконаrшя ix трудових обов'язкЬ.

4.13. Вшоlryвати вимоги з охорони працi, технiки безпеки, виробкичоi
caBiTryii, прO,гипоже)rсrоi безпеки, передбаченi вiдповiдтими црilвиJlttми та
iнсгрущiяlщ пр Bci виладки TpitBMaTI,tзMy негаiшо повiдомляти роботодавця.

4.14. Бергпл обладнаrдrя, iнвеrпар, матерiаlпа, навчшьнi посiбники тощо;
вIDювуватИ у дтей доtrп<iльногО BiKy бережrп.Iве ставлення до Mafora закладу
освiти.

4.15. ПрохоДlтги у встtlНовленi термirп,r мем.плтй огляд, дотримуватися
санiтарrпо< норм i правшц гiгiеiп,r працi.

4.1б. Проявляги ryрботу про виховшщiв закладу освiти, бути увахстил,пt,
врttховувати iпдлвiдуа.lьнi особливостi дiтей.

4. 17. Щотрl.ътуватися етиtтшоr норм поведiнки в колективi, бути уваrолаrчrи i
доброзич.тrrшими в спirпсуваrrrri з багькалд,t виховшщiв закJIаду освiти.

4.18. Своечасно заповнювати та акуратно вести встЕцIовлеIlу номенкJIатурою
закладу докумеrrгацiю

Впхователi З.ЩО}lЬ1 загшьшого розввтку зобов'язапi:
4.19. Суворо дотимувiIгися трудовоi дисrцатшiни (виконуваги п. 4. l1-4.18),

. 4.20, Забезпечувати умови дIя засвосIlня виховtlнцями навчtцьних програм
на piBHi обов'язкових державнlD( вимог, сприяти розвитковi здiбносгей дiтей.

4.2l. Несги вiдrовiдалькiсть за житtя, фiзишrе i психiчне здоров'я ,щIтини,
забезпечувати охорону хоrггя i здоров'я дiтей, дотримуватися caHiTapHrж пр€lвил,
вiдповiдати за виховtlнюI i навчання дiтей, виконувати вимоги медперсонаIry
пов'язанi з охороною i змiцненням здоров'я дiтей, чiтко стежити за виконанням
iнструкчЙ про охороЕу жrrггя i здоров'я дiтей в примiщецнях закладу i на
дrтгячому мйдшttику.

4.22, СпЬпрашювати з батька.ми дrп4Iи з питilнь виховання i навчаrтня,
проводрпи багькiвськi збори, консультацii, засиаrшя бrгькiвського koMiTeTy,
вi,lрiдуваги дiтей вдома, повrDкати батькiв, башлти в rrrx партнерiв.

4.23, Стешrги за вiдвiдуватrrям дiтей oBoei rруmа, своечасно повiдом.lити
про вiдсутнiх дiтей чгарпrу се9гру медл.+rу, д4рекгора.

4.24. НеушльЕо виконувати режим дtш, нiшеред ретеJъко готувагися до
зruцть, розроблягИ педагогiчнi посiбники, д.rдактичнi 1rри, в роботi з дiтьми
використовувати HoBiTHi технологii.

4,25. Брrм участь в роботi педагогiчrшх рал зilкладу освiти, вивчати
педагогiчну лiтсратуру, знайоttдrгися з досвiдом роботи iнrшrx виховагелiв.

4.26, Весrц роfuту в методиЕIному кабiнетi, готувtlти вистtlвки> каталоги,
пiдбирати методичнrй матерiал для практшЕrноi роботи з дiтьми, оформлгги
нtючну педагогiчrry агiтацiю, стенд4.

4.27. Спiльно з музичним та худоrrшiм керЪником готувати розвши, свята
брати учасгь в святковому оформлеrпri закладу.

4.28. Чiжо планувати свою освiтtпо дiяльнiсгь, тримати роботодавця в Kypci
своlх гшшrЬ, дотримуватися правил i peTo,rMy ведення локумеrrгацii.
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429_ IIсшr дЕппIу як особисгiсгь, вивчати ii irrдшiдуапьнi особливосгi,
аЕfх GпrпETi i особrпвосгi харакгеру, допомtгати в становленнi i розвlтгку як
осftmgтi

aJ)- Защам дiтей вй бу.ш-жlа< форм фiзичного або психiщrого
Bfl.rrraтr4 iппих цпсiд_тпших звичок.

5. Робочшfi чпс i його вIlкоршстаtlшя
5.1. Дя працвrшкiв ЗДОNsl загttльного розвитку встllновJIюеться

rt'ятцдеffi рбочшi тюlцень з двома вихiдними д{ями - субота та недi.ltя.

Тршшriсгь робочого дня (змirти) дuI вихователiв вrвначаsгься з розрtlхунку 30.9
гO.щ tllt тлDкдень.

5.2. ЗДО Nэ 1 праr+ое з 07:00 до l9:00.
5.3. Вю<овагелi закла.ry ocBiTn повиннi прlоiо.ryrги на робоry за 18 хвиlплн до

початку робочого дня. В кiнцi дня вrтховагелi зобов'язаri цроводrти дiтеЙ в

рздягаJъцю i прослiдкувати за вiдходом дiтей додому у супрволi батькiв

фодлчiв).
5.4.Тривапiсгь робочого дuI дш керiвного, алмiнiстрагl,tвно-господарськопо,

обслуговуючого персонаrry визнача€ться з розрахуш(у 40-годиr+rого робочого
тюrоrя вiдtовiдrо до графiка змirпrостi.

Графiки роботи затверджуються дфектором закпаду i передбачшсrгь час
поЧатку i закirтчеr*rя роботи. Графirи оголошryються прачЬlшсу пiд пiдгмс i
вlrвiпrуюься на видному йсцi не пiзнiше IlиM за одшr мiсяъ до ix введешrя в

дiю.
Праuiвники мitють прtlво також ца KopoTKoTepMiHoBi перерви cmriTapHo-

гiгiенi.*rого призначення.
5.5. В межах робочого дrя педагогiчнi праrriвrптки закJIаду освiти повиннi

використати Bci види нtlвчttльно-виховноi роботи вiдrовiдно до посади та
нttвчtlJьного плш{у.

5.6. У разi нез'явлення на роботу по хворобi працЬrп,rк зобов'язаЕий за

наявносгi TaKoi мож;плвосгi сповiсгrtги роботодавця якомога ршriше, а тскож
надатц листок тшчtчасовоi непрацездагкосгi в перший деrъ виходу на робоry.

5.7. При вiлсутностi педzгога або iншого праriвника закладу ocBiм
дирекгор зобов'язаrшrй TepMiHoBo вжити зttходiв щодо його заплirп.r iнrцим
пед€гоюм lrи працЬrшком.

6. Органiзачiя i режим рботп ЗДО J\b 1 загальпого розвtlтку
6. l. Н4ryрочна робота та робота у вшriдli та святковi дri не догryскасься.
Затryченця окремих гrрацiвникЬ до роботи в устЕl}lовленi для ш,tх вихiднi дli

догryска€ться у BиIUITKOBI]D( вIшIа,ща& передбачеrпо< зlконодавством, за
письмовим н{казом (розпорядкеннmл) д.rрекгора закJIаду освiти.

6.2.,Щирекгор закJIаду освiти заJryчае педагогi,лпоt прачiвникiв до
черryванIur в закrrадi. Графiк чергувtlши i його тривалiсть затверджу€ директор
зttкпаду за погодкенням з пршliвникал.r.
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забороrrясгься запrIати до черryвання у вихlдI1 l святковl дн1 вttгlтних

жiнок i MaTepiB, якi мають дiтеЙ BiKoM до 3-х рокЬ. Жiнки, якi мдоть дiтеЙ-
irrвалiдЬ або дiтей BiKoM вИ трьох до чотирнадцти poцiB, не Morq1b заIryчатись

до чергувtlннll у вихiдri i святковi днi без ix згоди.

О.З.ГрабrК надllннЯ Щорiчшrх вi,щrусгок погоджусться з працiвнl.о(ами i

скJIадаеться на кожний календарний pik.
б.4.Надштня вi,щtустки дФекгору закладу освiти оформJUIсгься нtказом

вi.щIовiдного оргilку управлiЕня освiтою, а irпrпrм працiвIмкам - нtкttзом

директора закJrаду освiти.- 
6.5.ЗборИ пршдiвникiВ проводяться у Mipy необхiдностi; але не рiлпlg одIого

разу на pik. Засiлаlпrя педilогiчноi ради проводrrгься не рiдше чотирьох разiв на

piк.
6.6. Педагогi.пrим пршIiвнIжам забороrrясгься:
- змir*овати на свЙ розсу,ч розкJIад з€lнять i графitол роботи;
- продовжувати або скорочувати тривtlлiсть заняь i перерв мiж ш{ми;

- передорrrати виконанIш цудових обов'язкiв;
- беi вiдома д.rректора або особи, яка Його з€lмiня€, залишати робоче мiсце

без повахс*лх приwfl{;
- у разi вiдсутносгi з рiзIмх причин одIого з посгiйшrх вихователiв групи

порушувати розк.JIад проведешUI зtшUпь.

б.7. Заборонясться в робочш1 час:

- вiдволiкати педttгогiчних працiвникiв вiд ix безпосерелнiх обов'язкiв для

участi В рiзних гоýподарських роботах, зalходtlх, не пов'язаних з ocBiTHiM

процесом;
- вiдволiк&шя uрацiвнIд(iв закладу освiти вИ виконttшш професitr{них

обов'язкiв, за виняткоМ випадкiв, передбачеЕих чинним законод€rвством.

6.8. У примiщеннi закrrаду ocBimr заборонrlсться:
- зЕ€жодитися у верхньому одязi i головних уборах;
- голосно розмовляти i галасувати в коридорi;
- пtlJIити на терrгорii закладу освiти.

7. Заохочеппя за успiхш в роботi
7.1. За зразкове виконtlння трудових обов'язкiв, новаторство в працi i iншi

досtrнення в роботi застосовуються наступнi заохоченIUI:

- оголошеншI подяки;
- нагородл(еш{rl почесною грамOтою;
- премiювання (при наявночгi фiнансування).
't.i. Задос,пненIUI високих результатiв у нtlвчаннi й виховшпri педагогiчнi

працiвники представJIяються до нагородкешUt державними наюродtlми,

присвосннЯ почесниХ звать, вi,цзНаченнЯ держ€lвниш,I премiями; знalками,

гра}rот€lN,rи, iнtшlми видаilrи морttJIьного i матерiального зiюхочешi,I,
'7.З. ПрачiвнИкам, якi успiшнО i сумлiннО виконують.своi труловi обов'яlзt_с11,

надttються в першу чергу переваги i соцltшьнl пшьги в меж{Iх своlх
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повнов€Dкень 1 за рахунок власЕих коrrrгiв заклацiв освiти. Таким працiвтллсам
Еадасться також перевiга при просув€lннi по роботi.

Заохочення оголошуеться в наказi фозпорядженнi), доводяться до вйома
всього колективу закладi освlти l з€lносяться до трудовоi книжки працiвника.

8. Стягнеипя за порушення трудовоiдпсцпплiяш
8.1.Порушення труловоi дисциплiни, тобто невиконання або венtцежне

виконання з ви}lи працiвт*rка покладених на нього трудових обов'язкiв, тягне
застосування заходiв дисциплiнарного або цромадського впливу, а також
застосувtlншI iнших заходiв, передбачених чинним законодtвством Украiни.

8,2.За порушення трудовоi дисциплiни до працiвника може
застосов€lно один з таких заходiв стягнення:

а) догана;
б) звiльнення.
Звiльнення як дисrцплiнарне стягненIш може бути застосоване вiдповiдно

до гш. 3, 4,'1,8 q.40, ст. 41 Кодексу законiв tlpo пращо Украiни.
.Щисциплiнарнi стягнення застосовуеться дrректором.
.Що застосуваrrня дисциплiнарного стягнешlrl директор повицен зажадати

вiд поруrrпrика трудовоi дисtигшiни письмовi пояснення. У випадку вiдмови
праlligнцкз дати письмовi пояснення скJIадаеться вiдповiдний акт.

8,3.Дисщгшiнарнi стягнення застосовуються директором безпосередньо
пiсrя виявлення провини, але не пiзнiше одного мiсяrrя вiд .щlя i'i' виявленшI, не
рсlхуючи часу хвороби працiвника або перебування його у вiдпустцi.

8.4.Дисщаплiнарне стягнення не може бути накJIадене пiзнiше шести
мiсяцiв з дIut вчинення цроступку.

8.5.За кожне порушення трудовоi дисциплiни нtlкJIадаеться тiльки одне
дисlиrшiнарне стяIненнrI.

8.6.,Щисщаплiнарке стягненЕя оголошуеться в наказi i повiдомляеться
працiвниковi пiд розписку.

8.7.якщо протягом року з дllt наклад.lння дисциплiнарного стягнення
працiвника не буле пiддано новому лисшиплiнарному стягненню, то BiH
ввtDкаеться таким, що не MalB дисциплшарного стягнення.

8.8.Якtцо праl-tiвник не догryстив нового порушення трудовоi дисциплiни i
до того ж цроr{вив себе як сумлirший працiвник, то ýтягцеЕня може бути зтrяте
до зчкlнченюI одного року. Прmягом строку дii дисциплiнарного стягнення
з€Lчоди заохочення до працlвника не застосовуються.

8.9.{иректор ма€ право замiсть накладання дисщаплiнарного стягненнrI
передати питilш про порушення трудовоi дtсrршлiш.r на розгляl трудового
колективу.

8.10.Педагогiчнi працiвники З.ЩО, в обов'язки яких входить виконання
виховних функцiй по вiдношенню до дiтей, можуть бути звiльненi за
здiйснення амор€шьного проступку, несумiсного з продовженням даrоi роботи

Педагогiчrмй прш{iвник З,ЩО може бути звiльнений у разi застосуваннrI
методiв виховttнш{, повlязаних з фiзичним та/або психiчним насильством над

бути

особистiстю вихованцiв.
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8.11. .Щисчrшлiнарнi стягнеЕня до дирекгора ЗДО застосовуються

управлiнrrям освiти Ужгородськоi MicbKoi ради.

Правпла впуrрiшпього трудового розпорядку пiдпrrсалп:

ВОIIПО ЗДО ЛЬ 1 м1

о.А. IIдконечпа

Щирекгор ЗЩО

a
.Jl Ft,{

12-

:_)тйrц)
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Штатний розпис ЗДО Jф1

Додаток 7

zlльними
цiвникiв
.202l р.)

-

di

l. .Ц,иректор - 1

l ;. Ё;l;;u,Ьпо-*"о^"ст- 1,5

l ;. ПЫ;ичний психолог - l
l л. в"*оrателi - 2б

l i: Xl*;xiýTb:#T;"-','"-,o"- 
l 625

l т. lвorl педагоги -

l ;. K.pi*""* гуртка- 1,625

l ;. iоiо,""и бухгаrтер - t

l l0.Бч*,ац,ер - l
l ii.a;;;;u ""pu 

медична - 2

l ,,:,*.Ёffi;:,""-"-,

l ii.fll]Ji"",i"* вихователiв - l7

l l3.ff"',],?l1,1}'"',,]o*", бiлизни _ 2,5

l *л*$-.";л,жi;::-,-"о",.*",



ЗАТВЕРЩЖЕНО:

ндзя

,,о 2/ р. 20_dlр

flолаток 8

<<Про лоплаТу матерiальноiдопомоги працiвнпкам ЗЩО ЛЬ1, якi
перехворiли па COVID-l9>.

На пiдставi повiдомлення про змiни п. 8.3 Гаlrузевоi Угоди, а саме:
п. 8.З,lб <Надавати праuiвникам закладiв та ycTtl'o' освiти , якi захворiли
та перенесли гостру респiраторну хворобу CovID-lg, спричинену
KopoHaBipycoM SARS-CoV-2, атакож захворiли таперенесли цеiнфекцiйне
зtцворюваЕня члени ixHix сiмей чи близькi рошлчi, чи втратили через нього
членiв ciM'i або близьких родичiв матерiа,rьну допомоry в розмiр не менше
мiнiмальноi заробiтноi плати>.

.ЩаНе Доповненrrя було приЙнято на зборах трудового колективу ЗДо Nsl, i
вирiшенО виплачуватИ матерiальнУ допомогУ в розмiрi мiнiмальноi заробiтноi
плати.
( протокол М l вiд <14> вересня 202l року).

о.А.Наконечна
,д_
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