
Змiни та доповнення до

Колективного договору

мiж роботодавцем i виборним органом первинноi
профспiлковоi органiзацi'i Ужгородськоi ЗОШ I-

III ст.ЛЪ7

Ha20l9-2024pp.

Затвердженi на загальних зборах

працiвникiв

УжгородськоТ ЗОШ I_III ст. Jф7

Протокол NэЗ вiд l7,l2.202l р.

м. Ужгород



l

Виборний орган первинноi профспiлковоi органiзацii Ужгородськоi ЗОШ I-
IlI ст.Nэ7 та працiвники УжгородськоТ ЗоШ I-III ст. ЛЪ7 на пiдставi Закону
Украiни <Про колективнi договори та угоди) , ст. 14 Закону Украiни <Про
оплату працi>>, Га.лузевоi угоди Mix MiHicTepcTBoM регiонzlпьного розвитку ,
Закону УкраiЪи <Про професiйнi спiлки, it права та гарантii дiяльностЬ>,
Положення << Про затвердження Полохення про умови роботи за
сумiсництвом працiвникiв державних пiдприемств, установ i органiзацiй
Л!:43>>, Постанова КМУ N91290;ЛЪ67 , вирiшили внести змiни у колективний
договiр , а саме:

. l. [оповнити Колективний логовiр в Роздiлi lv <оплата прачi> пунктами
17 та 18:

пункт l7 <Надавати працiвникам матерiальну допомогу у зв'язку з
сiмейними обставинами , зокрема, на поховання родичiв першого ступеня
спорiдненнЯ в розмiрi одного посадового окладу (п. 3.3l IнструкцiТ J\Ъ5) за
рахунок коштiв засновникiв та власних коштiв>>;

пункт l8 <надавати членам профспiлки на час профспiлкового навчання
додаткову вiдпустку вiдповiдно до Додатку 13>.

2. Щоповнити Колективний доювiр в Роздiлi V <Охорона працi та
здоров'я працiвникiв>> пункгами 5. l. 19; 5. 1.20; 5. 1.2 l :

гryнкт 5,1.19 <Надавати щорiчну додаткову вiдпустку за особливий характер
працi медичним працiвникам (згiдно,Щодатry 2 до Постанови КМУ Nч1290)
вiдповiдно до ,Щодатку ЛЬ12>;

rryнкг 5,1.20 <Встмовити доплату за робоry у несприятливих умовах працi та
пiдвищеного ризику для здоров'я медичним працiвникам закладiв освiти у
зв'язку з поширенням на територii УкраlЪи госцоi респiраторноi хвороби
CovID_lg, спричиненоi корона BipycoM SARS - СоV-2, у розмiрi 20%
посадовою окJIаду з 1 сiчня 2021 року i до скасуваliня карантину (п.l
Постанови КМУ Nl67)>;
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пункт 5.1.21 (Надавати працiвникам закладiв та установ освiти, якi
захворiли та перенесли гостру респiраторну хворобу COVID- l9, спричинену
корона BipycoM SARS - СоV-2, чи втратили через нього членiв ciM'i

vатерiальну допомоry за рахунок коштiв засновникiв та власних кошriв . але
не менше одвiеi тшсячi грпвень (п.8.3.16. Галузевоi угоди)>.

3. Викласти пункти до Положення про премiювання працiвникiв
загальноосвiтньоi школи I-III ст, Nэ7 м. Ужгород, Додаток 2 до
колективного трудового договору в такiй редакцii:

пункт 2.2 <пiдставою для виплати премiт iх засryпникiв с наказ
v керiвника навчмьного закJIаду);

пункт 3.5 <При визначеннi розмiру премii окремим працiвникам,
включаючи сумiсникiв(згiдно п.l; п.5 Про затвердження Положення про

умови роботи за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприемств,

установ i органiзацiй Ne43) враховуеться>:

пункт 3.б к Розмiр премii кожному окремому працiвнику включаючи
сумiсникiв встановлю€ться вiдповiдно до особистого внеску та не мас
обмехень (вiдповiдно до п. 53 lнструкцii про порядок обчислення
заробiтноi плати працiвникiв освiти, затвердженоi наказом MiHicTepcTBa
освiти iнауки Украiни вiд l5.04,1993 Nэ 102 загальний розмiр премii, яка
виIшачу€ться одному працiвнику, не обмежусться максимальними

r розмiрами) , премii можуть бути у розмiрi : посадового окладу, посадового
окладу з надбавками та доплатами, фiксованому розмiрi, у розмiрi
мiнiмальноi заробiтноi плати, середньомiсячноi, двох посадових окладiв";

пункт 6.1 <В навчальному закrrадi проводяться заохочувальнi виплатиl до
яких вiдносяться премii, якi мirють одноразовий характер, зокрема,
виплати, якi не пов'язанi з конкретними результатами прачi з урахуванням
особистого вкладу здiйснюеться в кожному конкретному випадку за
наказом керiвника та за погодженням з виборним органом первинноi

- премiТ у зв'язку з виходом на пенсiю;

- премii за виконання важливих та особливо важливих завдань;
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- одноразовi заохочуваJlьнi виIшати до ювiлейних дат працiвникiв закJlаду

(жiнки - 50, 55, 60,65 poKiB, чоловiки - 50, 55, б0,65 poKiB) та пам'ятних дат

закладу; до свят: нового року (l сiчня), Рiздва Христового (7 сiчня i 25

грулня), Мiжнародного жiночого дня (8 березня), .Щня Конституuii Украiни

28 червня), ,Щля Незалежностi Украiни (24 серпня), Пасхи, Трiйцi;

професiйних свят: Мiжнародного дня секретаря (остання середа повного

тижня квiтня), ВсеукраТнського дня психолога (23 квiтня), Всесвiтнього дня

охорони працi (28 квiтня), ,Щтrя медичного працiвника (третя недiля червня),

.Щня бцгалтера Украiни (l б липня), ,Щня знань (1 вересня), ,Щня фiзичноТ

культури i спорту (друга субота вересня), Всеукраiнського дня бiблiотек (30

вересня), .Щня прачiвникiв освiти (перша недiля жовтня), ,Щня захисника

УкраiЪи (l4 жовтня)>.

4 . Викласти пункт 5 . l .4 до Правил внутрiшнього трудового розпорядку

УжгОродськоi ЗоШ I-III сryпенiв ЛЬ7 Ужгородськоi MicbKoi рали

Закарпатськоi областi ,Щодаток No1 1 до колективного трудового договору В

такiй редакчii:

пункт 5.1.4 <При виконаннi окремих видiв робiт, коли за умовами роботи

не може бути ло'тримано встановлену для певноi категорii прачiвникlв

щоденну або щотижневу тривалiсть робочого часу (працiвники

сторожовоi охорони), за погодженням iз профспiлковим KoMiTeToM

запроваджусться пiдсумований облiк робочого часу (облiковий перiод -
пiвроку) з тим, щоб тривалiсть робочого часу за облiковий перiол не

перевищувала нормальноi кiлькостi робочих годин>.

Голова виборного
первл!нноl

воi органiзаuiТ
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Доdоmок N972

До холекmчвноzо

mруаовоzо 0оzовору

Перелiк посад працiвrrикiв, яким надасгься додаткова вiдпустка

особлцвиЙ харакrер працi

Лiкар - 7 днiв
Медсестра 7 днiв

Прпмiтка: У розрах)4lок часу, що дае право прачiвяику на додаткову вiдпустку,
зараховуrоться днi, коли BiH фактично був зайЕятий на роботах iз особливим характером
працi не менше половиви тривалостi робочого дяя, устаflовленого для працiвникiв цих
виробничтв професiй i посал.

l.
2.
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Доdоmок N9lЗ

До колекmчвноaо

mруdовоzо dоеовору

Перелiк категорiй працiвншкiв, якi мають право на одер)хання
додатковоТ оплачуваноi вiлпусткп на час профспiлкового цавчання

1. Члени профспiлкового KoMiTery первинноТ профспiлковоТ органiзаuiТ - ло 6
календарних днiв.

6

5



Протокол N9 3

заrальних зборiв працiвникiв Ужrородськоi 3ОШ 1-1ll ст. N97

вiд ].7,12.2021 року

Голова: Кондор О.В.

Секретар: Шелельо М.В.

Всього: 67 чол.

Присутнi:64 чол.

Вiдсугнi з поважних причин:3 чол.

Порядок денний:

Внесення змiн i доповнень до колективного договору Ужгоролськоi
ЗОШ I_III ст. ЛЪ7 на 2019-2024 рр.

I. Слухали :

- Кондор О.В., яка ознайомила з проектом змiн та доповнень до
колективного договору у редакцii працiвникiв УЗОШ 1-III ст. N97 та
змiн i доповнень законодавства Украiни .

Вирiшили:
Схвалити змiни та доповнення до колективного договору УЗоШ I-пI
ст. Nч7 на 2019-2024 рр.
Голосували:
<ЗА> - одноголосно, <ПРОТИ> - немае, <УТРИМАЛИСЬ> - немас.

Вiд iMeHi роб на рЕгАн

кондорВiд iMeHi прачiвникiв УЗОШ I- IlI ст.

"]-
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кiлькiсть аркушiв
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