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роздIл I.
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

:.l. Колективний договiр на 2О22-2О27 роки мiж роботодавцем та виборним
органом первинноi профспiлковоi органiзацii Ужгородськоi початковоi школи
<Первоцвiт> Ужгородськоi MicbKoi ради Закарпатськоi областi (надалi -
Сторони) укладено вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про колективнi договори i
}-гоJи), ЗаконiВ УкраihИ <Про ocBiTy>,, пПрО повну заг€шЬну середню ocBiTy>,

"Про охорону працi>> , <Про профспiлки, ix права та гарантii дiяльностi>,
Генеральноi угоди прО регулювання основних принципiв i норм реалiзацii
,^оцiапьно-економiчноi полiтики i трудових вiдносин в YKpaiHi (надалi -
Генеральна угода), Га-,rузевоi угоди мiж MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни та
цк Профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни (надалi - Галузева угода),
}'го_rи мiж .Щепартаментом освiти i науки , молодi та спорту Закарпатськоi
об,lасноi державноi адмiнiстрацiТ та Закарпатською обласною органiзацiею
Профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни на 2021-2025рр, (надалi -
об_lасна угода),угоди мiж управлiнням освiти Ужгородськоi Micbkoi ради та
!-;кгородськОю мiськоЮ профспiлковою органiзацiею працiвникiв освiти i науки
ча 2020-2024рр. (надалi - Угода), iнших aKTiB законодавства у сферi освiти та
rti;кнародних договорiв Украiни, укладених в установленому законом ,,орядку,
iншlrrlи законодавчими актами Украiни.
l.]. Положення колективного договору укладено на засадах:
- соцiального дiалоry, взаемноi довiри та поваги, розмежування прав i
Вi:повi:а,lьностi CTopiH;

- обов'язковостiведенняколективнихпереговорiв;

- рiвноправностi CTopiH у BHeceHHi пропозицiй;
- \,рахчвання реальних можливостей матерiального,
] , :_.-t-lвого забезпечення зобов'язань, якi приЙмаються;

виробничого й

:lрlоритетноСтi примирниХ методiВ при розв'язаннi конфлiктних ситуацiй;
зlзсrtноi вiдповiдальностi за виконання досягнутих домовленостей;
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- добровiльностi у прийняттi зобов'язань.
_ ,_], На пiдставi колективного договору, який е локальним нормативним актом
.,оцiапьногО партнерства, встановленО взасмнi зобов'язання CTopiH щод9
РеГ\',lювання виробничих, трудових i соцiально-економiчних вiдносин i
}-зго.]ження iHTepeciB працiвникiв i роботодавця.
l,_l, Умови колективного договору дiють безпосередньо та поширюються на
лрацiвникiв закладу, е обов'язковими для виконання Сторонами, якi його
} Llа"гIи.

:.j. Сторонами колективного договору е:

- керiвник Ужгородськоi початковоi школи <Первоцвiт> Ужгородськоi
чiськоi ради Закарпатськоi областi у особi директора Макари Оксани
Василiвни, яка представляе iнтереси власника i мае вiдповiднi повноваження;

виборний орган первинноi профспiлковоi органiзацii у особi голови
Гr рзель Лiлiil \рзель Лiлii IBaHiBHи, яка, вiдповiдно до ст.247 Кодексу законiв про працю
\'краiни (надалi - КЗпП Украiни), ст, 37 Закону Украiни <Про професiйнi спiлки,
lx права та гарантii дiяльностi>, представляе iнтереси працiвникiв УжгородськоТ
початковоi школи <первоцвiт> Ужгородськоi Micbkoi рали Закарпатськоi
об-Tастi у питаннях виробництва, працi, побуту, культури й захищае ix трудовi,
соцiа,тьно-економiчнi права та законнi iнтереси.
1,6, Керiвник Ужгородськоi початковоi школи <Первоцвiт> Ужгородськоi
rricbKoi ради Закарпатськоi областi визнае виборний орган первинноТ
профспiлковоi органiзацii единим повноважним представником Bcix працiвникiв
}'жгородськоi початковоТ школи <Первоцвiт> Ужгородськоi мiськоi ради
закарпатськот областi ради в колективних переговорах.
1,7, Сторони зобов'язуються доlримуватись принципiв соцiального
партнерства: паритетностi представництва, рiвноправностi cTopiH, взаемноi
вi:повiдальностi, конструктивностi та аргументованостi при проведеннi
переговорiв (консультацiй) щодо укладання колективного договору, внесення
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j1,1:H i доповнень до нього, вирiшення ycix питань соцiально-економiчних i
_:} _]ових вiдносин.

,,s, Зrriни Й доповненнЯ в колективний договiр вносяться за згодою CTopiH
-l,-,rя проведення переговорiв. Пропозицii однiеi iз CTopiH с обов'язковими для
]r_-l З Г,lЯJУ iншоЮ Стороною. Рiшення щодо них приймаються за згодою CTopiH у
_,-t-:енний TepMiH i набувають чинностi пiсля схвалення загальними зборами
i,t.,-iектив} працiвникiв. Змiни, що випливають iз змiн чинного законолавства,
lечерапьноi угоди, обласноi угоди та Угоди, вносяться без проведення
_з:еговорiв, Iншi змiнИ та доповнеНня абО припинення дii колек,гивного
:_.. оворУ - тiлькИ пiсля переговорiв CTopiH у такому порядку:

одна iз CTopiH повiдомляе iншу Сторону й вносить сформульованi
_]trl]озliцii щодо змiни до колективного договору;

у семиденний строк Сторони утворюють робочу комiсiю i розпочинають
переговори;

- пiсля досягЕення згоди CTopiH щодо внесення змiн оформлюеться
вi:повiдний протокол.

],9, -Додна 
зi cTopiH, що уклали колективний договiр, не може протягом усього

,:тюý' його дii в односторонньому порядку приймати рiшення, що змiнюють
нор\lи, положення, зобов'язання колективного договору, або припиняють .rx

BIlKoHaHIш.

_ -'_t- Переговори щодо укладання нового колективного договору на наступний

ранiше як за 3 мiсяцi до закiнчення строку дii
TеP\llH починаються не

Iо]ективного договору.

. . _, Пiс--rя схваJrIення про€кту

- Сторони у п'ятиденний TepMiH з дня пiдписання колективного договору
. :оповнень) спiльно подають колективний договiр для повiдомноI

:,: , -:: ,iT в rriсцевi органи державноi виконавчоi влади та у двотижневий TepMiH



;:::r п]длцgдння представниками CTopiH i дiс до укладення

] -ня ре€страцiт забезпечують доведення змiсту колективного догоtsOру до

=.11illРНОГо органу первинноi профспiлковоi органiзацii та працiвникiв закладу.

. -_:. Роботодавець забезпечус ознайомлення ycix працiвникiв з текстом
i(а.lзктивного договору (змiнами i доповненнями) у двотижневий TepMiH з дня
., _'_ О РеССТРаUii.

- -]. При змiнi представникiв CTopiH, повноваження та обов'язки цього
l _ ..3ктllвного договору переходять до правонаступника CTopiH.

роздIл п.
TEPMIH ДIi КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Колективний договiр укладено на2О22 _ 2027 роки, схвалено заг Iьними

чинностi з

нового або

працiвникiв вiд 05.01.2022 року протокол Nо 1, набирае

цього колективного договору,
-До:на зi CTopiH, що укл€ши колективний логовiр, не може впродовж

TepMiHy його дii в односторонньому порядку припинити
взятих на себе зобов'язань, порушити узгодженi положення i норми.

Сторони забезпечують упродовж дii колективного договору монiторинг
законодавства Украiни з визначених колективним договором питань,

реzrлlзацll законодавчих норм щодо прав та гарантiй працiвникiв,
ii захист.

Сторони створюють умови для iнформацiйного забезпечення працiвникiв

- - --]i1\ вtlконання норм, положень i зобов'язань колективного договору,
перiодичностi оприлюднення вiдповiдноi iнформацii не рiдше

разу на piK.

роздIл III.
РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ, ВИРОБНИЧИХ ВIДНОСИН

1_o.,--, л_.
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З.1.1. Забезпечити ефективну дiяльнiсть Ужгородськоi початковоi школи
<первоцвiт> Ужгородськоi мiськоi ради Закарпатськоi областi, виходячи з
фактичних обсягiв фiнансування, та рацiональне використання спецiальних
коштiв для пiдвищеЕня результативцостi роботи Ужгородськоi початковоi
школи <<первоцвiт> Ужгородськоi Micbkoi ради Закарпатськоi областi .

З,1,2, Забезпечити розвиток i змiцнення матерiально-технiчноi бази
Ужгоролськоi початковоТ школи <Первоцвiт> Ужгородськоi MicbKoi ради
закарпатськоi областi, створення оптимальних умов для органiзацii освiтнього
процесу.

_].1.3. Протягом 2 днiв з часу одержання iнформацii доводити до вiдома
працiвникiв закладу HoBi нормативнi документи стосовно трудових вiдносин,
органiзацii працi, роз'яснювати ix змiст, права та обов'язки працiвникiв.
-i,1,4, Забезпечити дотримання встановлених чинним законодавством норм
тривалостi робочого часу i часу вiдпочинку для працiвникiв закладу.
_],1,5, Застосовувати засоби морального i матерiального стимулювання якiсноi
rрацi, рацiон€шьного використання наявного обладнання, технiчних засобiв
чавчання i т,п, При вирiшеннi цих питань консультуватися з виборним органом
:ервинноi профспiлковоi органiзацii закладу (ст. З8 ЗУ Про профспiлки, .lx

_рава та гарантii дiяльностi).

_r,1,6,Створювати умови для використання педагогiчними працiвниками
з:,-tьних вiд навчальних занять та виконання iншоi педагогiчноi роботи за
]t-tзlil?дом окремих днiв тижня з метою пiдвищення ква.rriфiкацii, самоосвiти,
:::готовки до занять тоIцо за межами закладу освiти (п.5.3.1 Галузевоi угоди).
-:,^,7, Забезпечити розробку, затвердження посадових iнструкцiй для Bcix
tзтегорiй працiвникiв закладу за погодженням з виборним органом первинноi
профпiлковоТ органiзацii (п.5,3.24 ГалузевоТ угоди ).
: -.s. Забезпечити протягом одного року реалiзацiю працiвниками переважного

jз: На Ук,]-]адання трудового договору у разi поворотного прийняття на роботl,
.._:вникiВ аналогiчноi квалiфiкацii (ст. 42-|КЗпll Украiни).



3-1_9. Збе.зпечити настаВництво над молодими
rпгашт в колекплвi та професiйному зростанню.
_: , _ \-;1 BaTll HepiBHicTb за iT наявностi в оплатi працi жiнок i чоловiкiв, якi
-:::_*r]:t_r' ь в заь,tа_]i, на базi загаJ,Iьного соцiального нормативу оплати працi, а-_1, _-i, ;з t]c'oBi професiйноi пiдготовки (перепiдготовки_) кадрiв (ст. 18 Закону
_' ,:= -;: "Про забезпечення рiвних лрав та можливостей жiнок i чоловiкiв>).
_- , _ ]:iirснювати коN{плектування кадрами i просування працiвникiв по роботi: :_ l:i,\rання\l принципу надання переваги особi Tiei cTaTi, щодо якоi в закладi
_-,,,, -itсбаlанс (ст, I8 Закону Украiни кПро забезпечення рiвних прав та_ :- ,: зtr\-теl"t ;KiHoK iчоловiкiв>).

: ]. Jo початкч роботи працiвника за укладеним трудовим договором (KpiM
--' -(rЗL]ГО JОГОВОру про дистанцiйну роботу) або переводячи працiвника в
_. :::.-:=LrB_leHO}lv законоМ порядкУ на iншУ роботу, роз'яснити пiд особистий- ::;.. 1-1ого права, обов'язки, iнформувати лро умови працi,
_: , _ _:, }'становлювати наказом гнучкий режим робочого часу для працiвникiвjii_:зf\, освiти на час загрози, поширення епiдемii, пандемii та,/або у разiiJ._.;{кнення загрози збройноТ агресiТ, надзвичайноi ситуацii техногенного,
_-:;:]trJноГо чи iншого характеру. З таким наказом ознайомлювати працiвникiв
]]r,llЯГо\t ,lBox днiв з дня його прийняття, але до запровадження I,нучкого
:ex;l\t\, робочого часу. У такому разi норми частини TpeTboi cTaTTi з2 КЗпП
}'i::aTHlt не застосовуються (ст. б0 КЗпП Украiни).

Запровадження гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змiн у::,],:\l\BaHHi, оплатi працi та не впливас на обсяг трудових прав працiвникiв
}'х. opo_]cbKoi початковоi школи кПервоцвiт> Ужгородськоi MicbKoi радиЗэrарпатськоi областi .

_: , ,IJ, Запроваджувати наказом керiвника дистанцiйну роботу для працiвникiв
:.:ila_]} освiти на час загрози поширення епiдемii, пандемii, необхiдностi
-:",L]iзо,lяцii працiвника у випадках, встановлених законодавством, та./або у разi:''::;lКНеННЯ ЗаГРОЗИ ЗбРОйноi агресii, надзвичайноi ситуаuii техногенного.

спецiалiстами, сприяти ix



природного чи iншого характеру, без обов'язкового укладення трудового
Jоговору про дистанцiйну роботу в письмовiй формi. З таким нак€вом
працiвникiв ознайомлювати протягом двох днiв з дня його прийняття, EUI. до

.Щистанцiйна робота - це форма органiзацii працi, за якоi робота

iнформацiйно - комунiкацiйних технологiй.

_:.1.15. При укладеннi трудового договору про дистанцiйну роботу надати
:]рацiвниковi рекомендацii щодо роботи з обладнанням та засобами, якi керiвник
Еада€ працtвнику для виконання певЕого обсяry робiт. ОзнайомленЕя може
зl:бr,ватися у формi дистанцiйного iнструктажу або шляхом проведення
завчання безпечним методам роботи на конкретному технiчному засобi. У
,,\foBoMy договорi за згодою cTopiH можуть передбачатися додатковi чмови
"!r_]o безпеки працi.

сзнайомлювати працiвникiв з наказами , ловiдомленнями, iншими
:_ri1 \Iентами керiвника щодо ixHix лрав та обов'язкiв з використанням
i;l]начених у трудовому договорi засобiв електронного зв'язку. У такому разi
пLIтвердженням ознайомлення вважа€ться факт обмiну вiдповiдними
.. э(тронними документами мiж керiвником та працiвником.

-- ,6, Забезпечити безпечнiсть i належний технiчний стан обладнання та
в,-сrбiв виробництва, що передаються працiвнику для виконання дистанцiйноТ
FФоти.

-i,1,17, Звiльнення працiвникiв за iнiцiативою роботодавця здiйснювати за
":]i-,-]Hl\1 погодженням з виборним органом первинноi профспiлковоi

У такому разi норми частини TpeTboi cTaTTi

( ст. 60-2 КЗпП Украiни).

зtlпровадження дистанцiйноi роботи.
32 КЗпП УкраiЪи не застосовуються

викону€ться працiвником поза

освiти, в будь-якому мiсцi
робочими примiщеннями

за вибором працiвника

чи територiею закладу

та з використанням

ч.огзнiзацii, згiдно з чинним законодавством Украiни.
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-i,1,18, Звiльнення педагогiчних прачiвникiв у зв'язку зi скороченням обсяry
tюботИ здiйснюватИ липtе пiслЯ закiнчення навчаJIьного року (п.5.3.5 Галузевоi
1го:и).

-i,1,19, Укладати з педагогiчними працiвниками, якi досягли пенсiйного BiKy
якIl\I виплачусться пенсiя за BiKoM, труловi договори строком вiд одного
rэьох poKiB (ст.22 ЗаконУ Украiни <Про повну заг€шьну середню ocBiTy>).
_:.1 .20. Сприяти наданню можливостi непедагогiчним працiвникам закладу, якi
зi:повiдно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу,
з;lконувати ii в межах основного робочого часу (п.5.3.12 Галузевоi угоди).
_:.l.] l. Забезпечити щорiчне пiдвицення квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв
n*la-]y згiдно з лланом та поза межами плану пiдвищення квалiфiкацii закладу
:ia вiдповiдний pik, що формуеться, розглядаеться i затверджуеться
:э:агогiчною радою закладу, з урахуванням особливостей, визначених
поря:ком пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних i науково-педагогiчних
::аuiвникiв' затвердженоГо постановою КабiнетУ MiHicTpiB Украiни вiд
::.08.]019 N800. На час пiдвищення квалiфiкацii педагогiчним працiвником
:::l(.BlJHo до затвердженого плану з вiдривом вiд виробництва (освiтнього
]tlЦ€С\') в обсязi, визначеному законодавством, за педагогiчним працiвником

]оерlгаги мiсце роботи (посаду) iз збереженням середньоi заробiтноi плати.
в;rтрати, пов'язанi з пiдвищенням квапiфiкацii, вiдшкодовувати у порядку,

,']П,]Чс'НО\lу законодавстВом (Закони Украiни <Про ocBiTy>, постанова Кабiнетч
\!.зiстрiв Украiни вiд 2i.08.20l9 N800 <!еякi питання пiдвищення квалiфiкацii
-. .-]. L]гiчних i науково-педагогiчних працiвникiв> ).

: , ]], Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повiдомлення
-:. ,iBHltKiB про введення нових i змiну чинних умов працi, зокрема
.:эгогiчних працiвникiв щодо обсягу педагогiчного (навчального)

не пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до iiэзмнтаження на наступний навчальний piK,

залромдження (п.5.3. 1 7 Галузевоi угоди).

та

до
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_],1,23, Включати представникiв виборного органу первинноi профспiлковоi
.-tрганiзацii, до складу тарифiкацiйноI та атестацiйноi комiсiй.
-i,1,24, Погоджувати з виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацii,
:lIlтання:

- ЗаПровадження змiн. переглял умов працi;
- оплати працi;

- умов запровадження та розмiрiв надбавок, доплат, премiй, винагород та
_iших заохочувальних, компенсацiйних виплат;
_ час початку i закiнчення роботи, графiки змiнностi, подiлу робочого часу
.:з частини, застосування пiдсумованого облiку робочого часу, надурочних
:,_-бiт, роботи у вихiднi лнi, графiки роботи, згiдно з якими передбачити
\lL-'^.lивiсть створення умов для приймання працiвниками iжi протягом робочого::;\ на тих роботах, де особливостi виробництва не дозволяють встановити
перерву;

- часУ вiдпочинкуо графiкУ надання вiдпусток тощо (п. 5.3.19
. . o:lt. п.З.3.2 Обласноi угоди, згiдно з додатком Ns24).
: ,-i5, Сприяти створенню в колективi сприятливого

:,: lt-l.-l огi чного клiмату.

Галузевоi

Mop€lllbнo

_, _п, ! переджувати виникнення iндивiдуальних та колективних трудових, -:,:iKTiB, а у випадку i" виникнення забезпечити вирiшення згiдно з чинним
_. :_]BcTBO},l.

- 
- 
- \';кlrвати запобiгання закладll , ]vlLriJtv JdIluuIlання в закладi поширенню

: -. _ ,_'HlJ,r, туберкульозу, COVID-19 та iнших вiрусних захворювань.

епlдемll

. Яj\(гься:

-, - , Пре:ставляти та захищати ТрУдовi.' соцiально-економiчнi права та законнi
,--J:e"ll пРацiвникiв - членiв виборного органу первинноi профспiлковоi

заходtв метою
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у вlдносинах з роботодавцем (уповноваженим ним органом),
, ] -:"]\1Il Jержавноi влади,га мiсцевого самоврялування в судових органах.
- - ] З:iilснюватИ громадськиЙ контролЬ за дотриманням у закладi
i, _:1!1_]авства про режим працi i вiдпочинку та сво€часним введенням у дiю
- ,:"1::;l'Htix документiв з питань трудових вiдносин, органiзацii, нормуRання
-::- - ]t-lзпоJi-пу педагогiчного (навчального) навантаження тощо. Роз'яснювати
_:_ э::llКi\I зN{lст нормативних документiв щодо органiзацii працi, ix права i

lФв язки.

|_*r_ L приJlти дотриманню трудовоi дисциплiни та правил внутрiшнього
ЕлIоряf,ку (згiдно з додатком Ns 25),

_ _ .' 
"еоlчно 

використовувати передбаченi чинним законодавством права та
-, ,:Зrr,-Тi щодо усунення причин та обставин, що спричинюють колективнi
_ э. !,пори, з питань, що стосуютЬся режимУ працi i вiдпочинку. Сприяти

чеJ.(енню виникнення трудових конфлiктiв.

] --i_ Ъбезпечити спiвпрацю з роботодавцем з метою попередження порушень
цlсц з€lконодавства.

Бр,ги участь в органiзацii, пiдготовцi та проведеннi заходiв, спрямованих
- _ - _.,::ення професiйноi майстерностi працiвникiв закладу.

l+ати r{асть у семiнарах-навчаннях профактиву MicTa з правових питань.
_ l ,. з.]па_]кч порушень трудових прав членiв виборного органу первинноi

-:, ,:,- - -..LrBoi органiзацii вживати заходiв tцоло iх усунення: офiцiйно
:.:]-:.'-э:окерiвникiворганiвмiсцевогосамоврядуваннятаобласнихорганiв

|-,;- _э:jтра,Iьних органiв виконавчоi влади, управлiння освiти Ужгородськоi
- -: ' :]_]tl. .]еПарТаМентУ освiти i наУки Закарпатськоi обласноi державноi
- , - - ::цiI. MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, надсилати копii вiдповiдей

_ -::-.r. о Kor'tiTeTy Профспiлки Для ПоДалЬшоr.о реаГУВання. В оперативному
lFllý iнформувати працiвникiв закладу про причиЕи виникЕення проблемних
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] ] ", Не .опускати прийняття роботодавцем нормативних aKTiB без дотримання
роцедри погодження або врахування думки виборного органу первинноi
,}эспi-.'ковоi органiзацii, передбаченоi чинним законодавством Украiни,
Еrтивним договором та угодами (згiдно з додатком Л!24).

Ужгородськiй початковiй школi <Первоцвiт> Ужгородськоi MicbKoi ради
hryпатськоi областi встановлюеться 5 денний робочий тиждень з 2 вихiдними
_ - ; ,,: .: з сr,боТУ, недiлю. Режим роботи закладу з 07.00 год. до 19.00 год.

" _,- ^lэрiо:и, упродовж яких у закладi не здiйснюеться освiтнiй процес
,-. -я _]iя-,lьнiсть) у зв'язку iз санiтарно-епiдемiологiчними, клiматичними чи

, _ ,t,..1. не за-пежними вiд працiвникiв обставинами, с робочим часом
-:_: ,, --lHIi\ та iнших працiвникiв. У зазначений час працiвники залучаються
: : ]:;i\ форм ocBiTHboi, виховноi, методичноI, органiзацiйноi та iншоi
::__: _ ,чНоТ liяльностi, у томУ числi i дистанцiйно, передбаченоi трудовим
_, -. :,_:O\l або посадовою iнструкцiею, вiдповiдно до наказу керiвника закладу
i - . :;-'] - передбаченому колективним договором та правилами внутрiшнього
], - - ] ._{} (п. 5.2.1 Галузевоi угоди, п.З.2.1. обласноi угоди).
. , ,- ; , .,, чення вчителiв, якi здiйснюють iндивiдуальне навчання дiтей за
а,:- . ]:,.l;l показами' а також асистентiв учителiв , асистентiв вихователя до
i,, l -,:__! iншоi органiзацiйно-педагогiчноi роботи у канiкулярний перiод,
:,----_ься в межах кiлькостi годин навчального навантаження.
_-_.- - 1 .:]L]го при тарифiкацii до початку канiкул (л. 5.2.2 Галузевоi угоди).' _ _:.:ззтiсть робочого часу педагогiчних працiвникiв, за.,rучених у перiод,

,.. .]сться lз щорiчною оплачуваною бiльшевlдпусткою, строк

. ...н iкr,--tярний лерiод у тiй же мiсцевостi на базi закладiв освiти, не

-,. ззтli кiлькостi годин, встановлених при тарифiкацii до початку

' :;: :lptl r,кладеннi трудового договору (п. 5.2.З Галузевоi уголи).

т(

в

може

TaKoi
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. Залучення педагогiчних працiвникiв у канiкулярний перiод, який не
з ix щорiчною оплачуваною вiдпусткою, до роботи в оздоровчих

розташоваЕих в iншiй мiсцевостi, здiйснюеться лише за згодою
iB (п. 5.2.4 ГалузевоТ угоди).

режим виконання ocBiTHboi, виховноi, методичноi, органiзацiйноi та iнrцоi
iчноi дiяльностi регулюеться правилами внутрiшнього розпорядку

, програмами, iндивiдуа,тьними планами робiт, iншими локальними
як безпосередньо в закладi , так i за його межами.

роздIл ry.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТI

,

Рiшення про змiни в органiзацii виробництва i працi, реорганiзацiю i
закладу, що призводять до скорочення чисельностi або штатч

узгодженi з виборним оргаЕом первинноi профспiлковоi
, приймати не пiзнiше нiж за з мiсяцi до намiчених дiй з економiчним

та заходами забезпечення зайнятостi працiвникiв, що
. Тримiсячний перiод використовувати для вжиття заходiв щодо

звlльненню чи зведенню ii кiлькостi ло MiHiMyMy або пом'якшення
наслiдкiв будь-якого звiльнення (ст.494КЗпП УкраiЪи, пiдпункт

-_,..11 3 ст.50 Закону Украiни <Про зайнятiсть населення >>, п. 4.2,2.Галчзевоi
l)-

при виникненнi необхiдностi вивiльнення працiвникiв у зв'язку iз змiнами
виробництва i працi, у тому числi лiквiдацiею, реорганiзацiею або
ванням установи' скороченням чисельностi або штату працiвникiв

]. ст. .10 КЗпП УкраiЪи):

з.liйснювати вивiльнення лише пiсля використання ycix можливостей
ix роботою на iншому робочому мiсцi, в т. ч. за рахунок звiльнення

лiквiдацii сумiщення тощо;



своечасно та в повному обсязi повiдомляти у письмовiй формi вiдповiдний
Еrтр зайнятостi ,Щержавноi служби зайнятостi (пiдпункт 4 пункry 3 ст.50 Закону

rраlrи <Про зайнятiсть населення>);

направляти на професiйну пiдготовку, перепiдготовку iз збереженням
rсреJнього заробiтку на весь перiод навчання.

- -:. }';кивати заходiв для недопущення в закладi масових вивiльнень
-]:-1rючих з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу (понад З

:,_.-.(li чисельностi працiвникiв упродовж календарного року) (п.4.1,5
_ ::,. ззвоl у,годи).

: - :, Проводити з виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацii
з приводу виникнення обцрунтованоi необхiдностi

3 вiдсоткiв чисельностi працiвникiв (п. 4.2.1. Галузевоi

- j, Не ,опускати економiчно необrрунтованого скорочення кiлькостi класiв,
_ -:,, :. робочих мiсць. У випадку об'сктивноi необхiдностi скорочення
- '-:,-эностi педагогiчних прачiвникiв проводити його пiсля закiнчення
-:::_]ьного року в устанОвленому законом порядку (п.3.3.4. обласноi угоди).
- l На:авати працiвникам за бажанням можливiсть лрацювати на умовах
Ец)вrrопо робочого часу з оплатою працi пропорцiйно вiдпрацьованого часу (за

Fýпrчно виконану роботу) без будь-яких обмежень 1фудових прав працiвникiв,
- . .]е.,}.енням гlовноi тривалостi оплачуваноi вiдпустки та Bcix гарантiй, пiльг,
,, :_знсаuiй, установлених колективним договором.
,L1-7- Забезпечити працевлаштування на вiльнi й HoBocTBopeHi робочi мiсця в
.,-._..:i незайнятого населення, зареестрованого в !ержавнiй службi зайнятостi,
, _ ,-,зi_]но ло квалiфiкацiйних вимог, надаючи при llboMy перевагу професiйно

працiвникам вiдповiдних умов працi, якi

продуктивноi зайнятостi та зарЕrхуванню

- ,:;-fченим працiвникам i випускникам закладiв освiти (п. 4.2.3. Галузевоi
}то_Iи).

{_I.8. З метою створення педагогiчним

б vаrtсимально сприяли забезпеченню
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трудовоi дiяльностi до страхового стажу для призначення вiдповiдного
знсiТ:

при звiльненнi педагогiчних працiвникiв вивiльненi години розподiляти у
черry мiж тими педагогiчними працiвниками, якi мають неповне

(навчальне) навантаження;

затrrати до викладацькоi роботи керiвних, педагогiчних та iнших
закJIаду, працiвникiв iнших пiдпри€мств, установ, органiзацiй лише
забезпечення штатних педагогiчних працiвникiв навч€шьним

в обсязi не менше вiдповiдноi кiлькостi годин на ставку;
..зреJавати години з окремих предметiв у початкових класах, у т.ч.

iноземноi мови., фiзичноi культури, образотворчого мистецтва,
мистецтва, iнформатики лише спецiапiстам за наявностi об'ективних

та обов'язковоi письмовоi згоди вчителiв початкових класiв,
при цьому оплату працi вiдповiдно до положень п. 74 Iнструкцii

цrрядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти (п.4,2.7 . Гаrrузевоi

)_

. Не допускати зменшення обсягу педагогiчного (навчального)

особам передпенсiйного BiKy (п. 4.2.9. Галузевоi угоди).

Веспл роз'яснюваJIьну робоry з питань трудових

вивiльнених працiвникiв. Сприяти органiзацii в

прав та соцiального

колективi закладу
питань чинного законодавства про зайнятiсть.

Забезпечувати контроль за здiйсненням вивiльнення працiвникiв згiдно з
зtlконодавством Украiни та надавати цим працiвникам необхiдну

допомоry. Контролювати надання працiвникам переважного права
на роботi вiдповiдно до ст. 42 Кзпп Укратни. Не допускати

за iнiцiа,rивою роботодавця вагiтних, жiнок, якi мають дiтей BiKolt
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трюх po*iB (ло б poKiB - ч. б ст. 179 КЗпП Украiни), одиноких MaTepiB за

дитини BiKoM до 14 poKiB або дитини з iнвалiднiстю (ст. 184 КЗпП

при скороченнi чисельностi чи штаry працiвникiв, переважне право

на роботi у випадку однаковоi продуктивностi працi i квалiфiкацii,
передбачених законодавством, надаеться також:

працlвникам, яким зaulишилося менше трьох poKiB до настання пенсiйного
:lp}l Jосягненнi якого особа мае право на отримання пенсiйних виплат (п,10

ст.42 Кодексу законiв про працю Украiни);

пра,цiвникам, у сiм'ях яких е особи, що мають статус безробiтних, тощо.

роздIл v.
РОБОЧИЙ ЧАС, РЕЖИМ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦI

. Прпводити Правила внутрiшнього розпорядку закладу у вiдповiднiсть з

закоЕодавством i Типовими правилами внутрiшнього розпорядку для

державних навчaUIьно-виховних закладiв УкраiЪи (п. 5.1.4.

угоди; згlдно з додатком Nэ 25).

Затверджувати за погодженням з виборним органом первинноi

посадовi iнструкцii працiвникiв закладу;

пеJагогiчне (навчальне) навантаження педагогiчних працiвникiв.

Не допускатИ вiдволiкання пРацiвникiв вiд виконання ними професiйних

язкiв (за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством

).
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Запроваджувати пiдсумований облiк робочого часу для працiвникiв,

роботи яких неможливi з додержанням щоденноi або щотижневоi
i робочого часу.

залучати працiвникiв до замiни тимчасово вiдсутнiх працiвникiв лице за

Забезпечити гласнiсть ycix заходiв щодо нормування працi, роз'яснення
причин перегляду норм працi та умов застосування нових норм.

- Протягом дii укладеного з працiвником трудового договору письмово

працiвникiв про запровадження нових норм чи змiну чинних норм

i та розмiрiв пiльг i компенсацiй з урахуванЕям тих, що надаються йому
не пiзнiше якза2 мiсяцi до ix запровадження чи змiни.

з_riйснювати звiльнення педагогiчних працiвникiв у зв'язку iз

обсяry роботи тiльки пiсля закiнчення навч€Iльного року.
реryлювати режим виконання ocBiT'boi роботи розкJIадом навчальних

При складаннi розкладiв навчаJIьних занять уникати нерацiональних

часу педагоГiчних працiВникiв, якi здiйснюютЬ викладацьку роботу,
безперервну послiдовнiсть проведення ypoKiB, навч,шьних занять,

Jоп\,скати тривщIих перерв мlж заняттями (так званих <BiKoH>) (п. 5.З.2.

угоди).

Визначати обсяг навчальноi роботи для кожного педагога безпосередньо

з урахуванням квалiфiкацii працiвника.

l.Ъбезпечити прозорiсть розподi.тry педагогiчного (навчального)

попереднiй розподiл педагогiчного (навчального) навантаження на

навчальний pik проводити в кiнцi поточного навчального року, про
повiдомляти педагогiчних працiвникiв невiдкладно.

не обмежувати обсяг педагогiчного (навчального) навантаження

розмiрами. Педагогiчне (навчальне) навантаження в обсязi
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тарифноi ставки встановлювати лише за письмовою згодою

працlвника.

встановленнi педагогiчним працlвникам педагогlчного

на новий навча,rьний piK зберiгати, як правило, його обсяг, а

:оrримуватися принципу наступностi в роботi, викладання предметiв у
, п, 6.3.1 Галузевоi угоди' п. 4.3.1. обласноi уголи),

}'становлювати педагогiчним працiвникам, якi перебувають у вiдпустцi

.D,г_rя4/ за дитиною, педагогiчне (навчальне) навантаження пiд час

на вiдповiдний навчальний piK в обсязi не менше ставки. На перiод

години педагогiчного (навчального) навантаження тимчасово

iншим педагогiчним працiвникам. Пiсля закiнчення вiдпустки

педагогiчним працiвникам педагогiчне (навчальне)

установлене при тарифiкацii на початок навч€uIьного року (п.

. , -. зевоi угоди, п. 4.3.2. Обласноi угоди).

!-;кнвати заходiв для забезпечення педагогiчних працlвникlв

роботою в обсязi не менше ставки заробiтноi плати. За вiдсутностi

довантажувати lx до встановленоl норми годин 1ншими видами

ll, виховноl, методичноll' органlзацlиноl та 1ншо1 педагогlчноl

i (п. 6.3.3 Галузевоi угоди).

Сприяти наданню можливостi непедагогiчним працiвникам закладу, якi

.]о чинного законодавства мають право на викладацьку роботу,

iTy межах основного робочого часу.

Створити умови матерiально вiдповiдальним особам для забезпечення

довlреного 1м маина.

Забезпечити вiдповiдно до сапiтарно-гiгiенiчних норм температурний,

свiтловий i водний режим у закладi.

-:-lCttliTll органiзацiю для педагогiчних прачiвникiв

iнових KypciB, ceMiHapiB, конференцiй з питань законодавства про

::} _]ового законодавства тощо.
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Здiйснювати громадський контроль за дотриманням у закладi

про працю.

НаJавати консультативну допомогу членам виборного органу первинноi

t органiзацii з питань нормування працi.

Iнформувати управлiння освiти Ужгородськоi MicbKoi ради та MicbKy

органiзацiю працiвникiв освiти i науки УкраiЪи про випадки

законодавства про працю в закладi для вжиття необхiдних заходiв.

роздIл и.
ОПЛАТА ПРАЦI

Ыоезпечити педагогiчним працiвникам диференцiацiю посадових окладiв

заробiтноi плати) вiдповiдно до квалiфiкацiйних категорiй,

пiдвищених посадових окладiв (ставок заробiтноi плати) за

звання, надбавок за почеснi звання, доплат за HayKoBi сryпенi та

Еання, успiшне проходження сертифiкацii, роботу в iнклюзивних кJIасах

та дошкiльних групах тощо.

Збgзпечити в закладi гласнiсть умов оплати працi, запровадження та

]оплат, надбавок, премiй, винагород та iнших заохочуваJIьних,

i гарантiйних виплат з дотриманням норм i гарантiй,

законодавством Украiни, угодами з обов'язковим погодженням

питань з виборним органом первинноi профспiлковоi

Оплату працi працiвникiв закладу здiйснювати в першочерговому

1,ci iншi платежi здiйснювати пiсля виконання зобов'язань щодо оплати

(cT.l5 Закону Украiни <Про оплаry працi)), (згiдно з додатками NФ\Г9

_ :. 1 3.15,16,17,18,19,20).

ýсоiвник зобов'язчеться:
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t _ -:, Своечасно i в повному обсязi виплачувати працiвникам закладу заробiтну
Er:-, за перiод вiдпусток, а також поточну заробiтну плату у грошовому
GaT eHHi через систему банкоматiв по пластиковим карткам, згiдно особистоi
'*-ьчовоi заяви працiвника, у робочi днi двiчi на мiсяць, через промiжок часу,
lE _ne перевищуе шiстнадцяти кЕчIендарних днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля
r1-iення перiоду, за який здiйснюеться виплата:
- зilп_lата заробiтноi плати за першу половину мiсяця - 12 числа;
- зэзrriр заробiтнот плати за першу половину мiсяця - не менше опJlати за
F:-z--, но вiдпрацьований час з розрахунку тарифноi ставки (посадового окладу)

rl

з вихlдним, святковим або

115 КЗпП УкраiЪи, ст. 24

плата за другу половину мiсяця - 28 числа (ст. l15 КЗпП
Закону Украiни <Про оплату працi), ст.21 Закону УкраiЪи <Про

:: ,]]тн),п"rIату за весь час шrорiчноi вiдпустки виплачувати не пiзнiше нiж. 
-tl початку вiдпустки (ст. 1 l5 КЗпП УкраiЪи).

' . _ :.чнl вiдпустку, на виNlогУ працiвника, перенести на iнrпl.tй лерiод у
- энttя r,epl,titt, IIисьl\,lового ttсlвiдtlл,t,л ен ня гlрацiвника лро час надання

, JссвосчаснсlТ випла ги ,rapoбil Hoi' п-ltати праuiвник1 за час utорiчноi.
- l !-т. 80 КЗпtl Украiни).

"'Httiй вип.ltа,ti lapoбilrloi' плати llовiLоrl.-lяги llраuiвникiв llpo ланi,
_ _ - ,:. ь _lo перiоду, за яклtй IIровадиться оп"rlаrа працi:

- .- ьнз cvbta заробiтноI пла,ги з розшифровкок) за видами виплаl,,
- ,:,:lt i пiдстави вiдрахувань та утримань iз заробiтноi платиj - сч\,Iа
- , _-!-) на-]ежить до виплати (ст.. l l0 КЗпП Укра).ни).

. ij;Печll lи всlаlIов.lеlIня i виlt.rагч MirtirIa.tbHot. заробi rHoi. п.lэтlr. . _]о чIlнного законодавства Украiни.
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i__,9. Забезпечити оплату працi працiвникiв закладу за замiну будь-яких

с:з. орiй тимчасово вiдсутнiх працiвникiв у повному розмiрi за iхньою

вl.:оiкацiсю (п. 6.3,18 Галузевоi угоди).

t_ -__t-l. \'становити TaKi розмiри доплат згiдно п.З постанови Кабiнету MiHicTpiB

ýB:IHH вiд 30.08.2002 Ns l298 <Про оплату працi працiвникiв на ocHoBi Сдиноi

црфноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати працi працiвникiв установ,

з*п:. -lB та органiзацiй окремих галузей бюджетноi сфери> iз змiнами,

sе:з}_;l\lи згiдно з постановами Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, з використанням

r ш чеry yciei eKoHoMii фонду заробiтноi плати за вiдповiдними посадами за:

;}rriщення професiй, посад у розмiрi до 50% посадового окладу (тарифноi

пЕ

розширення зони обслуговування або збiльшення обсягiв виконуваних

рfr: :.r 50Оlо посадового окладу (тарифноi ставки);

- вIlконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв без звiльнення з

rer,я:-_.r| роботи до 50% посадового окладу (тарифноi ставки) (п. 6.З.6 Галузевоi

!ЕЕ-Е. ,

1_ _ _ З rtетою пiдвищення престижностi працi педагогiчних працiвникiв,

jсgе-- гги встановлення та виплату надбавки в граничному розмiрi З0

Еurвв посадового окладу (ставки заробiтноi плати), але не менше 5 вiдсоткiв,

|!оriчним працiвникам закладу освiти, у межах фонду оплати працi з

: - :._ _я\I пiдвищень посадового окладу. Налбавку встановити на весь обсяг

-*:-_ :__i.о навантаження, що виконуеться працiвником (постанова Кабiнету

l}Tpiв Украiни вiд 23.0З.2011 N9 З7З <Про встановлеItня надбавки

hтi.ппrм працiвникам закладiв дошкiльноi, позашкiльноi, загальноi

h:шоr професiйноi (професiйно-технiчноI), вищоi освiти, iнших установ i

Розviр надбавки обчислюватиметься пропорцiйно обсягам роботи чи

Fшомному робочому часу (згiдно з додатком JФ l5).
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б-_._:- Забезпечити встановлення надбавки в розмiрi до 30 вiдсоткiв
а-:-.:нккам керiвника закJад}, зага-rьноТ середньоi освiти. посади яких вiднесенi
.Il ]r-\'зJ педагогiчних працiвникiв, учителям, якi викладають предмети згiдно з
i rт-r_-.'зi1l.д, !ержавним стандартом загальноi середньоi освiти (постанова

iз змiнами, внесеними згiдно з

l1.01.2018), (згiдно з додатком

вiд 27.12.2018 Jф l190 <Про затвердження

педагогiчних працiвникiв>, (згiдно з додатком

Ё' Ъбезпечити встановлення щомiсячноi надбавки за вислуry poKiB

ts"*^r, якi обiймають педагогiчнi посади, вiдповiдно ст. бl Закону

F <rflpo ocBiTy> та Порядку виплати надбавок за вислугу poKiB

!F-i""n" та науково-педагогiчним працiвникам навчальних закладiв i

F* освiти, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

]frfl} MiHicTpiB Украiни вiд 23.03.2011 л! з73 <<Про встановлення надбавки
'j__ :H}i\l працlвникам закладiв дошкiльноi, позашкiльноi, загальноi
_:1: _ : _-.. професiйноi (професiйно-технiчноТ), вищоi освiти, iнших установ i
_ - ] :: ззаlе]кItо вiд iх пiдпорЯДкУВаriня)

;,:rr КМ Л!88 вiд 25.0З.20l4, Лл23 вiд

]

а - __: Вt-тДНоВЛЮВоти педагогiчним працiвникам доплати, надбавки, премii за
G:Е.,-тання в ocBiTHboMy ПРоцесi iноземних мов, сучасних технологiй,

F-t:::,:iю iнновацiйних проектiв тощо вiдповiднсl до законодавства, установчих
-ш_.vз-;iв та даного колективного договору.

r_ _: Ъбезпечити встановлення педагогiчному працiвнику, який успiшно
шЁ:"-'' э .-ертифiкацiю, щомiсячну доплату в розмiрi 20 вiдсоткiв посадового

Fý (сгавки заробiтноi плати) пропорцiйно до обсяry педагогiчного
"--:*, -: :-з.-lня протягом строку дii сертифiката, на пiдставi заяви педагогiчного
- .- ] .: i сертифiката, який мiститься в Сдинiй лержавнiй електроннiй базi

-ET_ ] пIlтань освiти (п.5 ст.61 Закону Украiни <Про ocBiTy>), постанова
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l л! 78 <Про реалiзацiю окремих положень частини першоi cTaTTi 57
!'краiни <Про ocBiTy>), частини першоi cTaTTi 25 Закону Украiни <Про

середню ocBiTy>, частини другоi cTaTTi 18 i частини першо.i cTaTTi 22
!'краiни <Про позашкiльну освiту>(п, 8.З.1 Гмузевоi угоди).

ipy надбавки проводити з мiсяця, що Еастае за мiсяцем, коли виникло
.:]во. якщо документи, необхiднi для сво€часного i правильного

стажу, знаходяться в заюrадi освiти, або з дня подання таких
iB працiвником (згiдно з додатком л! 13).

впп_-lачувати педагогiчним працiвникам щорiчну грошову винагороду у
-t1 оfного посадового окладу (ставки заробiтноi плати з урахуванням

за сумлiнну працю, зразкове виконання покладених на них
з вi.lповiдно до Положення, погодженого з профспiлковим KoMiTeToM

УкраiЪи <Про ocBiTy>,; згiдно з додатком Nэl1)
J.:,,,,ззпечити матерiальне стимулювання працiвникiв, нагороджених

]аохочув€UIьними вiдзнаками MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни'
.э фахових KoHKypciB <Учитель року) тощо (п, 6.3,17 Галчзевоi

Угоди, згiдно з додатком Jr&2).

педагогiчним працiвникам допомоry на оздоровлення у
посадового окладу (ставки заробiтноi плати з урахуванням

_:lt наданнi щорiчноi вiдпустки (ст.57 Закону Украiни <Про ocBiTy>,

угоди ).

-._ :чов-,Iювати доплати за oKpeMi види ледагогiчноi дiяльностi
працlвникаМ закладУ вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB

. _ ]_i.08.]004 року Л9 1096 <Про встановлення розмiрiв доплат за
пе.rагогiчноi дiяльностi> (згiдно з додатком ль 15).

оплату працi вчителiв, якi викладають декiлька предметiв
склqдовоi навч€lльного плану, зокрема Й у iншому зашrадi загальноi

_.: з:Tlt. та пройшли курси пiдвищення квалiфiкацii з цих предrrетiв.
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Еrчв з присвоеноi квалiфiкацiйноi категорii з осЕовного

r l t п. 6.3.21 . Галузевоi угоди).

предмета (за

iйснювати доплату педагогiчним працiвникам за роботу в iнклюзивних

F IЕI:LIення на них у випадках виробничоi необхiдностi обов'язкiв по

Ею вlдповlдними навчalльними кабiнетами чи класних керiвникiв (п.

=воТ угоди).
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Забезпечити встановлення та виплату надбавки для працiвникiв
яка € структурним пiдроздiлом закладу освiти, за особливi умови

в граничномУ розмiрi 500% посадового окладУ в межах фо"ду o.rnaT"
Е€:}алежно вiд виплати iнших надбавок i доплат, вiдповiдно до cTaTTi 30

УкраiЪи <Про бiблiотеки i бiблiотечну справу>, постанови Кабiнету
iB Украiъи <про пiдвищення заробiтноi плати працiвникам бiблiотек>

.:009 }l! l 073 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою КМ вiд
, r _\989, листа-роз'яснення MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд
.\j l 9-876 та Положення про виплату працiвникам бiблiотек надбавки

уллови роботи (згiдно з додатком ]Ф 1 8).

:.::.laTl, надбавки проводити також бiблiотекару, який працюе на

ставку в граничному розмiрi 500й посадового окJIаду в межах фонду

Вспановити виплату працiвникам бiблiотеки допомоги на оздоровленшI
,орiчноi вiдпустки в розмiрi посадового окладу (ставки заробiтноi

, :_lrBiJHo до cTaTTi З0 Закону Украiни <Про бiблiотеки i бiблiотечну
tк)стаЕови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 22.О|.2О05 Nе 84 <Про

Порядку виплати доплати за вислугу poKiB працiвникам
i комуна.пьних бiблiотек>.

виплату доплати за вислугу poKiB бiблiотечним працiвникам,

у закладi освiти, згiдно постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд
)& 84 <Про затвердження Порядку виплати доплати за вислуry poKiB

.]ержавних i комунальних бiблiотек>.

за вислуry poKiB виплачувати щомiсяця за фактично
час у межах коштiв, передбачених на оплату працi, за основЕим

:. l't-,Tlt r, вiдсоткаХ до посадовоГо окладу залежно вiд стажу роботи
- _,_.]тка\lи Л9Л! l 5,l7).
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Ъбезпечити встановлення надбавки за вислуry poKiB медичним
яю працюють у закJIадах освiти, за умови, що оплата працi таких

iB здiйснюсться вiдповiдно до умов оплати працi медичних
державних i комунальних закладiв охорони здоров'я та дотримання

для iT встановленнlI, передбачених постановою Кабiнету MiHicTpiB
Brц29j22009 Ns 1418 <Про затвердження Порядку виплати надбавки

pokiB медичним та фармацевтичним працiвникам державних та
закладlв охорони здоров'я> iз змiнами, внесеними згiдно з

КМ вiд 20.01.2010лЪ 47, вiд i 8.01.2012Ns2З, та наказу MiHicTepcTBa
-.,. xlt УкраТни вiд З0.01.20l0 Л9 56 <Про постанову Кабiнету MiHicTpiB
.\: ]7 вiд 20.01.2010 <Про внесення змiн до пункту 4 Порядку виплати
за вислугу pokiB лiкарям i фахiвцям з базовою та неповною вищою
освiтоЮ державниХ та комунЕUIьНих закладiв охорони здоров'я>>>.

за вислугу poKiB виплачувати щомiсяця за фактично вiдпрацьований
оФlовним мiсцем роботи та за сумiсництвом (згiдно з додатками J\ЪNs

:.]эзпечити встановлення й виплату медичним працiвникам закладу
E:r оздоровлення у розмiрi посадового окладу пiд час надання основноi
вi:rryстки (Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 1 1 .05.20 1 1 Ns 524
оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих

] -_ -;xeTHoi сфери>).

:_ ;:.'нювати за час роботи в перiод канiкул оплату працi педагогiчних та
-:. ,iBHltKiB, яким дозволено вести викладацьку роботу з розрахунку

плати, встановленоi при тарифiкацiТ, що передувала початку канiкул
- _ :" кцii про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти).
j_,;:.'нювати оплату працi вчителiв, вихователiв груп подовженого дня.

- l _:. r.)I iчних праuiвникiв закла.]у у випадках. коли в oKpeMi :Hi (rriсяцil
:. проводиТься з нез€Lпежних вiд них причин (пандеr,riТ, eпi:errii.
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четеорологiЧЕi умови тощо), iз розрахунку заробiтноi плати, установленоi при
тарифiкачii, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства УкраiЪи.

Час простою не з вини працiвникiв, включаючи непедагогiчних

-lрачiвникiв, у тому числi на перiод оголошення карантину, встановленого

Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи, оплачувати в розмiрi середньоi заробiтноi плати,

:_.ё Н€ М€НШ€ тарифноТ ставки (посадового окладу) (п. 8.3.3 Галузевоi угоди, п.

- . .-1. Обласноi угоди).

: _,з2. Здiйснювати оплату працi керiвних та iнших працiвникiв закJlаду за
- -:llни викладацькоi роботи чи заняття з гуртками в закладi, понад основний
- :эJовиЙ оклад (ставкУ) у порядку, передбаченому вiдповiдно для учителiв,
..:,BHttKiB, викладачiв та керiвникiв гурткiв (за тарифiкацiсю).

Ie mдини викладацькоi роботи чи занять з ryртками, виконанi, як виняток, у
I'гзку,З виробничою необхiднiстю понад норму, зазначену вище, провадити

Drодинну оплату за фактичну кiлькiсть годин, tUIе не бiльше 240 годин на piK

r 9l IнструкцiТ про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти,

- -.::.],t еноi наказом МОН Украiни вiд l 5.04.199З Л,r 102).

- 
-: _i, Не допускати компенсацiю надурочних робiт шляхом надання вiлгулу.

б-l -зJ. За час простою, коли виникла виробнича ситуацiя, небезпечна для життя

з-fоров'я працiвника, або людей, якi його оточують, i навколишнього

rl-рlчого середовища не з його вини, за працiвником зберiгати середнiй

аобiток (ст. б Закону Украiни <Про охорону працi>).

a]-;j- Зберiгати за працiвником мiсце роботи (посаду) i середнiй заробiток за
,f проходЖення медичного огляду (ст. 17 Закону УкраiЪи <Про охорону

j.lбезпеч ити
- ,,.,j' t l,-tати з

..rрrrфноТ

сво€часне й правильне встановлення й виплату працiвникам

урахуванням змiни розмiрiв посадових окладiв на ocHoBi

сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати працi, розмiру
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заробiтноi плати, освiти, стажу роботи, категорiй, звань, наукових

Сзосчасно здiйснювати iндексацiю грошових доходiв працiвникiв згiдно
}-краiни <Про iндексацiю грошових доходiв населення)) у зв'язку iз

uiH i тарифiв на споживчi товари та послуги.

fIсредбачити у кошторисi закJIаду видатки на премiювання, надання

допомоги працiвникам закладу, стимулювання творчоi працi i
новаторства керiвних, педагогiчних працiвникiв, залежно вiд

внеску кожного працiвника або за виконання особливо важливих

) робiт на строк ix виконання у розмiрi не менше 2 вiдсоткiв

фонлу заробiтноi плати (п.52 Iнструкцii про порядок обчислення
п.rати працiвникiв освiти, затвердженоТ HaKzrзoM MiHicTepcTBa освiти

Уryаirш вiд 15.04.1993 Ns l02, п. 6.3.1б Гаlryзевоi угоди).

Вшt,lачувати працiвникам вихiдну допомоry при припиненнi трудового
вi.шlовiдно до ст. 44 КЗпП УкраТни:

- --,.ав. зазначених у пунктi б ст. З6, пунктахl, 2,6 ст,40 КЗпП Украiни,
не менше середнього мiсячного заробiтку;

шадку призову або вступу на вiйськову службу, направлення Еа
(вiйськову) службу (пункт 3 ст. 3б КЗпП УкраiЪи), - у розмiрi

заробiтних плат.

:-,:Jнювати додаткову оплату за роботу в нiчниЙ час (з 10-I години
GI юдини ранку) працiвникам, якi за графiками роботи працюють у
, :оз.rriрi 400lо ПОСаДОвого окладу (ставки заробiтноi плати) (п. б.3.7

lтоди) (згiдно з додатком Jt 20).

:_..l.нювати доплати працiвникам за роботу у шкiдливих i важких
:=:,i на пiдставi атестацii робочих мiсць за умовами працi (Додаток до

Jержкомпрацi срсР та CeKpeTapiaTy ВI_{РПС вiд 0З.10.1986 Ns
..про оцiнку умов працi на робочих мiсцях та порядку застос}.вання
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перелiкiв робiт, на яких можуть встановлюватись доплати
за умови працi), нак€в закJIаду (Про результати атестацii робочих

,, \(овами прац1 та визначення права працiвникiв на пiльги i компенсацii,
чинниМ законодавством>) (згiдно з додатком Jtlb 9).

fЬоводити премiювання працiвникiв закJIаду вiдповiдно до ix внеску в

р€.Jультати роботи в межах коштiв на оплату працi, за погодженням з

органом первинноi профспiлковоi органiзацii (постанова Кабiнеry
Ь УкраiЪи вiд 30.08.2002 J\ъ 1298 <Про оплату працi працiвникiв на

тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати працi працiвникiв
захладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноi сфери), п. 8.3.2

lтоди) ( згiдно з додатками Nо 2,19)

: ...: чl ти особливу увагу на визначення розмiрiв премiювання, щорiчноi
l вrшагороди за сумлiнну працю, зразкове виконання покладених на них
Ц надбавок i доплат, наданпя щорiчних вiдпусток, тарифiкацiю тощо

.ъ-iб посадовИх осiб юридИчних осiб публiчного права (ст.28 Закону
. _:.l запобiгання корупцii>).

вувати кошти загаJIьного й спецiального фондiв за

УкраiЪи. Не допускатизгiдно з чинним законодавством

!,пецiальних коштiв на покриття видаткiв, що мають здiйснюватися

загаJ,Iьного фонду.

, -:.: .liквiдацiТ або реорганiзацii закладу забезпечити свосчасну виплат}.

розрахунку по заробiтнiй платi.

: - ]сзпечliти встановлення й вип.rlату доплати за роботу у несприятливих

-:ацi та пiдвищеного ризику для здоров'я медичним працiвникам
; эозrriрi 20 вiдсоткiв посадового окладу, визначеного розрядами еТС,
фонду заробiтноi пла,ги з 01.01.2021 року та до вiдмiни карантину,

кабiнетом MiHicTpiB Украiъи з метою запобiгання поширеЕню на

" }'краiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиrrеноi
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SARS-CoV2 (постанова КМУ вiд 0з.02.202l Nе 67 <,Щеякi

працi медичних працiвникiв закладiв освiти>, постанова КМУ
-\9 l298 <Про оплату працi працiвникiв на ocHoBi единоi тарифноi

Ь i коефiцiентiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та

бюджетноi сфери>).

громадський контроль за додержанням в

про працю, зокрема, за виконанням договiрних гарантiй

iBiB Гi виплати (ст.259 КЗпП УкраiЪи).

на безгtiдставне скасування або зменшення педагогiчним

окремих видiв доплат та надбавок.

контроль з боку виборного органу первинноi профспiлковоi

за зJiйсненням перерахункiв посадових окладiв, ставок заробiтноi

iB закладу вiдповiдно ло розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати.

роль виборного органу первинноi профспiлковоi органiзачii в

визначених керiвником закладу розмiрiв премiювання,

rрошовоi винагороди за сумлiнну працю i зразкове виконання

E:l нкх обов'язкiв, надбавок i доплат, надання щорiчних вiдпусток,

rощо для близьких осiб о посадових осiб, юридичних осiб

цЕяа (ст.28 Закону УкраiЪи <Про запобiгання корупцiiil).

взаемодiю з органами мiсцевого самоврядування,

1-1а-]и, органами державного нагляду, мiською органiзацiсю

::рачiвникiв освiти i науки Украiни для вирiшення питань,

:з ра'liзацiею права працiвникiв на своечасну i в повному обсязi

в наданнi працiвникам закладу необхiдноi консультативноi

закладl

з оплати

- -tr ПtlТЗНЬ ОПЛаТИ ПРаЦi.
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lнтереси працlвника при розглядi трудового спору в KoМicii

спор.rх (ст.226 КЗпП Украiни).

на прохання працiвника його iнтереси щодо оплати працi в

_ .:, }'краТн и).

бухгалтерiв - членiв виборного органу первинноi

роботу по

BHecKiB в

органiзацii по нарахуванню заробiтноi плати за

перерахуванню та облiку членських профспiлкових

: : j\ \tI] )'ТрИМаних BHecKiB.

несвоечасну чи не в повному обсязi виплату заробiтноi

rрlбе порушення законодавства про працю i цього колективного

та вrкивати спiльних оперативних заходiв вiдповiдно до чинного

Украiни.

.f,оговорУ у сферi оплати працi та здiйснювати заходи за фактами
]- , _JeHb.

роздш чп.
ОХОРОНАПРАЦI

виконання вимог щодо створення безпечних умов освiтнього

до Кодексу цивiльного захисту УкраiЪи, Законiв УкраiЪи

, <<Про охорону працi>, наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украihи
7 Ns lб69 <Про затвердження Положення про органiзацiю роботи з

цrri у.rасникiв освiтнього процесу в установах i закладах освiти>> та

правових aKTiB.

у закладi службу охорони працi, безпеки життедiяльностi

до Типового положення про службу охорони працi, призначити

омовились:
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за органiзацiю роботи з охорони працi, безпеки життсдiяльностi

та визначити ix функцiональнi обов'язки, забезпечити функцiонування

1правлiння охороною працi.

вати посадовi iнструкцii керiвникiв структурних пiдроздiлiв,

обов'язковим блоком питань з охорони працi, безпеки

lIсрел початком навчального року, а також перiодично протягом

року перевiряти технiчний стан обладнання та устаткування

примlщень закладу .

заходiв щодо приведення iнженерно-технiчних комунiкацiй,

обладнання у вiдповiднiсть до чинних стандартiв, правил, норм з

працi в межах кошторисних призначень.

виконання вимог нормативно-правових aKTiB з питань

працi, заходiв з охорони працi, безпеки життедiяльностi, передбачених

договором, приписlв органlв державного нагляду за охороною

r розгляду пропозицiй виборного органу первинноi профспiлковоi

звiтування з питань профiлактики травматизму, виконаннlI

рOздiлу з охорони працi, безпеки життедiяльностi колективного

на засiданнях педагогiчноi ради закладу , нарадах керiвникiв

пiдроздiлiв, осiб, вiдповiдiшьних за стан охорони працi, безпеку

видавати накази, розпорядження з цих питань.

профiлактичну роботу щодо попередження,травматизму й

захворюваностi серед здобувачiв освiти та працiвникiв закладу .

lвувати роботу з розробки програми вступного iнструктажу та

проведення Bcix видiв iнструктажiв з охорони працi i з безпеки

гi.

роботу щодо розроблення i перегляду iнструкчiй з

:.ui не рiдше нlж один раз на 5 poKiB, а для робiт з пiдвищеною
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або там, де е потреба у професiйному лоборi, - не рiдше нiж один

f poror, вiдповiдно до Положення про розробку iнструкцiй з охорони

.: .зэ,f.,t\еноГо наказом KoMiTeTy по нагляду за охороною працi

прачi та соцiапьноi полiтики Украiни вiд 29.01.1998 Ns 9.

здiйсненню громадського контролю за додержанням вимог

вих aKTiB з питань охорони працi.

умивальнi миючими засобами (tT.1 .2.3. Галузевоi угоди;

придбання, комплектування, видачу та утримання засобiв

захисту вlдповlдно до нормативно-правових aKTiB та

зношення цих засобiв не з вини:оговору. У разi передчасного

заltiнити ix за рахунок закладу.

iншi засоби

колективним

вiд 16.04.2009(п-7.2.З. Галузевоi угоди, наказ

з :олатком ЛЬ4),

один раз на три роки в установленому порядку навчання

таЕь з питань охорони працi та безпеки життедiяльностi керiвника,

сlrгкби з охорони працi, осiб, якi е вiдповiд€UIьними за органiзацtю

сrорони працi, безпеки житгедiяльностi, проведення iнструктажiв з

на робочих мiсцях iнших працiвникiв, якi е членами постiйно

з перевiрки знань у закладi, вiдповiдно до Положення про порядок

влчання i перевiрки знань з питань охорони працi в закладах,

qганiзачiях, пiдприемствах, пiдпорядкованих MiHicTepcTBy освiти i

затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд

lЕrультатами проведенот атестацii робочих мiсць за умовами працl

aрацiвникам, зайнятим на роботаХ з важкимИ i шкiдливимИ Уtt{ОВаМИ

Nч 4).

своечасно працiвникам

захисту вiдповiдно до

закJIаду спецодяг,

норм, передбачених

fержгiрпромнагляду

пiльги (ст. 7 Закону УкраiЪи <Про охорону працi), ,Щодаток до
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Jержкомпрачi СРСР та CeKpeTapiaTy ВlРПС вiд 03.10.1986 Np

Про ouiHKy умов працi на робочих мiсцях та порядку застосування

:lерелiкiв робiт, на яких можуть встановлюватись доплати

за умови працi>, наказ закJIаду <Про результати атестацii робочих

працi та визначення права працiвникiв на пiльги i компенсацii,

чинним законодавством>) (згiдно з додатками NэNч8, 9).

свосчасну роботу й виконання комплексних заходlв щодо

встановлених нормативiв безпеки гiгiени працi та виробничого

пiлвищенюп iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання випадкatм

травматизму, професiйних захворювань i аварiй ( згiдно з додатком

-тою покращення умов працi жiнок не допускати ix до пiднiмання i

рчей, маса яких перевищуе гранично допустимi норми вiдповiдно

норм пiдiЙмання i перемiщення важких речеЙ жiнками в

порядку (ст. 174 КЗпП Украiни, наказ MiHicTepcTBa охорони

] ].l99з Л! 24l ).

5е:зпечити органiзацiю проведення щорiчних профiлактичних i

(протягом трудовоТ дiяльностi) медичних оглядiв працiвникiв

El важких роботах, роботах iз шкiд-пивими чи небезпечними умовами

якi потребують професiйного добору. За час проходження

()г.rяд/ зберiгати за працiвниками мiсце роботи (посаду) i середнiЙ

:-, 17 Закону Украiни <Про охорону прачi>, Порядок проведення

:..-lя:iв працiвникiв певних категорiй, затверджений нак€вом

охорони здоров'я Украiни вiд 21.05.2007 Ns 246, наказом

о\орони здоров'я Украiни вiд 23.07.2002 N9 280 <Щодо органiзачii

бов'язкових профiлактичних медичних оглядiв працiвникiв

9офесiй, виробЕицтв i органiзацiй, дiяльнiсть яких пов!язана з

населення i може призвести до поширення iнфекчiйних
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3бgзпечити органiзацiю проведенюI обов'язкових попереднiх (перед

трудовоi дiяльностi) та перiодичних (у процесi трудовоi дiяльностi)
оглядiв працiвникiв один раз на п'ять poKiB (постанова КМУ вiд

.\9 l465).

-:.: HacTaHHi пiд час освiтнього процесу нещасних випадкiв, уживати
-;:е_]бачениХ Порядком розслiдування та облiку нещасних випадкiв,

захворювань та аварiй на виробництвi, затвердженим Постановою

MiHicTpiB УкраiЪи вiд 17.04.20ir9 Nч 337, та Положенням про порядок

нещасних випадкiв, що сталися iз здобувачами освiти пiд час

процесу, затвердженим наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
Ns 659.

i: гр1,.лня лоточного року проводити аналiз виробничого травматизму

Розробити KoHKpeTHi заходи запобiгання нещасних випадкiв

у закладi.

5ерiгати за працiвниками, якi втратили працездатнiсть внаслiдок

випадку на виробництвi або професiЙного захворювання, мiсце

фсаry) та середню заробiтну плату за весь перiод до вiдновлення

сrшрrш умови працi для працiвникiв з iнвалiднiстю з урахуванням
медико-соцiа.,rьноi експертноi

i або до встановлення стiйкоi втрати професiйноi працездатностi.

вживати додаткових заходiв

KoMicii та iндивiдуальних прогрЕrм

безпеки працi, якi вiдповiдають

особливостям цiеI категорii працiвникiв,

rrцавати матерiальну допомоry працiвникам у разi хвороби внаслiдок

rаробництвi залежно вiд тривалостi хвороби.

Вlконати протягом вересня поточного року запланованi заходи з

виконання потерпiлим попередньоi роботи провести його

i переквалiфiкацiю, а також працевлаштування вiдповiдно до

ркомендацiй (ст, 9 Закону УкраiЪи <Про охорону працi>).

:о роботи в зимових умовах.
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Прилбати для куточкiв з охорони працi технiчнi засоби навчання, засоби

: пропаганди, плакати, пам'ятки i т.п.

Створити умови для навчання педагогiчних працiвникiв

допомоги, забезпечення аптечок домедичноi

1матерl€rлами.

Ъбезпечити участь представника виборного органу первинноi

органiзацii в роботi комiсiй з розслiдування нещасних випадкiв,

заходiв щодо ii попередження та вирiшеннi питань, пов'язаних з

ушкодження здоров'я працiвникiв закладу.

lнфрмувати працiвникiв, осiб, уповноважених на здiйснення

контролю за дотриманням вимог нормативно-правових aKTiB з

щачi, MicbKy виконавчу дирекцiю Фонд соцiального страхування про

основам

допомоги

працi, причину аварiй, нещасних випадкiв i професiйних

i про заходи, яких вжито для усунення та для забезпечення в закладi

працl на plBHt нормативних вимог.

Ъбе,зпечити працiвникам та./або ixHiM представникам доступ до

та документiв, що мiстять результати атестацii робочих мiсць,

профiлактичнi заходи, результати розслiдування, облiку та аналiзу

шшrадкiв i професiйних захворювань i звiти з цих питань, а також до

:, aнок)

подань та приписiв органiв державного управлiння i державного

працi (ст. 2З Закону Укра'rЪи <Про охорону прачi>).

безперешкодний доступ представникiв виборного органу

профспiлковоi органiзацii з питань охорони працi, технiчних

iB прчi Профспiлки до закладу, вiдповiдно до вимог ст. 259 КЗпП

сr_ 4l Закону УкраiЪи <Про охорону працi>, ст. 2l, пункту 12 ст.38

<Про професiйнi спiлки, ix права та гарантii дiяльностi> (п.

угоди).



Тrпдчасово призупиняти або забороняти освiтнiй процес у закладi , а

Еfон:lння робiт в небезпечних для життя i здоров'я умовах, якi негативно

на здобувачiв освiти i прачiвникiв закладу та стан довкiлля.

гrасть у MicbKoMy i BceyKpaiHcbкoMy оглядах-конкурсах стану умов

прац1.

Вввачити порядок заохочення вiдповiдальних працiвникiв з

щачi за зр€вкове виконання посадових обов'язкiв, дотримання

i колективноi безпеки, iнiцiативу у здiйсненнi заходiв

рiвня безпеки, охорони працi та полiпшення умов працi.

громадський контроль за додержанням законодавства про

-:.--. створенням безпечних та нешкiдливих умов працi. належних

та санiтарно-побутових умов, забезпеченням працiвникiв

iншими засобами iндивiдуального та колективного захисту,

працiвниками вимог iнструкцiй з охорони працi.

5l

питань

вимог

щодо

вiл роботодавця, у разi загрози життю або здоров'ю працiвникiв,

щппинення робiт на робочих мiсцях на перiод, необхiдний для

:r.fрози життю або здоров'ю працiвникiв.

в установленi строки вибори представникiв виборного органу

ryофспiлковоi органiзацii з питань охорони працi та делеryвати ix до

з охорони працl закладу.

}часть у роботi комiсiй з розслiдування нещасних випадкiв,

i заходiв щодо ix попередження та вирiшеннi питань, пов'язаних з

},шкодження здоров'я учасникiв освiтнього процесу.

на розгляд профспiлкових зборiв, засiдання виборного органу

прачi вщофпiлковоi органiзацii питання стану умов i охорони
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rslадi, вивчати вiдповiднiсть вимогам нормативних документiв та результатам

шiнки придбаних ЗIЗ, а також здiйснювати контроль за ix застосуванням.

-'.ф. Застосовувати заохочення до працiвникiв - членiв виборного органу

:]:,:нноТ профстriлковоi органiзачii за здiЙснення належного громадського

. - -:t).Iю за станом умов i охорони праui в закладi.

роздIл чш.
ЧАС ВIДПОЧИНКУ

а1_]. Установити для працiвникiв закладу з нормованим робочим днем

ElicTb перерви для вiдпочинку Правилами внутрiшнього розпорядку

:Е:-). аlе не менше 30 хвилин.

[in :-.lr роботах, де згiдно специфiки закладу освiти перерву встановити не

Еrи надавати працiвникам можливiсть приймання iжi протягом робочого

ltsияня iki працiвником у такому разi включати до його робочого часу та

|плrги оплату за фактично вiдпрацьований за графiком час (ст. 66 КЗпП

l , - \' разi застосування постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни щодо

hкення робочих днiв у поточному роцi, не пiзнiше нiж за два мiсяцi видати

пrз i Fозпорядження) про перенесення вихiдних та робочих днiв у закладi для

п'ятиденний робо

з профспiлковим

mirKoBoi органiзацii (ст.67 КЗпП УкраiЪи).

Тривалiсть ocHoBHoi щорiчноi оплачуваноi вiдпустки встановлювати

i:Ho до Законiв Украiни <Про вiдпустки>, <Про ocBiry>, <Про дошкiльну

,.. Порядку надання щорiчноi основноТ вiдпустки тривалiстю до 56

них днiв керiвним працiвникам закладiв та установ освiти, навч€Iльних

яким встановлено

днями, погоджений

чий тиждень з двома

комlтетом первинноl

гiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв, педагогiчним,
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дагогiчним працiвникам та науковим працiвникам, затвердженого

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14.04. 1997 Jъ 346 ( згiдно з додатком

щорiчну основну вiдпустку непедагогiчним працiвникам тривалiстю
як 24 календарних днi за вiдпрацьований робочий piK, який вiдлiчуеться

},ю,Iадення трудового договору.

Не поширювати Положення cTaTTi б Закону Украiни <Про вiдпустки>
тривалостi щорiчноi ocHoBHoi вiдпустки на працiвникiв, трива..,riсть

яким установлюеться iншими актами законодавства, проте тривалiсть
не може бути меншою за передбачену частинами першою, сьомою

цiеi cTaTTi (згiдно з додатком Л! 2З).

графiк щорiчних оплачуваних вiдпусток затверджувати не пiзнiше 5 сiчня

року за погодженням iз виборним органом первинноi профспiлковоi

i доводити до вiдома працiвникiв.

повiдомляти працiвникiв про дату початку вiдпустки не пiзнiше нiж за два
.Io встановленого графiком TepMiHy (ст. 10 Закону УкраiЪи <Про

).

вимоry працlвника переносити щорiчну вiдпустку на iнший, нiж це
графiком, перiод у випадках:

TepMlHy письмовогО повiдомлення працiвника про час надання

виплати власником або уповноваженим ним органом заробiтноi
:зцiвнику за час щорiчноi вiдпустки(ст.ст. l0' 11 Закону Украiни <Про

Щорiчну вiдпустку на прохання працiвника може бути подiлено на

що основна безперервна ii частина

днiв (cT.l2 Закону УкраiЪи <Про

будь-якоi тривалостi за умови,
не менше 14 календарних
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]::агогiчним працiвникам невикористану частину щорiчноi ocHoBHoi

: _:l\стки. за умови iT полiлу. надавати. як правило. в перiол лiтнiх канiкул. а в

-,lе\lих випадках (сiмейнi обставини тощо) - в iнший канiкулярний перiод (п.4

- ;танови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14.04.1997 лъз46).

: .,9. Надавати щорiчну вiдпустку, або riчастину працiвникам закладу лрOтягом

-:эчаlьноГо року у разi необхiдностi санаторно-курортного лiкування (п.2

_,_ iiнови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l4,04.|997 л! з46).
, 

_ 
(_), Надавати щорiчну основну вiдпустку повноi тривалостi особам, якi

-::_юють на умовах неповного робочого часу, у ,гому числi особам, якi
-.:,з,-ir,вають у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного
: .-. :l.] постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 14.04,1997 лъ 346).
. , -. Надавати гtрацiвникам закЛаДу соцiальнi вiдпУстки тривалiстю,

ною законодавством Украiни, у будь-який час календарного року за

i вiдповiдних пiдстав i пiдтвердних документiв. Надавати працiвникам

невикористанi соцiальнi вiдпустки за попереднi роки роботи в закладi за

i вiдповiдних пiдстав i пiдтвердних документiв (згiдно з додатком Nч

Надавати окремим категорiям працiвникiв закладу вiдпустку в зручний

Епl( час (згiдно з додатком N9 5).

з:iйснювати вiдкликання працiвника iз вiдпустки лише за його власною

\ випадках, передбачениХ чинним законодавством (ч.3 ст. 12 Закону

<Про вiдпустки>).

За бажанням працiвника виплачувати йому грошову компенсацiю за

вiдповiдно до вимог ст. 83 КЗпП Украiни
з додатком ЛЪ 12).

5_ Надавати щорiчну додаткову вiдпустку за роботу у шкiдливих i важких

працi на пiдставi атестацii робочих мiсць за умовами прачi (,Щодаток Л!

fЕтанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 17.11.1997p. Nэl290 <Про

l щорlчнl вlдпустки

спискiв виробництв, робiт, цехiв , професiй i посад, зайнятiсть
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:. iвникiв в яких дас право на щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз

i важкими умовами працi та за особливий характер працi>, наказу

<Про результати атестацii робочих мiсць за умовами працi та

права працiвникiв на пiльги i компенсацii, передбаченi чинним

, п.7.2.3 Галузевоi угоди; згiдно з додатком Л! 8).

Надавати щорiчну додаткову вiдпустку за особливий характер працi

з ненормованим робочим днем з урахуванням часу зайнятостi

в цих умовах, якостi та ефективностi виконуваноi працiвником

ступеня вiдповiдальностi працiвника (орiентовний перелiк посад

з ненормованим робочим днем, розроблений MiHicTepcTBoM освiти

l1.03.1998 за погодженням з ЦК профспiлки пРацiвникiв освiти та

Украiни 06.03. 1 998, п. 5.З. 1 0, л. 7 .2.З. Галузевоi угоди),

додатковоi оплачуваноi вiдпустки за ненормований робочий день не

призводити до збiльшенЕя витрат на оплату працi. На час таких

не зЕrлучати iнших працiвникiв до виконання обов'язкiв тимчасово

працiвника у зв'язку з його вiдпусткою (згiдно з додатком Nо l).
l fIадавати щорiчну додаткову вiдпустку за особливий характер працi

робота яких пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та

навантаженням (!одаток Ns 2 постанови Кабiнету MiHicTpiB

Bi: 17.11.1997 л!l290 <Про затвердження спискiв виробництв, робiт,

ryофсiй i посад, зайнятiсть працiвникiв в яких дае право на щорiчнi
i вiдrryстки за робоry iз шкiдливими i важкими умовами працi та за

характер працЬ>, п.7.2.3 Галузевоi угоди; згiдно з додатком .]\ь 14).

ltrа.цавати щорiчну додаткову вiдпустку, передбачену ст.7 та пунктами

- _, Е Закону УкраТни <Про вiдпустки)) понад щорiчну основну вiдпустку
-_ пi.lставою, обраною працiвником (ст, 10 Закону Украiни <Про

l6.

).
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Надавати визначеним категорiям працiвникiв вiдпустки без збереження

плати в обов'язковому порядку за наявностi особистоi письмовоi
(сг.25 Закону Украiни <Про вiдпустки>>; згiдно з додатком Nэ б).

надавати працiвнику вiдпустку без збереження заробiтноi плати за
обставинами та з iнших причин на TepMiH, обумовлений угодою мiж

i роботодавцем, але не бiльше l5 календарних днiв на piK (ч.1 ст.

Украiни <Про вiдпустки>).

\' разi встановлення Кабiнетом MiHicTpiB Украiни карантину вiдповiдно

украiъи <про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб>, надавати

вiдпустку без збереження заробiтноi плати, за згодою мiж
i роботодавцем, на весь перiод карантину (ч.2 ст. 26 Закону УкраiЪи

За_]авати за бажанням працiвника у разi його звiльнення (KpiM звiльнення

трудовоi дисциплiни) невикористаЕу вiдпустку з наступним
(частина 1 ст. З Закону Украiни <Про вiдпустку>).

Надавати за бажанням працiвника невикористану вiдпустку у разi його

у зв'язку iз закiнченням строку трудового договору й тодi, коли час

повнiстю або частково перевищуе строк трудового договору (частина

3шону Украiни <Про вiдпустку>).

: _.Ilснювати контроль за дотриманням у закладi законодавства lrро режим
зi:починку та сво€часним введенням у дiю нормативних документiв з

Всбiчно використовувати права галузевоi Профспiлки щодо усунення
трудовi спори, з питань, щота обставин, що спричинюють колективнi

режиму прац1 l вlдпочинку.
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роздIл ж.

СОЦIАЛЬНО _ ПОБУТОВI ГАРАНТII, ПIЛЬГИ,
КОМПЕНСАЦII

I_ Вживати заходiв, спрямованих на виконання регiональних програм

житлом педагогiчних працiвникiв.

Ъбезпечити умови для органiзацii працlвникам закjIаду гарячого

за мiсцем роботи.

у разi захворювання працiвникiв, яке унеможливлюе виконання ними

обов'язкiв i обмежуе перебування в дитячому, 1^rHiBcbKoMy

або тимчасового переведення за тих чи iнших обставин на iншу

чи проходження вiйськовоi служби за призовом пiд чае мобiпiзацii,

за ними попереднiй середнiй заробiток. У разi хвороби або калiцтва

iй середнiй заробiток виплачувати до вiдновлення працездатностi або

iнвалiдностi (ч.2 ст. 57 Закону Украiни <Про ocBiry>).

Ъбезпечити надання BciM категорiям працiвникiв, включаючи

матерiапьноi допомоги, у тому числi на оздоровлення, у cyMi не

один посадовий оклад на piK, KpiM матерiальноi допомоги на

виплату премiй вiдповiдно до ii особистого внеску в загальнi

роботи в межах коштiв на оплату плати, затвердженого кошторисом

вi:повiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 30.08.2002 Jф

rаxety MiHicTepcTBa освiти i науки Украiнивiд26.09.2005 Ne577 (п. 8.3.2
' \'гоlи; згiдно з додатком лъ3).

KoMicii iз соцiального страхування закладу

первинноi профспiлковоi органiзаuii , як

участь у роботi

виборного органу

застрахованих осiб.

5езпечити пiдготовку та подання документiв, необхiдних для

пенсiй працiвникам закладу,
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Jбезпечити t{адання педагогiчним працiвникам закJIаду освiти вiдповiдно
,бlЗакону Украihи кПро ocBiry>:

- :лчноi грошовоi винагороди в розмiрi до посадового окладу (з
пlдвищень посадового окладу) за сумлiнну працю, зразкове

покJIадених на них обов'язкiв (згiдно з додатком Nч1 1);

на оздоровлення в розмiрi мiсячного посадового окладу (ставки
rl- rшати) при наданнi щорiчноi вiдпустки;

за вислугу poKiB щомiсячно у вiдсотках до

4обiтноi плати) залежно вiд стажу педагогiчноi

посадового окладу

роботи ( згiдно з
.,._1).

органiзацiю роз'яснювальноi роботи у виборному органi
:рофспiлковоi органiзацii щодо трудових прав, пенсiйного

працiвникiв закладу, соцiального сlрахування, надавати членам
органу первинноi профспiлковоi органiзацii вiдповiдну безкоштовну

громадський контроль за працевлаштуванням молодих
!,творенням нzшежних умов для ix адаптацii в колективах,

tза-riфiкацii та професiйноi майстерностi, задоволення культурно-
та житлово-побутових проблем.

_]опомогу у вирiшеннi побутових проблем пенсiонерам, якi
r, виборному органi первинноi профспiлковоi органiзаuii
органiзацii санаторно-курортного лiкування та вiдпочинку
осiб (членiв виборного органу первинноi профспiлковоi

-. -.-leHiB Тх сiмей, перш за все тих, хто часто i тривалий час xBopie,
l тих, хто перебувае на диспансерному облiку.
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- -,5, Забезпечити видiлення профспiлкових коштiв для реалiзацii програм
, ._сrровлення дiтей працiвникiв закладу в лiтнiй перiод.
- - 6, Органiзувати проведення <f{HiB здоров'я>, виiзди на природу, забезпечити
:-:ttр€ння груп здоров'я тощо.

: -.-. Органiзувати сiмейнi вечори, вечори вiдпочинку, присвяченi професiйним
-: :.:i\I. 8 Березня, Нового року тощо.

- - !, Забезпечити видiлення профспiлкових коштiв для участi та заохочення
Dрчих колективiв закJIаду в мiських, обласних, всеукраiнських оглядах,
DпrTpcax, фестивалrях художньоi самодiяльностi тощо.

'--. Закону Украiни

-, .J}',

, : i Спрямовувати

_,jiOJaBCTBa:

у сферi трудових вiдносин;

при забезпеченнi соцiальних гарантiй i пiльг для працiвникiв закладу,

членiв iх сiмей, а також пенсiонерiв, якi Працювали ранiше в закладi,
- -, _i. Сприяти вирiшенню питань щодо надання пiльгових путiвок на лiкування

=.-iвникам закладу' якi перебувають на черзi потребуючих санаторно-
{- : ]ртного лiкування в KoMicii iз соцiацьного страхування закладу,
, ", trродськиМ мiським вiддiленням виконавчоТ лирекцiТ Фонду соцiального

Еrра\ування Украiни в Закарпатськiй областi.

: 
-: 

j, Уживати спiльних заходiв для впроваджеrIня недержавного пенсiйного

-езпечення та обов'язкового професiйного страхування працiвникiв закладу.

}3_5. Розробити спiльнi заходи щодо забезпечення реалiзацii законних прав та

<Про ocBiTy> гарантiй щодо оплати працi працiвникiв

роботу на забезпечення дотримання чинного

rrepeciB прачiвникiв закладу у сферi духовного, культурно-освiтнього та
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фiзичного розвитку, пiдтримки провiдних творчих колективiв та al\,ta'opcb*иx
спортивних команд, органiзацii вiдпочинку й дозвiлля працiвникiв та членiв ik
;:rtей.

9._].6. Органiзовувати участь працlвникlв закладу у загальномiських [нях

: _:,-, ОрганiЗувати творчi колективи закладу для участi в мiських, об:tасних,
всеукраiЪсьКих оглядах, конкурсах, фестивалях художньоi

Тощо.

роздIл х.
сприяння роБотI виБорного оргАну пЕрвинноiспIлково[ оргднlздцIi зАклАду з питАнь соцIАльно-
ЕКОНОМIЧНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦIВНИКIВ ЗАКЛАДУ,

пIдвищЕння ЕФЕктивностI ii дrяльностt

забезпечувати в закладi права та гарантii дiяльностi виборного органу
профспiлковоi органiзацii вiдповiдно до ратифiкованих УкраiЪою

iй Мiжнародноi органiзацii працi, Конституцii УкраiЪи, Закону Украiни
:.,.фесiйнi спiлки, ix права та гарантii дiяльностi>, aKTiB Президента
та Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи.

]:tiезпечувати вiльний вхiд до закладу представникiв Профсгliлки
:в освiти i науки Украiни, ix доступ до робочих мiсць, мiсць зiбрання

: , ,эt'пi,цки, можливiсть зустрiчi та спiлкування з працiвниками (п. l0.2. l
.. о:и).

--. :опr'скати втручання робо,годавця у статутну дiяльнiсть виборного
-з:вtrнноi профспiлковоi органiзацii, передбаченого чинни\t

УкраiЪи.

спiвпрацю з виборним органом первинноi профспLrковоi

належного статусу педагогiчнюtз ycix питаЕь забезпечення

l
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працiвникiв, пiдвищеЕня рiвня соцiально-економiчного захисту працiвникiв
!aЕ1аду:

- вводити до складу атестацiйноi

::i\ первинноi профспiлковоi органiзаtдii;

уIримуватися вiд будь-яких дiй, що можуть бути розцiненi як втручання у
сrл}тну дiяльнiсть виборного органу первинноi профспiлковоi органiзацii ;

- r.-творювоти умови для безперешкодного доступу уповноважених
-:, :.пi.rкових представникiв до закJIаду. органiв виконавчоi влаJи, до
u _етенцii яких вiдносяться питання прийняття рiшень з порушених питань у
_ :т: .-оцirцьно-трудових вiдносин.

j, Надавати виборному органу первинноi профспiлковоi органiзацii всю
.- .-,..:Hr iнформацiю з питань, що € предметом цього колективного лоI.овору,
rrrгН реалiзацii права профспiлки на захист трудових i соцiально-
:,; , - ..:iчних прав та iHTepeciB працiвникiв.

, ]абезпечити вiльний доступ до матерiалiв, докчментiв, а також до ycix
: -:,. ,:i.-tiB i служб закладу (харчоблок, медичний кабiнет) для здiйснення

Koмlcll представника виборного

Еорним органом первинноi профспiлковоi органiзацii наданих Профспiлцi
IF конlроЛю за дотриманням чинноГо законодавСтва, станом охорони працi i
-: - :,'. оезпеки, виконання колективного договору.

- Безоплатно надавати виборному органу
:г-. ззцii обладнане примiщення, засоби зв'язку
:;(--. * fo iHTepHeTy), сейф, оргтехнiку, канцтовари,

Е забgзпечення його дiяльностi, примiщення для проведення зборiв, засiдань,

-: -::.зтii дiяльностi>) (п.10.1.8 Галузевоi угоди).
: Щомiсячно й безоплатно утримувати iз заробiтноi плати, згiдно з

]йхlстими письмовими заявами працiвникiв - членiв виборного органу
Te'..,:-HOi профспiлковоi органiзацii , членськi профспiлковi внески в розrriрi l
ý-:- _ х\ вiд ycix видiв заробiтноТ плати, надбавок, премiй, прово.]llтll

первинноi профспiлковоi

(в т.ч. електронна пошта,

при необхiдностi транспорт
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lззготiвковий лорядок сплати на рахунок Ужгородськоi MicbKoT органiзацii

-:офспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни не пiзнiше трьох банкiвських

-_iв пiсля випJIати заробiтноi плати працiвникам, вiдповiдно ст.42 Закону
-, ..эаiни <Про професiйнi спiлки, ix права i гарантii дiяльностi>, та не доlIускати
.,: ]оргованостi iз перерахування зазначених коштiв (п. l0. 1.5 ГалузевоТ угоди).
- i.9. Сприяти навчанню профспiлкового активу виборного органу первинноi

--._.,эс п i"цковоi органiзацii, пiдвищенню квалiфiкацii профспiлкових активiстiв.
.l0. На час профспiлкового навчання працiвникам, обраним до складу

: ,1.-,рного органу первинноi профспiлковоi органiзацii закладу, надавати

оплачувану вiдпустку тривалiстю до шести календарних днiв iз
середньоi заробiтноi плати за рахунок роботодавця (ст. 41 Закону

<Про профспiлки, ix права та гарантii дiяльностi>; згiдно з додатком

).

Не застосовувати до працiвникiв,

них стягнень без погодження

обраних до складу профорганiв,

з вiдповiдним виборним органом

i профспiлковоi органiзацii .

-l2. Не доIryскати звiльнення з роботи за iнiцiативою власника працiвникiв,
обранi до скJIаду виборного органу первинноi профспiлковоi органiзацiТ не

вiд виробничоi роботи, без згоди вiдповiдного виборного органу

профспiлковоi органiзаuii.

ПоширюватИ умови премiЮвання, виплати винагород, а також гарантii,
i соцiально-побутовi пiльги, установленi в колективному договорi,

профспiлкових працiвникiв.

Проводити премiювання голови виборного органу первинноi

oBoi органiзацii закладу, який здiйснюе своi повноваження на

засадах, за активну i сумлiнну працю iз захисту прав та iHTepeciB

закладу (п.10.2.З Галузевоiугоди ; згiдно з додатком Ns 2).

СприятИ виборногО органУ первинноi профспiлковоТ органiзацii у
i iнформацiТ на сайтi закладу.
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,].l. Посилити

-:.цiвникiв освiти

роз'яснювальну роботу щодо дiяльностi Профспiлки

i науки Украiни, iT виборних органiв щодо захисту членiв

шляхом пiдвищення ролi профспiлкових зборiв, активiзацii роботи
комiсiй виборного органу первинноi профспiлковоi органiзацii,

iнформування членiв виборного органу первинноi профспiлковоi

рiзноманiтними засобами зв'язку,

Своечасно доводити до вiдома членiв виборного органу первинноi

овоi органiзацii змiст нормативних документiв, що стосуються

кономiчних прав та iHTepeciB працiвникiв освiти.

. Спрямовувати роботу виборного органу первинноi профспiлковоi

та його постiйних комiсiй на органiзацiю контролю за своечасним

в дiю нормативних документiв з питань трудових вiдносин, умов,
працl, розподlлу навч€LIIьного навантаження, за додержанням у

трулового законодавства.

Проводити роз'яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантiй

закладу, а також методiв i форм ix захисту безпосередньо в

Посилити особисту вiдповiдальнiсть голови виборного органу первинноi

органiзацii стосовно питань захисту порушених законних прав

iB членiв органiзацii.

Iнiцiювати проведення переговорiв, консультацiй, зустрiчей з

щодо укладення колективного договору, перегляду його норм,

.]о нього змiн i доповнень, звiту про його виконання.
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10-2.7. Представляти iнтереси членiв виборного органу первинноi профспiлковоi
- :, анiзацii при розглядi ix трулових спорiв у комiсiях по трудових спорах, судах

I 0.3. 1 2 Галузевоi угоди).

102.8. Iнформувати управлiння освiти Ужгородськоi MicbKoi ради, Ужгородську
licbKy органiзацiю Профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраiЪи про факти
]рушення гарантiй та прав дiяльностi виборного оргаЕу первинноi

:" ,lспiлковоi органiзацiТ в закладi з метою вжиття вiдповiдних заходiв
- . t.j.13 Галузевоiугоди).

l0 ".9. Забезпечити попередне iнформування управлiння освiти Ужгородськоi
Ёькоi ради, Ужгородськоi Micbkoi органiзацii Профспiлки працiвникiв освiти i
-,_ ,,;: УкраТни перед направленням звернення ло правоохоронних органiв з
- :.rf} порушення гарантiй та прав лiяльнос,гi виборного органу первинноi
,:, 

-:пi.-lковоТ органiзацii закладу (п. l0.З.l4 ГалузевоТ угоди).

роздIл xI.
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО

ДОГОВОРУ ТА ВIДПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH

i . Сторони зобов'язyються:

1-1. Контроль за виконанням колективного договору здiйснювати робочою
t _-сю CTopiH (згiдно з додатком ЛЪ 26).

i, Перiодично проводити зустрiчi керiвника та керiвника виборного органу
:pBttHHoi профспiлковоi органiзацii УПШ <Первоцвiт> , на яких iнформувати
, - ]!rHll про хlд виконання колективного договору.

_:. Не рiдше одного разу на piK спiльно аналiзувати та узагальнювати хiд
Ь" .::зння колективноI,о договору, заслуховуючи звiти керiвника та голови
порного органу первинноi профспiлковоi органiзацii про реалiзацiю взятих

lшв'язань на заг€UIьних зборах трудового колективу.



.6. Колективний договiр пiдписаний у трьох примiрниках, якi зберiгаються

iз CTopiH, i мають однакову юридичну силу.

договiр пiдписано 05 сiчня 2022 р.

колективу працiвникiв УТIШ <Первоцвiт>:

ГФ_-IовzI виборного органу первинноi

цофспiлковоi органiзацii УПШ
дсько1 мlсько1

Т областi

-Лiлtя ГУРЗЕЛЬ
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У разi несвоечасного виконання, невиконання окремих положень

додаткових заходiвого договору проаналiзувати причини та вжити

забезпечення ix реа,riзацiТ,

.5. Осiб, винних у невиконаннi положень колективного договору, притягати

вi:повiдальностi згiдно з чинним законодавством Украiъи.

!,иректор УПШ <Первоцвiт>
Ужгородськоi MicbKoi ради
закарпатськQi областi

оксана МАкАРА

a:q.ох_:::../Ч
\зi;l"л,'jZ
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Додаток Ns 1

до колективного договору
на2022-2027 рр.

Перелiк
посад працiвникiв з ненормованим робочим днем,

яким нада€ться додаткова оплачувана вiдпустка згiдно ст.8 Закону
УкраТни <Про вiдпустки>> вiд 15.11.1996 J\Ъ 504/9б - ВР

та Орi€нтовного перелiку посад працiвникiв з ненормованим робочим
днем, розробленого MiHicTepcTBoM освiти Украiни 11.03.1998 за

погодженням з ЦК профоспjлки 
ъоr:Б;;r-'" 

освiти та науки

Примiтка: ,,Щля працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого дня,

вищезазначена вiдпустка не передбачена.

Заклад на умовах колективного договору встановлюе визначену кiлькiсть днiв

додатковоi оплачуваноi вiдпустки за ненормований робочий день з урахуванням

обсяry виконаних працiвником робiт, ступеня напруженостi, складностi i

самостiйностi в роботi, необхiдностi перiодичного виконання сJryжбових

завдань понад установлену тривалiсть робочого часу.

Ненормований робочий день - це особливий режим робочого часу, який

установлюють для певноТ категорii працiвникiв у випадку неможливостi

лъ Назва посади працiвника TepMiH надання
вiдпустки

1 [иректор З ка.,rендарних днi
2 Заступник директора з навчаJIьно-виховноi роботи 3 календарних днi
J Вихователь-методист 7 календарних днiв
4 'Комiрник 7 календарних днiв
5 Завiдувач господарства 7 календарних днiв
6 Бiблiотекар 7 ка;Iендарних днiв
7 Секретар-друкарка 7 календарних днiв
8 Спецiалiсти (бухгалтер, головний бухгалтер) 7 календарних днiв
9 Iнженер з охорони flрацl 7 календарних днiв

нормування часу трудового процесу. За необхiдностi ця категорiя прачiвникiв
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виконуе своi обов'язки понад нормальну тривалiсть робочого часу, i ця робота

не вважаеться надурочною. Mipa працi в цьому випадку визначаеться не тiльки

тривалiстю робочого часу, а й колом обов'язкiв i обсягом виконаних робiт

1навантаженням). На працiвникiв з ненормованим робочим днем поширюсться

встановлений в ycTaHoBi, закладi освiти режим робочого часу. У зв'язку з цим не

\tожна систематично зz1,1учати працiвникiв, якi працюють за таким режимом, до

роботи понад установлений робочий час.

Голова виборного органу первинноТ
профспiлковоi органiзацii УПШ

.Щиректор УПШ <Первоцвiт>
Ужгородськоi MicbKoi ради
Закарцатсьлоi областi

оксана МАкАРА

{"Р

.tIЕРВOЦВlТш
ftrоFодськоlмlсьхоt

Qэо-коФ

\бlФ
/о
ъJ

<Первоцвiт>> Ужгородськоi MicbKoi
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,годжЕно
IIостанова виборного органу
lЪрвинноi профспiлковоi органiзацii

_ _lI <Первоцвiт> Ужгородськоi
- .коi ради Закарпатськоi областi
] ..]022 N9 П-1

.Щодаток },{b 2

до колективного договору
на2022-2027 рр.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Щиректор УПШ <Первоuвiт>
УжгородськоТ MicbKoi ради
закарпатськоi областi

rl0оЯ оксана МАкАРА

положення
про премiювання

працiвникiв
Ужгородськоi початковоi школи <<Первоцвiт>>

ужгородськоi MicbkoT ради Закарпатськоi областi
за високi показники в роботi

_lо-lоження про премiювання працiвникiв Ужгородськоi початковоi

,, ,,первоцвiт> Ужгородськот Micbkoi ради Закарпатськот областi за високi
- - -,,lкll в роботi (надалi-Положення) розповсюджусться на працiвникiв
, :.,,:ськоi початковоi школи <Первоцвiп> Ужгородськоi MicbKoT

, 
,1:с bKol ооластl.

- .,т.2,Зl Закону Украiни <Про оплату працi>;

- ]останова Кабiнету MiHicTpiB Украlни вiд З0.08.2002 р. М1298 <Про

г::,:-, працi працiвникiв на ocHoBi Сдиноi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв

] ]l-__3Ти працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей

05.0|.2022

- ,. Hoi сфери>;
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MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 26.09.2005 Jф 557 <Про

умов оплати працi та затвердження схем тарифних розрядiв

навчаJIьних закладiв, установ освiти та наукових установ));

п. 53 Iнструкцii про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв

затвердженоi наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 15.04.1993

l02 за погодженням з Мiнпрацi, L{K профспiлки працiвникiв освiти i науки

Мiнфiном;

- п. 2.3.2. Iнструкцii зi статистики заробiтноi плати, затвердженоi наказом

i:/\авного KoMiTeTy статистики Украiни вiд 13.01.2004 Ns5;

- ст,ст. 97,7З,|4З,\44,,146 КЗпП Украiни;

Закон УкраiЪи вiд 05.03.2017 Ns 238-VIII <Про внесенЕя змiни до cTaTTi 73

законiв про працю Украiни>;

Закон УкраtЪи вiд 16. 1 1 .20 1 7 Ns 221 I-VIII <Про внесення змiн до cTaTTi 73

законiв про працю Украiни щодо святкових i неробочих днiв>.

llэеltiювання працiвникiв закладу проводиться у двох основних формах:

премiювання. передбачене системами оплати працi;

премiювання як окремий вид заохочення, який вiдбуваеться поза межами

Премiювання здiйснюеться у виглядi виплат працiвникам закJIаду

сум понад основний заробiток (посадовий окJIад з урахуванням

посадового окладу) з метою стимулювання результатiв творчоi,

oi працi й педагогiчного новаторства працiвникiв закJIаду, пiдвищення

ocTi й зацiкавленостi працiвникiв за результати cBoei роботи, та

систематичний хараlсгер, незаJIежно вiд джерел фiнансування.

У закладi проводяться заохочув€Iльнi виплати, до яких вiдносяться премii,

мають одноразовий характер, зокрема, виплати, якi не пов'язанi з

Гtli hР€ТНИМИ РеЗУЛЬТаТаМИ ПРаЦ1 :

- премii, що виплачуються у встановленому порядку за спецiа-,rьними

:-..-темами премiювання, виплаченi вiдповiдно до рiшень уряду;
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премii за виконання важливих та особливо важливих завдань;

одноразовi заохочувальнi виплати до ювiлейних дат працiвникiв закладу

iHloa - 50, 55, 60 poKiB, чоловiки - 50, 55, 60 poKiB) та пам'ятних дат закJIаду; до

Нового року (1 сiчня), Рiздва Христового (7 сiчня i 25 грулня),

ого жiночого дня (8 березня); .Щня прачi (1 травня), .Щня перемогИ

нацизмом у Щругiй свiтовiй вiйнi (9 травня), .Щня Констиryцii Украiни (28

), .Щня Незалежностi Украiни (24 серпня), Пасхи, Трiйцi; професiйних

: Мiжнародного дня секретаря (остання середа повного тижня квiтня),

ського днJI психолога (23 квiтня), Всесвiтнього дня охорони працi (28

iтня), Всесвiтнього дня медичних сестер (12 травня), .Щня MaTepi (13 травня),

iтньогО дня донорiВ KpoBi (14 червня), .I|,ня медичного працiвника (третя

irя червня), ,Щня бухгалтера Украiни (lб липня), .Щня знань (l вересня), ,Щня

чноi культури i спорту (друга субота вересня), Всеукраiнського дня

iогек (30 вересня), .Щня працiвникiв освiти (перша недiля жовтня), ,Щня

Украiни (l4 жовтня), Всеукраiнський день дошкtлля(27 вересня)"Щня

сил Украiъи (6 грудня), з нагоди перемоги у фахових конкурсах

року>, <Кращий працiвник психологiчноi служби>> тощо,

кошти для премiювання працiвникiв закладу встановлюються в межах

видiлених на поточний pik по кошторису видаткiв за рахунок

по заробiтнiй платi з урахуванням iндексацii,

Вiдповiдно до з п. 53 Iнструкцii про порядок обчислення заробiтноi плати

iB освiти, затвердженоi наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни

15.04.1993 Ns 102 загальний розмiр премii, яка виплачуеться одному

, не обмежуеться максимаJIьними розмiрами,

Премii згiдно з даним Положенням нараховуються по результатам роботи

rriсяць, квартал, 9 мiсяцiв кмендарного року, piK,

; Премii не нараховуються за перiоди, якi не вiдносяться до фактично

Б.]працьоВанихгодин(наприклад:заперiодосновних'ДодаТковихвiдпУсток,якi
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передбаченi ЕIпнним законодавством Украiъи, перебування на курсах
пi_]вищення кваrriфiкацii, навчЕuтьних сесiях, тимчасовiй непрацездатпостi).

Персональну вiдповiдальнiсть за доlримання цього Положення несе
{ерlвник закладу, Контроль здiйснюе виборний орган первинноi профспiлковоТ
.,,,рганiзаuii.

_ l, Керiвник у межах фонду заробiтноi плати, затвердженого в кошторисах
:оходiв i видаткiв, затверджуе порядок i розмiри премiювання працiвникiв
зilюIIаду за погодженням

оранiзацii закладу.

iз виборним органом первинноi профспiлковоi

l2. Пiдставою для парахуваЕня премiй працiвникам закладу € нака} керiвника
*lкJIаду.

lЗ, Премiювання керtвника закладу здiйснюеться на пiдставi наказу
управлiння освiти Ужгородськоi MicbKoi ради.
1-1. Премiя працiвникам закладу, передбачена системою оплати працi,
надаеться за наступних умов:
- добросовiсну, творчу працю у виховнiй, господарськiй та органiзаторськiй
:iяльностi;

й творчiсть при виконаннi cBoix функцiональних обов'язкiв на
високому piBHi;

_ високi показники в ocBiTHboMy процесi, спортивно-масовiй роботi;- високу результативнiсть при пiдготовцi учнiв до олiмпiад, спортивних
змагань' KoHKypciB;

високl показники учнiв у ДПА;
поширеЕня та впроваджеIrня передового педагогiчного досвiду;- використання передових методiв

високу якiсть виховноi, навчальноi,

навчання та виховання, що забезпечуе

профiлактичноi, корекцiйно-виховноi
роботи, у тому числi iндивiдуальноi;

змtцЕенЕЯ та збережепНя навчально-матерiальноi бази закJIаду.
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15. Премiя надаеться головi виборного органу первинноi профспiлковоi

органiзацii закладу за активну i сумлiнну працю iз захисту прав та iHTepeciB

працiвникiв закладу (п. 10.2.З Галузевоi угоди).

16, При премiюваннi враховуеться вiдношення працiвника до дорученоi

дiлянки роботи, дотримання вимог Статуту, Правил внутрiшнього розпорядку,

розпорядчих документiв керiвника закладу, забезпечення виконання наказiв

1,правлiння освiти Ужгородськоi MicbKoi ради, розпоряджень Ужгородського

rtiського голови, рiшень виконавчого KoMiTeTy Ужгородськоi MicbKoi ради та

Ужгородськоi мiськоi ради, EaKtrзiB департаменту освiти i науки Закарпатськоi

обласноi державноi адмiнiстрацii, роз11оряджень голови Закарпатськоi обласноi

lержавноI адмiнiстрачii, наказiв MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни. Трудовий

внесок працiвникiв визначаеться з урахуванням оцiнки працi кожного

працiвника, його вiдношення до.uорученоi справи.

|7. Працiвники можуть бути позбавленi премii частково:

- за час перебування у вiдпустках без збереження заробiтноТ плати;

- за час навчання в закладах освiти, KpiM випадкiв, коли в цей перiод

працiвник викону€ своТ посадовi обов'язки;

- за недолiки в роботi, порушення трудовоi дисциплiни або недобросовiсне

вiдношення до своiх посадових обов'язкiв та Правил внутрiшнього розпорядку

закладу.

l8. Працiвникам, якi пропрацюваJIи не повний перiод, за який проводиться

нарахування премii, у зв'язку з призовом до Збройних Сил Украiни, переводом

на iнп]y роботу, вступ дО закладу освiти, виходом на пенсiю, звiльнення у зв|язку

зi скороченням штатiв та з iнших ловажних причин, виплата премii проводиться

з розрахунку фактично вiдпрацьованого часу в розрахунковий перiод.

19. Позбавлення премiй, передбачених системою оплати працi, провадиться

тiльки за той розрахунковий перiод (мiсяць, квартм, 9 мiсяцiв, piK), у якому було

порушення трудовоi дисциплiни, що оформлясться наказом керiвника з

ч
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обов'язковим зазначенням конкретних обставин, що стаJIи причиною

депремiювання.

20. Працiвник позбавлясться одноразових премiй у випадку винесення йому

догани за порушення трудовот дисциплiни протягом строку дiт дисциплiнарного

стягнення.
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.Щодаток Nч 3

до колективЕого договору
на2022-2021 рр.

ЗАТВЕРДЖУЮПОГОДЖЕНО:
Постанова виборного органу
Первинноi профспiлковоi органiзацii
УПШ <Первоцвiт) УжгородськоТ
MicbKoi ради Закарпатськоi областi
05.01.2022 }lъ п-1

Щиректор УПШ <Первоцвiт>
Ужгородськоi MicbKoi ради
Закарпатс5коi областi
fu[М Оксана МАКАРА

05.01.2о22

положення
про виплату матерiальноi допомоги працiвникам

Ужгородськоi початковоi школи <<Первоцвiп> Ужгородськоi, MicbKoi ради Закарпатськоi областi

l. Положення про виплату матерiальноi допомоги працiвникам Ужгородськоi

початковоi школи <Первоцвiт> Ужгородськоi MicbKoi ради Закарпатськоi областi

tнадалi - Положення) вводиться з метою MaTepia.,,lbHoi пiдтримки Bcix категорiй

працiвникiв закладу, вкл ючаючи педагогi ч н их.

]. Юридичною пiдставою для виплати матерiальноi допомоги е:

- п. 53 Iнструкцii про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти,

затвердженоi наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 15.04.1993 Jф 102 та

погодженоi з MiHicTepcTBoM працi та соцiальноi полiтики УкраiЪи, L{ентральним

KoMiTeToM профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни i MiHicTepcTBoM Фiнансiв

Украiни;

- постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд З0.08.2002 Ns1298 <Про оплату

працi працiвникiв на ocHoBi €диноi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати

працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноi

сфери>.
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2. Виплата матерiальноi допомоги здiйснюсться у виглядi виплат працiвникам

грошових сум понад основний заробiток (посадовий оклад з урахуванням

пiдвищень посадового окладу) у межах фонду заробiтноi плати, затвердженого в

кошторисах закладу.

З. Кошти для надання матерiальноi допомоги працiвникам закJIаду

встановлюються в межах асигнувань, видiлених на поточний pik по кошторису

видаткiв за рахунок eкoнoМii по заробiтнiЙ платi з урахуванням iндексацii.

4. Розмiр матерiальноi допомоги становить не бiльше, нiж один посадовий оклад

на piк. Матерiальва допомога на поховання зазначеним вище розмiром не

обмежуеться.

5. Персона.,rьну вiдповiдальнiсть за дотримання цього Положення несе керiвник

закладу. Контроль здiйснюс виборниЙ орган первинноi профспiлковоi органiзацii .

6. Розмiр матерiальноi допомоги працiвникам визначасться керiвником закладу

за погодженням з виборним органом первинноi профспiлковоТ органiзацii .

7. Пiдставою для видачi матерiальноi допомоги працiвникам закладу е заява

працiвника, наказ керiвника закладу, погоджений з виборним органом первинноf

профспiлковоi органiзацii закладу.

8. Матерiальна допомога надасться працlвникам на оздоровленЕя, лlкування,

при похоронах рiдних, для вирiшення соцiально-побутових питань тощо.
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Додаток ЛЪ 4

до колективного договору
на2022-2027 рр.

Перелiк
професiй i посад праuiвникiв, яким вида€ться безкоштовно спецодяг

та iншi засоби iндивiдуального захисту

TepMiH
використання (в

мiсяцях)

Назва професii
(посади)

Назва спецодягу, спецвзl"ття та iнших
засобiв iндивiду.lльного захисту

1 шт. на 12 Mic.
1 шт. на 12 Mic.
1 шт. на 12 Mic.
1 шт. на 12 Mic.
1 шт. на 12 Mic.

за необхiднiстю

Кухарський ковпак
халат бiлий
Фартух
Рушник
Xa:IaT робочий
Рукавицi одноразовi

1 шт. на 12 Mic.

1 шт. на 12 Mic,
За необхiднiстю

халат бiлий
Рушник
Рукавицi одноразовi

Сестра медична

Рушник
Халат
Рукавицi х/б

1 шт, на 12 Mic.

1 шт. на 12 Mic.

1 п. на 12 Mic,

l шт. на 12 Mic.
1 шт. на 12 Mic.
1 шт. на 12 Mic.
l шт. на 12 Mic,
1 шт. на 12 Mic.

Кlхарський ковпак
халат бiлий
Фартlх
Рушник
Xa,raT робочий

1 шт. на 12 Mic.
1 шт. на 12 Mic.

1 шт. на 12 Mic.

1 шт. на 12 Mic,
1 шт. на 12 Mic.
За необхiднiстю

Кlхарський ковпак
халат бiлий
Фартух
Рушник
Халат робочий
Рукавицi гумовi

Пiдсобний робiтник

Халат
Рукавицi гlт,ловi
Окуляри захиснi Респiратор
Гумовi ка;rошi
Рушник
Фартух

1 шт. на 12 Mic. За
необхiднiстю 1 шт.
gа 24 Mic,
l шт. на 24 Mic. 1 п.
на 12 Mic.
1 шт. на 12 Mic.
l шт. на 12 Mic,

Прибиральник
службових
примiщень

N,

l. Кухар

2.

3. flвiрник

4, Комiрник

5.

6.
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список професiй прачiвникiв на одержання мила i миючих засобiв

Ns

зlrl
Назва професii Норма видачi на мiсяць

Мило, в грамах миючi засоби, в

црамах

1. Кухар 200

2. Сестра медична 200

3. .Щвiрник 200

4. Пiдсобний робiтник 200 з 000

5. Прибира,тьник службових
примiщень

200 2 000

Голова виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацii УПШ
(Первоцвiт>> Ужгородськоi MicbKoi

рам )чlgфdтс ькоi областi
..- ЛiлiяГУРЗЕЛЬ

,Щиректор УПШ <Первочвiт>

Ужгородськоi MicbKoi ради

к,#
| о л',aс.й

^)
/3/ ,*

$1 .ПЕl

\Ф^\

\оХЧл

,,ПЕРВOЦВlТ"
ч*гоFодсь|(оl !{lcbKol

-!

мАкАрА
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Додаток Ns 5

до колективного договору
на2022-2027 рр.

Перелiк категорiй працiвникiв, якi мають право на
одержання вiдпустки в зручний для них час

.Що таких працiвникiв належать (ч. 1З ст. 10 Закону про вiдпустки):
l) особи BiKoM до l8 poKiB;

2) iнвалiди;
З) жiнки перед вiдпусткою у звlязку з вагiтнiстю та пологами або пiсля неТ;

4) жiнки, якi мають двох i бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB або дитину з

iнфвалiднiстю;
5) одинокi MaTepi (батьки), якl)) одинокl MaTepl (оатьки), якl виховують дитину оез оатька (MaTepl);

6) опiкуни, пiклувальники або iншi caMoTHi особи, якi фактично виховують одного
без батька (MaTepi);

або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB за вiдсутностi батькiв;
7) дружина (чоловiк) вiйськовослужбовця;
8) ветерани прачi та особи, якi мають особливi труловi заслуги перед
Батькiвщиною;
9) ветерани вiйни, особи, якi мають особливi заслуги перед Ба,гькiвщиною, а також
особи, на яких поширюсться чиннiсть Закону УкраiЪи <Про статус BeTepaHiB вiйни,
гарантlt 1х соцlаJlьного захисту> ;

l0) батьки-вихователi дитячих будинкiв сiмейного типу;
l l) працiвники, вiднесенi до 1 та 2 категорii потерпiлих внаслiдок aBapii на ЧАЕС
(л.22 ч. l с,г. 20 Закону Ns796);
l2) iншi категорiТ працiвникiв, передбаченi законодавством.

Голова виборного органу первинноi Щиректор УПШ <Первоцвiт>
профспiлковоi органiзацii УПШ Ужгородськоi MicbKoi ради

мАкАрА
aTcbK_oi областi

'жrо?одсьхоt 
!l,cbKol
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.Щодаток Nэ 6

до колективного договору
на2022-2021 рр.

тривалiсть вiдпусток без збереження заробiтноi плати

у випадку ilхЪбов'язко"ого надання за наявностi особистоi заяви працiвника

вiдповiдно до ст. 25 Закону УкраТни <Про вiдпустки>>

N9

з/п

Тривалiсть вiдпустки
Категорii осiб, tцо мають право на надання

вiдпустки без збереження

заробiтноi плати в обов'язковому порядку

ло 14 календарних днlв щорlчноMur.pi, аОо Ourbкy, який виховуе дiтей без

MaTepi (у тому числi й при тривалому п

перебуваннi в лiкувапьному закладi), що мас

двох i бiльше дiтей BiKoM до 1 5 poKiB, або

дитиЕу з iнва.T iднiстю
до 14 ка,rендарних днlвЧ"*"*, дружина якого перебувае

пiсляпологовiй вiдпустцi
Трива.ltiсть, визЕачеЕа в медичному
висновку, але ве бiльш як до

досягнення дитиною б рiчного BiKyl

якщо дитина хвора на цукровий дiабет I

типу (iнсулiнозыrежний) - не бiльш як

до досягнення дитиною

М*, 
^б" 

б"r*a дитини, баба, дiд чи iншi

родичi, якi фактично доглядають за дитиною,

або особа, яка усиновила чи взяла пiд опiку

дитину, один iз прийомних батькiв

до 14 ка,тендарних днiвВетерани вiйни особи, на яких поширюсться

Закон Украiни кПро статус BeTepaHiB вiйни,

l,apaHTii iх соцiа,T ьного захисту)), перелiченi в

ст. l0 цього Закону
до 21 календарного дня щорlчно в

зручний для них час (п. 22. ст.16 3акону

Укра'iни <Про статус BeTepaHiB вiйни,

ix соцiального захисту>)

Особи, якi мають особливi заслуги перед

Батькiвщиною

до 21 календарного дня щорiчноО"оО", *i *uroTb особливi трудовi заслуги

перед Батькiвщиною
30 календарних днlв щорlчноПa*iоп"р" за BiKoM та особам з i

ло 60 ка,rендарний днiв щорiчно
O.oOul'l з iнватliднiстю I та II груп

до 10 календарних днiвОсоби, якi одружуються
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l0 Працiвникам у разi cMepTi рiдних по KpoBi або
шлюбу:
-чоловiка (дружини), батькiв (вiтчима,
мачухи), дитини (пасинка, падчiрки), братiв,
сестер iнших рiдних

до 7 кмендарних днiв без урахування
часу. необхiлного лля проiiлу ло мiсчя
поховання та назад до 3 кшендарних
днiв без урахування часу, необхiдного
для проiзду до мiсця поховання та назад

11 Прачiвники, що доглядzlють за хворими

рiдними по KpoBi або шлюбу, якi за висновком
медичного закладу потребують постiйного
стороннього догляду

Тривалiсть, визначена в медичному
висновку, але не бiльше 30 ка,,rендарних

днiв

|2 Працiвники для завершення санаторно-
курортного лiкування

тривалlсть, визначена в медичному
висновку

lз Працiвники, яких допущено до вступних
iспитiв у вищi навча"rьнi заклади

15 календарних днiв без урахув.iння
часу, потрiбного для проiзду до
мiсцезнаходження вищого нalвча.],Iьного

закладу або закладу науки й назад

14 Працiвники, яких допущено до складання
вступних iспитiв в аспiрантуру з вiдривом або
без вiдiриву вiд виробництва, а також Ti, якi
навчаються без вiдриву вiд виробництва в

аспiрантурi та успiшно виконутоть
iндивiдуальний план пiдготовки

час, необхiдний для проiЪду до
мiсцезнаходження вищого навчЕtльного

закладу або закладу науки й назад

15 Працiвникам, якi навчаються без вiдриву вiд
виробництва в аспiранryрi, протягом
четвертого року навчання

1 день на тиждень (ч.4, ч.5 ст. 218
КЗпП УкраiЪи)

lб Сумiсники до закlнчення вlдпустки за основним
мiсцем роботи

|7 Ветерани працi до 14 календарних днiв щорiчно

18 Працiвники, якi не використали за попереднiм
мiсцем роботи шорiчну основну та додатковi
вiдпустки повнiстю або частково й одержали
за них грошову компенсацiю

до 24 ка,rендарних днiв у перший piK

роботи на даному пiдприсмствi до
настан ня шестимiсячного TepMiHy
безперервноi роботи

19 Прачiвники, дiти яких у вiцi до l8 poKiB
вс l упаю tь до навча.Jlьних закладiв-
po],l ашованих в iншiй мiсцевостi

12 ка,rендарних днiв без урахування
часу, необхiдного для проiЪду до
мiсцезнаходження навчального закладу
та назад
За наявностi двох або бiльше дiтей
зазначеного BiKy таку вiдпустку
надають окремо дJIя супроводження
кожноi дитини
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Голова виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацii УПШ
<Первоцвiт> Ужгородськоi MicbKoi

ськоi областi
,,-- Лlлiя ГУРЗЕЛЬ

.Щиректор УПШ <Первоцвiт>
Ужгородськоi MicbKoi ради
закаопатськоi областi

tl'fut Оксана МАКАРА

:Ё"Т""fil^
:li|i3"9"IлР*;,

-



Щодаток Nэ 7

до колективного договору
на2022-2021 рр,

Тривалiсть щорiчноi ocнoBнoi вiдпустки

KepiBHиx працiвникiв закладiв та установ ocBiтп,

павчальпих (педагогiчпих) частин

(пiлроздiлiв) iнших установ i закладiв, педагогiчних

праuiвникiв згiдно Порядку надання щорiчпоi осповноi

вiдпустки тривалiстю

до 5б калепдарних дпiв керiвним працiвникам закладiв та установ освiти,

навчальних(педчго.i"в,п*) частин (пiдроздiлiв) iншпх установ i закладiв,

педагогiчпим, пауково-педагогiчним працiвникам та науковим працiвпикам,

затВерДяýепогоПостановоюКабiнеryМiнiстрiвУкраiпивiд14.04.1997Л!346

Тривалiсть щорiчноi
ocHoBHoi вiдпустки,

з навчaIльно-виховно1

Вихователь дошкlльних

Вчителi (Bcix спецiмьностей

соцiальний педагог

Асистент вихователя

Вихователь дошкiльних

['олова виборного органу первинно1

профспiлковоi органiзацii УПШ
<Первоцвiт> Ужгородськоi MicbKoi

Щиректор УПШ <Первочвiт>

Ужгородськоi MicbKoi ради

,,;;;ъfii;ь* ,"ф

Закарпатсъкоi областi
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Додаток Ns 8

до колективного договору
на2022-2027 рр.

Перелiк професiй i посад працiвникiв, якi мають право на додаткову
оплачувану вiдпустку за роботу iз шкiдливими i ваrккими умовами працi
згiдно ст.7 Закону Украiни <Про вiдпустки>> вiд 15.11.199б Л! 504/9б - ВР,
.Щолатку J\Ъ 1 постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 17.11.1997 ЛЬ1290

<<Про затвердження спискiв виробнпцтв, робiт, цехiв, професiй i посад,
зайнятiсть працiвникiв в яких да€ право на щорiчнi додатковi вiдпустки за

роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi та за особливий характер
працi>>, наказ закладу вiд 27.0б.2019 ЛЪ 19/1-АГ <Про результати атестацii

робочих мiсць за умовами працi та визначепня права працiвникiв на пiльги
й компенсацii, передбаченi чинним законодавством)>

Прпмiтка: Заклад освiти на пiдставi наказу керiвника закладу освiти <Про

результати атестацii робочих мiсць за умовами працi та визначення права

працiвникiв на пiльги й компенсацii, передбаченi чинним законодавством)

встановлюе в колективних договорах закладiв конкретну тривалiсть додаткових

днiв оплачуваноi вiдпустки вищевка:}аним категорiям працiвникiв згiдно

атес,гованих робочих мiсць, виробництв, робiт, професiЙ i посад, яким

N Назва професii, посади, код професii у
вiдповiдностi до ЩК 003-2010

ЛЬ робочого
мiсця

TepMiH надання
вiдпустки,

календарнi днi
1 Кухар, який працюе бiля плити, 5|22 Ns2,З J

пiдтверджено право на пiльги та компенсацii за роботу в шкiдливих умовах працi.

Голова виборного органу первинноТ
профспiлковоi органiзацii УПШ
<Первоцвiт> Ужгородськоi MicbKoi

.Щиректор УПШ <Первоцвiт>
Ужгородськоi MicbKoi ради

ради ЗакаDаАтськоi областt'у/'lЁ- z.@'улк
R\

\.(r)ll(r

"/ё
l-ъ,

/у"
s/.п
Е\,*
6_\
\Фд\

\")

uПЕРВOЦВlТ"
Yжrоfодсь(о! il,cbKol



Назва професii, ,;садц -"д;рофесП
у вiдповiдностi до Дt 003-2010

Л! робочого мiЙ Розмiр доппuiЙБ
несприятливi

умови,YоKyxup, 
"*"й 

.,рйББЪй" .,ййJJD

-

70

.Щодаток Nч 9

""'*"Н;Ъи:;Ё;ой

Перелiк професiй i посад пРаЦiвникiв, якlм пiдтверджено право наодер2кання додатково[ доплати за роботу iз шкiдливими i важкпми умовами
згiдцо Додатку до постаповп Д"р**оffii срсР та CeKpeTapiary ВЩРПС вiд03, l 0, 1 98б м 387 /22 -7 8_.,Пр"'";'i ;й;;;;; 

"' 
на робочих ri"ц", та порядкузастосування галузевих перелiкiв poOiT, Й яких моя(уть встановлюватись.lоплати працiвникам за умови працi>>, наказ закпад у вiд27.06.2019 м 1911-дг<<Про результати атестацiI робочих ,i";;; умовами працi та визначенпяправа працiвникiв на пiльгп i компенсацii, передбаченi чпнним

закоподавством>

Примiтка: Заклад освiти на пiдставi наказу керiвника закладу освiти <Про
результати атестацii робочих мiсць за умовами працi та визначення права
працiвникiв па пiльги й компенсацii, передбаченi чинним законодавством)
встановлюе в колективних договорах закладiв конкретний розмiр доплатвищевказаним категорiям працiвникiв згiдно атестованих робочих мiсlць,
виробництв, робiт, професiй i посад, яким пiдтверджено право на пiльги такомпенсацii за роботу в шкiдливих умовах працi.

Голова виборного органу лервинноi
профспIлковоi органiзацii УПШ

S l uПЕРЕUцр"--
i\,".*.**.'",*-*
Фj, 

'л**п'*'',\9'\ оьплсll /,
YT)>---l.*:

<Первоцвiт> У

!иректор УПШ <Первочвiт>
Ужгородськоi MicbKoi рали

-ч:#
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Перелiк категорiЙ працiвникiв, якi мають право на одер?кання соцiальноi
вiдпустки, тривалiсть соцiальних вiдпусток

Тривалiсть
вiдпустки,

кме}царних
днiв

Категорii осiб, що мають право на

соцiальну вiдrryстку

сг.l7 Закону
Украiни
(Про
вйпусгкиD,
п.l0 ч.l сг.30
Закону УкраiЪи
(Про сгатус i
соцiальвий
захист
громалян, якi
пострtDкдrц и

внаслiдок
Чорнобильсько
i катасгрофиr,
сг.ст,38,39
ЗакоЕу Укрdiни
(Про
загальнообов'я
зкове державне
соцiальнс
страхування в

зв'язку з

тимчасовою
втратою
працездатносгi
та втратами,
зумовленими
похованнямD

Надають у
повному обсязi
незалежно вiд
кйькостi днiв,
факгично
використаних до
пологiв.
Оплачують за
серелнiм
заробiтком
незалежно вiд
страхового стажу

Жiнкам (на пiдставi лiкарняного

листка по вагiтностi та пологах):

,Що пологiв:
- у загальному випадку;

- жiнкам, пострахиалим вiд

56 лtr iB

70 днiв

90 дн iB

пiсля пологiв:
-при наролженнi однiеТ

д}rгини;
- у разi усклалнень при
пологах або при народженнi

двох i бiльше дiтей;
-жiнкам, пострaDкдаJI им вiд

Чорнобильськоi катастрофи

ст. l7 Закону
Украiви <Про
вiдпуqгки)),
сг,38 Закону
Украiни (Про
загальвообо в'я
зкове дсржавне
соцiмьнс
страхуваяня в
зв'язку з

тимчасовою
втратою
прац9здатностi
та втратalми,

зумовленими
поховавням))

Вiдпустки
надаються iз дня
всиновлення

Одному з усиновлювачiв ( при

всиновленнi новонароджених дiтей
безпосередньо з пологового

56 днiв

,Щвох i бiльше дiтей
Особам, вiднесеним до 1-4

категорiй, що пострая<далим вiд

Чорнобильськоi катастрофи



, бабусi, дiдусю або
iншим родичам, якi фактично
доглядають за дитиною,
усиновителю або опiкуну дитини

!о
досягнення
дитиною З

poKiB

Надають пiсля
закiнчення
вiдпустки у
зв'язку з
вагiтнiстю та
пологами,
зазначенi особи
можуть у перiод
вiдrryстки
працювати на

умовах
неповного

робочого часу
або вдома

cT.l8 Законч
УкраТни
пЛро
вiдлусгки>

Працiвнику по догляду за
дитиною старше 3 poKiB

за наявностi
пiдстав

Вiдпустка може
бlти частково
оплачуваною за

рахунок
пiдприемства
або без
збереження
заробiтноI
плати

сг.18 Захону
УкраiЪи
(Про
вiдпусткиll

Вiдпустка у зв'язку з усиновJIенням дитини

Особi, яка всиновила дитину iз
числа дiтей-сирiт чи дiтей,
позбамених батькiвського
пiклування, BiKoM старше трьох
poKiB (якщо всиноsлювачами е
подружжя - одному з них на iх
розсуд)

56 днiв, а
при
всиновленнi

двох i

бiльше дiтей
- 70 днiв

l) оплачуе
вiдrryстку

роботодавець;
2) надають на
пiдставi

рiшення при
всиноменнi
дитини; 3)
надають без

урахування
святкових i
неробочих
днiв

qт.l8 -1 Закону
Украiни (Про
вiдпусгки>

,Щолаткова щорiчна соцiальна вiлttусl ка

Жiнцi, яка працюе i мас двох:бо
бiльше дiтей BiKoM до l5 poKiB,
або дитину з
iнватriднiстю

однiеi пiдстави
надають
додаткову
вiдIryстку
загальною
тривалiстю l0
календарних
днiв, за
наявностi
кiлькох iз
перелiчених

УкраТни (Про
вцпустки),
Закон Украiни
вiд 22.I0.04 р.
(Про внесення
змiн до деяких
законодавчих
aKTiB Украiни
gтосовно
вiдпусток>,
cT..l Закону
Украiни (Про
охорону

_

72

l 0 днiв



l5

пiдстав -

загaUIьною

тивалiстю не
бiльше 17

календарних
днiв

l82-1, с,т. l86"
l
КЗпП Украiяи

7 MaTepi особи з iнвалiднiстю з

дитинства пiдгрупи А I групи

8 Жiнцi, яка прачюс i усиновила
дитину

9 Особi, яка взяла пiд опiку дитину
або особу з iнвалйнiстю з

дитинства
пiдгрупи А I групи

l0 Одинокiй MaTepi, батьку дитини
або особи з iнвалiднiстю з

дитинства пiдгрупи А I групи,
який виховус iх без MaTepi (у тому
числi у разi тривмого
перебування MaTepi в

лiкувальяому заклалi)

ll Одному iз прийомних батькiв чи

батькiв-вихователiв
Працiвнику по догляду за

дитиною старше 3 poKiB
за наявностi
пiдстав

Вiдгryстка може
бlrги частково
оплачуваною за

рахунок
пiдприсмства
або без

збереження
заробiтноi
плати

ст,l8 Закону
УкраТни
(Про
вiдпустки>

Вiдпустка у зв'язку з успновленням дитпни

Особi, яка всиновила дитину iз

числа дiтей-сирiт чи дiтей,
позбавлених батькiвського
пiклування, BiKoM старше трьох
poKiB (якщо всиновлювачам и с

подружжя - одному з них на ix
розсуд)

56 днiв, а
при
всиновленнi
двох i

бiльше дiтей

- 70 днiв

1) оплачуе
вiдпустку

роботодавечь;
2) надають на
пiдставi

рiшення при
всиновленнi
дитини;3)
надають без

урахування
святкових i

неробочих
днiв

ст. l8 -l Закону
Украiни (Про
вiдпусгки))

.Щодаткова щорiчна соцiальпа вiдпустка

-

4
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Примiтка: Вiдпустка для працiвникiв, якi мають дiтей, е соцiальною вiдпусткою i

нада€ться в буль-який час к€IJIендарного року, незаJIежно вiд вiдпрацьованого часу

та часу народження дитини, до чи пiсля, Але право на Hei мае лише жiнка, яка

працюс. Тому реа,чiзувати свое право на використання цiеi вiдпустки вона може за

умови, якщо на день початку вiдпустки мас стаж роботи в рахунок року, за який

просить надати iй вiдпустку, тривалiстю хоча б один день. (листи Мiнпрачi вiл

]0.10.09 Ns 292l|зl:116_о9, 26.о,7.2010 лъ 2650/0/10_10/1з, лист MiHicTepcTBa

соцiальноi полiтики УкраiЪи вiд 24.0З.201 5 Jф 4053/0/14- 15/1 8),

праuiвник не втрача€ права на соцiальну вiдпустку, не використану протягом

к.rлендарного року, Законодавством не передбачено строку давностi, пiсля якого

втрачаеться право на додаткову соцiапьну вiдпустку (лист Мiнпрацi вiд 19.02.2010

N9 48/1з11 16-10 <Про соцiальну додаткову вiдпустку>). Тож така вiдпустка

накопичуетьсяl' допоки не буде використана (HaBiTb якщо на дату ii використання

працiвник IJтратить право на неi) або поки працiвник не звiльниться, отримавши

грошову компенсацiю за неi.

Додаткова соцiальна вiдпустка на дитиЕу нада€ться понад щорiчнi вiдпустки,

установленi ст.ст. 6,7,8 Закону Украiни <Про вiдпуски> (щорiчна основна вiдпустка,

cT.19 Закову
Украiни (Про
вiдпуgтки>,
Закон Украiни
Bi,r 22.10.04 р.
(Про внессння
змiu до деяких
законодазчих
акгiв Украiни
стосовно
вiлпусток>,
ст..1 Закону
Украiни (Про
охорону
дитинства) с,г,

l82- 1л ст, l86-
l
КЗпП Украiни

за наявностi
однiеi пiдстави
надають
додаткову
вiдгrустку
загаJIьною
тривалiстю l0
кiulендарних
днiв, за
наявностi
кiлькох iз
перелiчених
пiдстав -

запUIьною
тривалiстю не

бiльше 17

календарних
днiв

Жiнцi, ям працюе i мае двох або
бiльше дiтей BiKoM до l5 poKiB, або

дI{гину з
iнвалiднiстlо
MaTepi особи з iнвалiднiстю з

дитинства пiдгрупи А l групи

Жiнцi, яка праIдос i усиновила
дитину
Особi, яка взяла пiд опiку дитину
або особу з iнвалiднiстю з

дитинства пiлгрупи А I

Одинокiй MaTepi, батьку дитини
або особи з iнвалiднiстю з

дитинства пiдгрупи А I групи,
який виховуе ix без MaTepi (у тому
числi у разi тив.ulого перебування

Одному iз прийомних батькiв чи
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щорiчна додаткова вiдпустка за роботу iз шкiдливими та важкими умовами працi,

щорiчна додаткова вiдпустка за особливий характер працi, щорiчна додаткова

вiдпустка за ненормований робочий день), а також поцад щорiчнi вiдпустки,

установленi iншими законами та нормативно-правовими актами. I-{e передбачено

ч.7 ст.20 Закону УкраТни <Про вiдпуски>. Отже, така вiдпустка може надаватися

понад максимЕrльну тривЕrлiсть щорiчних ocнoBнoi та додаткових вiдrryсток.

.Щля отримання додатковоi соцiатrьноi вiдпустки:

жiнка, яка не перебувас у шлюбi i у свiдоцтвi про народженrrя дитини якоi

вiдсутнiй запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому

порядку за вказiвкою MaTepi, мае подати: копiю свiдоцтва про народження дитини i

lовiдку органiв запису aKTiB громадянського стану про пiдстави внесення до книги

записiв народжень вiдомостей про батька дитини;

- жiнка, яка €, вдовою' - копiю свiдоцтва про народження дитини та копiю

свiдоцтва про укладення шлюбу та свiдоцтва про смерть чоловiка;

розлучена жiнка, яка дiйсно виховуе сама дитину (без батька), - копiю

свiдоцтва про народження дитини, копiю свiдоцтва про розiрвання шлюбу (або

копiю рiшення суду про розiрвання шлюбу, якщо рiшення винесене пiсля27.07.20|0

року) та документ, який пiдтверджував би те, що батько не бере участi у вихованнi

( наприклад, довiдка з ЖРЕРу про реестрацiю особи за мiсцем проживання;

а суду або постанова слiдчого про розшук вiдповiдача у справi за позовом про

ення алiментiв; рiшення суду про позбавлення вiдповiдача батькiвських прав;

!iшення органiв опiки та пiклування або суду про вiдсутнiсть участi батька у
I

ьихованнi дитини; акт, складений соцiально-побутовою комiсiею, створеною

профспiлковою органiзацiею, або будь-якою iншою комiсiею,

в органiзашii; або акт дослiдження KoMiTeToM самоорганiзацii населення,

первинною

створеною

в якому зi слiв сусiдiв (за наявностi ix пiдписiв у aKTi) пiдтверджуеться факт

вiдсутностi участi батька у вихованнi дитини; довiдка зi школи про те, що батько не

бере участi у вихованнi дитини (не спiлкуеться з учителями, не забирае дитину

додому, не бере участi в батькiвських зборах) тощо)l
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- жiнка, яка вдруге вийшла замiж, але ii'дитина вiд першого шлюбу новим

чоловiком не всиновлена, - копiю свiдоцтва про народження дитини, документ,

_- Liальна вiдпустка тривалiстю

l,, :,\. lз наявностi декiлькох

1 0 кшrендарних днiв надаеться, почин€lючи iз 201 0

пiдстав для надання цiеi вiдпустки ii загальна

який би пiдтверджував те, що батько дитини не бере участi в ii вихованнi, та довiдку

органу реестрацii цивiльного стану про те, що дитина новим чоловiком не

вaиновлена.

Ъзначенi умови та порядок надання додатковоi соцiальноi вiдпустки застосовуеться

i:o батька, який виховуе дитину без MaTepi (одинокий батько), яким слiд вважати

чоловiка, який не перебувае у шлюбi, i у свiдоцтвi про народження дитини

записаний як батько, вдiвця, розлученого чоловiка, що виховуе дитину без MaTepi.

Право на соцiальну вiдпустку для прийомних батькiв з'явилося лише iз 2010 року.

-;tвалiсть не може перевищувати 17 ка,rендарних днiв. Протягом 2003-2009 poKiB

ену вiдпустку надаваJIи тривалiстю 7 i 14 календарних днiв вiдповiдно. З 1997

по 200З piK ii'тривалiсть становила 5 календарних днiв незалежно вiд кiлькостi

Отже, слiд урахувати зазначений порядок змiн при наданнi вiдпусток за

i роки чи виплати грошовоi компенсацii в разi звiльнення. Адже тривалiсть

за минулi роки визначають виходячи з норм, якi дiяли в той перiод.

наявностi вiдповiдних пiдстав i пiдтвердних документiв вiдпустку на дiтей можна

в перший piK роботи ще до вiдпрацювання шести мiсяцiв. Але якщо працiвник

м поточного року вже скористався вiдпусткою за попереднiм мiсцем роботи

за неi компенсацiю), новий роботодавець у цьому роцi вiдпустку не надае.

Оскiльки додаткова вiдпустка працiвникам, якi мають дiтей, вiднесена до виду

них вiдпусток, то подiлу на частини вона не пiдлягае. Проте працiвниця, яка

право на соцiальну вiдпустку за двома пiдставами, може використати таку

, наприклад, спочатку за однiею пiдставою - тривалiстю 10 календарних

а через деякий час за iншою пiдставою - тривалiстю 7 календарних днiв.

пiдставами можна вважати:

жiнка, яка мае двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB;
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жiнка, яка мае дитину з iнвалiднiстю;

жiнка, яка всиновила дитину;

одинока мати;

батько, який виховуе дитину без MaTepi (у тому числi й у разi тривалого
перебування MaTepi в лiкувальному закладi);

особа, яка взяла дитину пiд опiку.

Голова виборного оргаIrу первинноi
профспiлковоi органiзацii УПШ
<Первоцвiт> Ужгородськоi MicbKoT

р а м ЗакауЙс bKoi обл acTi
.,// Сr- - лiлiя гурзЕль

.Щиректор УПШ <Первоцвiт>
Ужгородськоi MicbKoT ради
Закардацlркоi областi

оксана МАкАРА

яж

\?-\ JдхАрлАtсьхоl

1(ч\ ь"лс,, _

кПЕРВOЦВlТ"
уж.оrодсьхо. 1сьяоl
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Додаток J,.lbl l
до колективного

договору на 2022-2027 рр.

_ОГОflЖЕНО:
]tlстоновз виборного органу

лервинноi профспiлковоi органiзачii
.. ПШ <Первоцвiт> Ужгородськоi
,,l:с ькоi ради Закарпатськоi областi

j .0 l .2022 л9 П- 1

ЗАТВЕРДЖУЮ
.Щиректор УПШ <Первоцвiт>
Ужгородськоi MicbKoi ради
Закардатс7коI областi

05.01 ,20

та
полоясення

про грошову винагороду керiвним
працiвникам

Ужгородськоi початковоi школи <<Первоцвiт>> Уrкгородськоi
, мiськоi ради Закарпатськоi областi

за сумлiнну працю та зразкове виконання покладених
на них обов'язкiв

l. Загальнi положення

- . Щорiчна грошова винагорода педагогiчним I]рацiвникам Ужгородськоi

i школи <первоцвiт> Ужгородськоi Micbkoi ради Закарпатськоi областi за

нну працю та зразкове виконання покладених на них обов'язкiв (надалi -
грошова винагорода) надаеться вiдповiдно до ст. 57 Закону Украiни <Про

, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд З 1.01.2000 Nч 78 <Про реалiзацiю

положень частини першоi cTaTTi 57 Закону Украiни <Про ocBiry>, частини

cTaTTi 25 Закону Украiни <Про загальну середню ocBiTy), частини друго1

i 18 i частини першоi стат-ri 22 Закону Украiни <Про позашкiльну ocBiry>,

надання щорiчноi грошовоi винагороди педагогiчним працiвникам

закладiв державноi та комунальноi форми власностi за сумлiнну працю,

;.ззкове виконаннЯ с.пужбовиХ обов'язкiв, затвердженого постановою Кабiнету

\tiHicTpiB Украiни вiд 05.0б.2000 ЛЬ898.

"пе}SНцв,т,
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1.2. Перелiк посад працiвникiв, якi мають право на вказану щорiчну грошову

tsинагороду, затверджений постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14.06.2000

-\ч 96з <про затвердження перелiку посад педагогiчних та науково-педагогiчних

:рацiвникiв>.

_.з. Положення про надання щорiчноi грошовоi винагороди передбачае порядок

rатерiального стимулювання педагогiчних працiвникiв за зразкове виконання

aокJIадених на них обов'язкiв, творчу активнiсть та iнiцiативу в ix реалiзацii,

е, якiсне та свосчасне виконання завдань та дору{ень, високу

працю, вагомий внесок у справу навчання,

пiдвищення рейтинry ocBiTHix послуг та iмiджу

тативнiсть у роботi, плiдну

та розвитку особистостi,

Ще положення поширю€ться на Bcix педагогiчних працiвникiв Ужгородськоi

школи <Первоцвiт> Ужгородськоi MicbKoi ради Закарпатськоi областi,

,ilI тих, якi працюють за сумiсництвом.

. Кошти на щорiчну грошову винагороду видiляються в межах загальних коштlв,

.]бачених кошторисом Ужгородськоi початковоi школи <Первоцвiт>

cbKoi MicbKoi ради Закарпатськоi областi на оплату працi.

положення дiе з моменту пiдписання Сторонами колективного договору та

час внесення змlн l доповнень в установленому законом порядку.

OcHoBHi показникИ для визнаЧення розмiру щорiчноi грошовоi

Керiвнику Ужгородськоi початковоi школи <Первоцвiт> Ужгородськоi MicbKoi

Закарпатськоi областi грошова винагорода надаеться за:

якiсть i результативнiсть працi, пiдвищення творчоi активностi, упровадження

форм i технологiЙ у навчаннi, вихованнi та розвитку особистостi, iI

льтурних, громадянських таlабо професiйних компетентностей;

застосування нестандартних, новаторських форм i методiв роботи;

оновлення й збереження MaTepiaTtbHoT бази закладу освiти;

\
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розробку нових програм, посiбникiв, методичних публiкацiй,

експеримент€rльну наукову роботу;

- пiдготовку й проведення мiських (районних, обласних, всеукраiнських)

;erriHapiB, TypHipiB тощо;

- економневикористання енергоресурсiвтаводопостачання.

i,l. Педагогiчним працiвникам щорiчна грошова винагорода нада€ться за:

- пiдвищення професiйного i загальнокультурного рiвня та педагогiчноi

чзl"rстерностi;

дотримання академiчноi доброчесностi та забезпечення ii дотримання

::lбr,вачами освiти в ocBiTHboMy процесi;

- дотримання педагогiчноi етики, високий piBeHb загальноi культури,

якостеи:

прояву педагогiчноТ iнiцiативи та результативнiсть у роботi;

розроблення та впровадження авторських навчаJIьних програм, проектiв,

методик l технологlи, насамперед методик компетентнiсного навчання;

навчаннi, вихованнi та розвитку особистостi, ii
льтурних, громадянських таlабо професiйних компетентностей;

участь у мiських, районних, обласних ceMiHapax, змаганнях, конкурсах,

фестивалях, спартакiадах, TypHipax тощо;

збереження та використання навч€шьно - матерiальноi бази та технiчних

навчання, оформлення кабiнетiв, майстерень, виготовлення наочностi;

проведення вiдкритих ypoKiB (занять), позакласних заходiв тошо та iх
сть;

досягнення в роботi чи суспiльнiй дiяльностi, якi призвели до пiдвищення

ocBlTнlx послуг та lмlджу закладу.

Порядок надання щорiчноi грошовоi винагороди
Конкретний розмiр щорiчноi грошовоi винагороди визначаеться у виглядi

урttхуванням пiдвищень

досягнення успlху в

ваноi суми в розмiрi до одного посадового окладу з
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до особистого внеску педагогiчного працiвника у

загальнi результати роботи.

з,2. Для визначення розмiру щорiчноi грошовоi винагороди враховуеться

виконаннЯ основниХ показникiв, викладених у Розлiлi II,

щорiчна грошова винагорода не нараховусться педагогlчним працlвникам,

якi на момент виплати щорiчноi грошовоi винагороди звlльнились,

з.4. Щорiчна грошова винагорода нада€ться у такому порядку:

3.4.1. Керiвнику закладу освiти - на пiдставi наказу начыIьника управлiння освiти

}'жгородськоi мiськоi ради за погодженням з президiсю Ужгородськоi MicbKoi

органiзацii профспiлки працiвникiв освiти.

].4.2. Iншим педагогiчним працiвникам - на пiдставi наказу керiвника

\';кгородськоi початковоТ школи <Первоцвiт> Ужгородськоi мiськоI ради

закарпатськоi областi за погодженням iз виборним органом первинноi

профспiлковоi органiзацii закладу,

].5. Визначення розмiру шорiчноi грошовоi винагороди, позбавлення, або зниженнrI

1 розмiру розгляда€ться:

3.5.1. Щля педагогiчних працiвникiв - на спiльному засiданнi адмiнiстрацii та

внборного органу первинноi профспiлковоi органiзачii закладу. Вони не можуть

перевищувати одного посадового окладу (ставка заробiтноi плати) з урахуванням

-..]вищень.

l\'. Порялок зниження розмiру щорiчноi грошовоi винагороди
:.l. Розмiр щорiчноi грошовоi винагороди може бути знижений за:

низький piBeHb реалiзацii ocBiTHix програм у вiдповiдностi з навчальним

шIaHoM i графiком освiтнього процесу' недотримання праВ i свобоД 1"rHiB та

працiвникiв закJIаду освiти в установленому законодавством УкраiЪи порядку;

- порушенЕя трудового законодавства, правил пожежноi безпеки, охорони

працi, санiтарно-гiгiенiчних правил органiзацii освiтнього процесу, правил технlки

- 3зпеки;

- ненat',lежневиконанняпосадовихобов'язкiв;
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пор}.IuеннЯ cTpoKiB виконання завдань, розгляду скарг, листiв, звернень

порушення трудовоi дисциплiни, педагогiчноi етики тощо;
-:явнiсть випадкiв неналежного контролю за зберiганням матерiальних

- ]з:агогiчнi працiвники позбавляються щорiчноi грошовоi винагороди:
за невикоЕаIlня чи нен€UIежне викоt{ання без повЕDкних причин Стаryту i

внутlшнього трудового розпорядку, iнших нормативних aKTiB, законних
органiв управлiння освiтою;

з.r приховування фактiВ булiнry (цькування) стосовно здобувачiв освiти,
iнших осiб, якi залучаються до освiтнього процесу;

]а використання будь-яких форпr фiзичного та психiчного насилля,
ння честi та гiдностi, дискримiнацii за будь-якою ознакою, пропаганди та
що завдають шкоди здоров'ю здобувача освiти, а також скоення iншого

.lьного вчинку;

ко,-Iи до педагогiчного працiвника застосовано стягнення i воно до моменту
в{lння не втратило своет чинностi, або до керiвника закладу освiти чи його

-.:HltkiB правовою чи технiчною iнспекцiсtо працi видано припис в

впеному законом порядку;

у випадку грубого порушення Правил внутрiшнього розпорядку закJIаду

lнших нормативно-правових aKTiB.
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Додаток ЛЪl2
до колективного

договору на 2022-2027 рр.

Перелiк
випадкiв отримання грошовоi компенсацii,

передбачених ст.24 Закону Украiни <<Про вiдпустки>>,

ст. 83 КЗпП Украiни

1. У разi звiльнення працiвника.

f. За бажанням працiвника компенсують частину щорiчноi вiдпустки, але за умови

забезпечення його роботою у вiдповiдний перiол.

При цьому тривалiсть наданоТ працiвнику щорiчноi та додатковоi вiдпусток не

повиннi бути менше 24 календарних днiв.

Э. У разi переведення працiвника на роботу на iнше пiдприсмство.

-l. У разi cMepTi прачiвника грошова компенсацiя за невикористанi ним днi щорiчноТ

вiдпустки виплачуеться спадкоемцям.

Примiтка : Не пiдлягаЮть компенсаЦii невикорисТанi додатковi вiдпустки у зв'язку

з навчанням, творчi вiдпустки. Особам BiKoM до вiсiмнадцяти poKiB замiна Bcix видiв

вiдпусток грошовою компенсацi€ю не допускасться.

Голова виборного органу первинноI
профспiлковоi органiзацii УПШ
<Первоцвiт> Ужгородськоi MicbKoi

ради 
'akaprfаTcbkol 

ооластl

-- Лiлiя ГУРЗЕЛЬ

.Щиректор УПШ <Первоцвiт>

Ужгородськоi MicbKoi ради
ЗакарпатськрТ областi

"ПЕРВOЦВlТ"
ужгородськоllvlсь*оl



84

.Щолаток ЛЬ l 3

до колективного
договору на 2022-2027 рр.

Порядок встановлення надбавок за вислуry poKiB педагогiчним та
науково-педагогiчним працiвникам

Згiдно п.1 Порядку виплати надбавок за вислугу poкiB педагогiчним та науково-

педагогiчним працiвникам навчаJIьних закладiв i установ освiти, затвердженого

постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 31 сiчня 2001 р. J\Ъ 78 <Про реа;riзаuiю

окремих положень частини першоi cTaTTi 57 Закону Украiни <Про ocBiTy>, частини

першоi cTaTTi 25 Закону Украiни <Про загальну середню ocBiTy>, частини лругоТ

cTaTTi 18 i частини першоi cTaTTi 22 Закону Украiни <Про позашкiльну ocBiTy>,

виплачуються надбавки за вислугу poкiB педагогiчним та науково-педагогiчним

праuiвникам навчаJIьного закладу щомiсячно у вiдсотках до посадового окладу

|ставки заробiтноi плати) залежно вiд стажу педагогiчноi роботи в таких розмiрах:

Стаж роботи

Понад 3

Понад l0 poKiB

Понад 20 poKiB

Голова виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацii УПШ
<Первоцвiт> Ужгородськоi MicbKoi

коi областi

{иректор УПШ <Первоцвiт>
Ужгородськоi MicbKoi ради

Розмiр щомiсячноi надбавки до
посадового окJIаду, вiдсоткiв

ъ
,rт" \ЪЬ

?lb<"""9(а'ол-:'---..z

ý;ЁJ-л,s

"пrJДНuв,т_"

ради

- Лiлiя ГУРЗЕЛЬ
мАкАрА

l0
20

30

vr(rоподськоl iq!cbkol
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.Щодаток N 14

до колективного договору
на2022-2021 рр.

перелiк професiй i посад працiвникiв, робота яких пов,язана з пiдвищеним

нервово-емоцiйнпм та iнтелектуальним навантаrкенням, або викону€ться в

умовах пiдвищеного рпзику для здоров'я, що да€ право на щорiчну
додаткову оплачувану вИпустку за особливий характер працi вiдповiдно до

ст. 8 Закону Украiни <<Про вiдпустки>lr,Щодатку Ns2 <(список виробництв з

пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелектуальним навантаженням або

викону€ться в особливих природних географiчних i геологiчних умовах)>

постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 17,11,1997 No1290 <Про

затвердження спискiв виробництв, робiт, цехiв, професiй i посад, зайнятiсть
працiвникiв в яких дас

право на щорiчнi додатковi вiдпустки за робоry iз шкiдливими i валскими

умовами працi та за особливий характер працiD,

ваказу MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики Украiни вiд 30.01.1998 л} 1б

<ПрозатверДжеЕнЯ ПорялкiВ застосуваннЯ Спискiв виробництв, робiт, цехiв,
- 

професiй i лосад, зайнятiсть працiвникiв у яких да€ право на щорiчнi
:одаiковi вiдпусткИ за робоry iз шкiдливиМи i ваяtкими умовами працi та за

особливий характер праць) (Iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом
MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики вiд 04.0б.2003 ль 150)

Назва посади працiвника

ХVII. Охо на здо 'я, ocBiTa та соцiальна допомога

загальнi п медичних икiв закладiв та установ освiти

Молодшi спецiалiсти з медичною освlтою

закладiв та установ освiти (сестра медична

медична)

Уолодшi медичнi сестри закладiв i освlти

Голова виборного органу первинноl .Щиректор УПШ <Первоuвiт>

Ужгородськоi MicbKoi ради

примiтка: У розрахунок часу, що дас право працiвнику на додаткову вlдпустку,

зараховуютьс" дri, *on, BiH фактично був зайнятий на роботах iз особливим

характером працi не менше половини триваJlостi робочого дня, установленого для

працiвникiв цих виробЕицтв професiй i посад.

TepMiH надання вiдпустки

7 календарних днiв

профспiлковоi ор

,л;;,li:Т',/ý

'-ч ---"-л\t! 4рбоS)2

<Первоцвiт> У

n-; l l;оц" lo1а,--\ -сРо- 
'й4а\.пЕ, r /S *

О _Ол\ .tл_ 1зsý7ý

Кýfr;я
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Додаток Лq 15

до колективного договору
на2022-2027 рр.

Види надбавок та доплат, якi встановлюються згiдно з постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 25.08.2004 року N9 109б <<Про встановлення розмiрiв
доплат за oKpeMi види педагогiчноi дiяльностi>>, [нструкцiею про порядок
обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти, затвердженоТ наказом

MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 15.04.1993 ЛЪ 102

,Щоплати i надбавки Розмiри

сумiщення професiй (посал) до50%

розширення зони обслуговування або

збiльшення обсягу робiт
до50%

виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього
працiвника без звiльнення з ocHoBHoi роботи

до50%

робота у нiчний час 40%

високi досягнення у працi до50%
виконання особливо важкоi роботи на певний
TepMiH

до50%

класне керlвництво 1-4 класiв - 200%;

перевiрка зошитiв 15%

завiдування кабiнетом l0%

Звання <Заслужений вчитель> - 20Оlо

<Практичний психолог-методист)) -
10о/о

кКерiвник гуртка-методист> - 10%о

Педагог-органiзатор-методист * l 0%

<Вчитель-методист> - 150%

кСтарший вчитель> - 10%о

шкiдливi умови працi до 12% (за результатами атестацii робочих
мiсць за умовами прачi)

робота з лезiнфiкуючими засобами l0%

керiвникам шкiл та iх заступник.tм з НВР, в

обов'язки яких входить керiвництво групами
подовженого дня, (за HMBHocTi в закладi не
менше 2 груп)

5%

за проведення позакласноi роботи з фiзичного
виховання при кiлькостi класiв в школi

вiд 10 до 19 класiв - 10% вiд 20

до 29 класiв - 20% 30 i бiльше
класiв - 30%

за завlдування спортивним зtlлом 10%



87

обслуговування обчислювально'i технlки 10о/о

педагогiчним працiвникilм за вислугу pokiB понад 3 роки - 10% понад 10

poкiB - 20% понад 20 poкiB -
з0%

медичним працiвникalм, якi працюють у заклада\
освiти за вислугу poкiB

понад 3 роки - l0% понад 10

poкiB - 20% понад 20 poкiB
30о/о

медичним працlвЕикilм, як працюють у
закладах освiти за роботу у несприятливих
1шовах працi та пiдвищеного ризику (з

01.01,2021 до закiнчення карантину,
встановленого
Кабiнетом MiHicTpiB Украiни)

20%

бiблiотечним працiвникам за вислугу poKiB понад 3 роки - 10% понад 10

poKiB - 20% понад 20 poKiB -
з0%

завiдувачу бiблiотекою, бiблiотекарю за особливi

рлови роботи
у граничному розмiрi 50% посадового
окладу в межах фонлу оплати працi
(пропорчiйно вiдпрацьованому часу)

педагогiчним та iншим працiвникам, якi
працюють в iнклюзивних класах (групах)

20 % (за години роботи у цих класах,
групах)

педагогiчним працiвникам закладiв зага,цьноi
серелньоi освiти за престижнiсть прачi
педагогiчних працiвникiв

у граничному розмiрi 30% посадового
оклму (тарифноi ставки), але не менше
5%, з урахуванням пiдвищень посадового
окладу

керiвникам закладiв зага,тьноi середньоi освiти,
ix заступникам, посади яких вiднесенi до посад
педагогi чн их працiвникiв. уlителям. якi
викладають предмети згiдно з вiдповiдним
.Щержавним стrшдартом загмьноi

до 30% посадового окладу (тарифноi
ставки) з урt}хуванням пiдвищень
посадового окладу

середньоi освiти за престижнiсть
педагогiчних працiвникiв

rедагогiчним працiвникам, якi пройш",lи
сергифiкачiю

20Оlо посадового окладу (ставки заробiтноi
плати) пропорчiйно до обсяry педагогiчного
навантаження протягом строку дii
сертифiката

Голова виборного органу первинноi .Щиректор УПШ <Первоцвiт>

Д\ r,*n,",,-
.qz\ оьлл.1l //

\ы-Ф,

<Первоцвiт> У
Ужгородськоi MicbKoi

,ltВ-"n:

!r:a# ..,

Закардаlgцкоi
профспiлковоi
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.Щодаток }Ф lб
до колективного договору

на2022-2027 рр.

Порялок

установлення надбавок за вислуry poKiB медичним працiвникам
закладiв освiти

Згiдно постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд29,|2.2009 Лч l418 <Про

затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу poKiB медичним та

фармацевтичним працiвникам державних та комунальних закладiв охорони

.rБро"'"п, установлюеться надбавка за вислугу po*i' медичним працiвникам

закладiв освiти щомiсячно у вiдсотках до посадового окладу з€Lпежно вiд стажу

роботи:

Голова виборного органу первинноi .Щиректор УПШ <Первоuвiт>

профспiлковоi органiзацii УПШ Ужгородськоi MicbKoi ради

<Первоцвiт> Ужгородськоi MicbKoi i областi
оксана МАкАРА

Стаж роботи Розмiр щомiсячноi надбавки до
посадового окладу, вiдсоткiв

Понад 3 роки 10

Понад 10 poKiB 20

Понад 20 poKiB 30

б#щщj}.,^IтN

ЕЭ[;sнl,"1ъ,;
S._Ъ\ "л "л,ф/+\/,

раш Зауsryатськоi областi

,l r? - лiлiя гурзЕль

.ПЕРВOЦВlТ"
rlхrородсьхоl Mlcbkol



Додаток Ns 17

до колективного договору
на2022,2021 рр,

порядок виплати доплати за впслуry pokiB бiблiотечним працiввикам

Згiдно п.l Порядку виплати доплати за вислуry poкiB працiвникам державIrих

i комунальних бiблiотек, затвердженого постановою'Кабiнеry MiHicTpb У_lо_:Ч:ii

22.01.2005Nч84<ПрозаТверджеЕняПорядкУВиплатидоплатизавислУryрокlВ
працiвникам державних i къмунальних бiблiотек>, установлюеться доплата за

;;;Б |o*i" ЪiОпiотечЕим прuчi"rr*ч* навч€Iльного закJIаду щомiсячно за

фактичновiдпрацьованийчасУмежахкоштiв,передбаченихнаоплатУпрачiза
основним мiсцем роботи, у вiдсотках до посадового окJIаду зЕIлежЕо вiд стажу

89

роботи в такому

Стаж роботи

Понад З роки
Понад 10

Понад 20

KlB

кlв

Голова виборного органу первинно1

профспiлковоТ органiзацii УПШ
<Первоцвiт> Ужгородськоi MicbKoT

рали Зак9рпатськоl ооластl
. -' (,>- - лiлiя гурзЕль

,Д,иректор УПШ <Первоцвtт>

Ужгородськоi MicbKoi ради
Закlrрпатсьдоi областi

оксана МАкАРА

Розмiр щомiсячноi надбавки до

посадового окладу, вiдсоткtв

10

20

сПЕРВOЦВlТ"
уж.оподсьхоl п!cbKol
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,Щодаток JФ 1 8

до колективЕого договору
на2022-2027 рр.

ПОГОДЖЕНО:
Постанова виборного органу
Первинноi профспiлковоi органiзацii
УПШ <Первоцвiт> Ужгородськоi
MicbKoi ради Закарпатськоi областi
05.01.2022 Ns П-1

ЗАТВЕРДЖУЮ
.Щиректор УПШ <Первочвiт>
Ужгородськоi MicbKoi ради
закарлатýькоi областi

ПОЛОЖЕННЯ
про виплату працiвникам бiблiотеки

роботи

надбавки за особливi умови

l. Пiдставою для виплати надбавки працiвникам бiблiотеки, яка е структурним

пiдроздiлом закладу освiти, за особливi умови роботи (далi - надбавка) с постанова

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 30.09.2009 Ns 1073 <Про пiдвищення заробiтноi

плати працiвникам бiблiотек>> iз змiнами, внесеними згiдно з постановою км вiд

25.0З.20|4 Ns89, i це Положення.

2. Надбавка встановлюеться працiвникам бiблiотеки, якi обiймають посаду,

зазначену в додатку до Порядку виплати доплати за вислуry poKiB працiвникам

державних i комунальних бiблiотек, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд 22.01.2005 Ns 84 <Про затвердження Порядку виплати доплати за

вислуry poKiB працiвникам державних i комунальних бiблiотео. Надбавка

встановлюеться на пiдставi наказу керiвника закJIаду.

3. Надбавка встановлю€ться як працiвникам бiблiотек, для яких робота в ycTaHoBi е

основною, так i тим, якi працюють за сумiсництвом. Також право на надбавку мають

працiвники, якi працюють на неповну ставку.

,nrI8Уuo,,

05.0|.2022
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надбавка не встановлюеться працiвникам бiблiотеки, якi виконують обов'язки на

},мовах сумiщення посад.

4. Надбавка встановлю€ться в граничному розмiрi 50о% посадового окладу в межах

фонду оплати працi на пiдставi рiшення керiвника закладу за погодженням з

виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацii закладу.

Працiвникам бiблiотеки, якi працюють за сумiсництвом, а також тим, якi працюють

на неповну ставку, надбавка встановлю€ться в граничному розмiрi 500lо посадового

окладу в межах фонду оплати працi (пропорцiйно вiдпрацьованому часу).

5. Надбавка е обов'язковою виплатою та виплачуеться щомiсячно неза;lежно вiд

виплати iнших надбавок i доплат.

б. Надбавка включасться до фонду оплати працi i згiдно iз законодавством Украiъи

урахову€ться пiд час визначення бази (об'екта) для обкладення ПflФО, для

нарахування страхових BHecKiB до фондiв загальнообов'язкового державного

соцiального страхування, у тому числi i Пенсiйного фоrду.
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ПОГОЩЖЕНО:
Постанова виборного органу
Первинноi профспiлковоi органiзацii
УПШ <Первоцвiт> Ужгородськоi
MicbKoT ради ЗакарпатськоТ областi
05.01.2022 Ns П-1

положвння
про премiювання бухгалтерiв УПШ <Первочвiт> У

рали Закарпатськоi областi

Додаток Ns 19

до колективного договору
на2022-2021 рр.

ЗАТВЕРДЖУЮ
flиректор УПШ <Первоцвiт>
Ужгородськоi MicbKoi ради
Закарцатцуоi областi

Kol Mlcr,кol

l. Загальне полоrкення

Положення про премiювання вводиться з метою матерiальноi зацiкавленостi

бухгалтерiв, полiпшеннrl якостi ix працi, пiдвищенЕя вiдповiдальностi при

виконаннi своiх обов'язкiв та при збiльшеннi обсягiв виконаних робiт.

пiдставою для виплати премii та надання матерiальноi допомоги е постанова

Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 30.08.2002 р. Nэl298 (Про оплату працi працiвникiв

на ocHoBi единоi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати працi працiвникiв

установ, закладiВ та органiзацiй окремих га"лузеЙ бюджетноТ сфери>.

2. TepMiH, умови i розмiр премiiта матерiальноi допомоги

премiювання бухгалтерiв проводиться вiдповiдно до iх особистого внеску в

загальнi результати роботи.

Кошти на премiювання використовуються згiдно кошторису Ужгородськоi

початковоi школи <первоцвiт> Ужгородськоi Micbkoi ради Закарпатськоi областi

Надання матерiальноi допомоги проводиться в розмiрi посадового окJIаду при

виходi в щорiчну вiдпустку на пiдставi зЕUIви працiвника.

,пвJДНцв,,"

:"
\Зрдi*

05,0l,.2022
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Пiдставою для нарахування премii бухгалтерам с наказ керiвника Ужгородськоi

початковот школи <первоцвiт> Ужгородськоi Micbkoi ради Закарпатськоi областi.

Премiювання працiвникiв проводиться у межах коштiв, видiлених на оплату працi

та за рахунок eKoHoMii фонду заробiтноi плати, у зв'язку зi святами, до ювiлеЙних

laT (жiнки - 50,55, б0, чоловiки - 50, 60 poKiB).

премiя, передбачена системою оплати працi, не е заходом заохочення i

виплачуеться працiвнику на загальних пiдставах.

3. Премiя не виплачу€ться працiвникам:

за час перебування у вiдпустках без збереження заробiтноi плати;

за чаС навчаннЯ в закладаХ освiти, KpiM випадКiв коли в даниЙ перiод

працiвник виконуе cBoi функцiональнi обов'язки;

за порушеЕня 1рудовоi дисциплiни;

позбавлення премii, передбаченоi системою оплати прац1, може провадитися

.i--tьки за той розрахунковий перiод, у якому було допущено порушення трудовоi

- trсциплiни.

4. Критерii для видачi премii:

при забезпеченнi повноти та правильного вiдображення Bcix господарських

операчiй, результатiв iнвентаризацiт грошових цiнностей та розрахункlв при

складаннi бухгалтерських звiтiв та балансiв;

при складаннi у визначений TepMiH бухгалтерських та статистичних звlтlв;

за високиЙ piBeHb виконавчоi дисциплiни;

за досягнення високих результатiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi

:вкJIаду;

- не допущення грубих фiнансових порушень при виконаннi функцiональних

обсягiв кожЕого працiвника протягом року та за результатами ревiзii;

- за ефективне, економне використання бюджетних коштiв закJIадом освiти.
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5. Строки дii Положення:
I{e Положення набувае чинностi з моменту пiдписання Сторонами цього
колективного договору.



Додаток Ns 20

до колективпого договору
на2022-2027 рр.

Перелiк
професiй i посад працiвнпкiв, яким встановлюеться додаткова оплата працi за

робоry в нiчниЙ час

95

л9 Назва професiТ
(посади)

Час роботи в нiчний час
за графiком

Вiдсоток додатковоi оплати
годин тарифноi ставки

1 Сторож з22.00 до 06.00 40уо

Голова виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацii УПШ
<Первоцвiт> Ужгородськоi MicbKoT

koi областi
Лiлiя ГУРЗЕЛЬ

,,Щиректор УПШ <Первоцвiт>
Ужгородськоi MicbKoi ради

"пЕРВOцвtт"
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.Щодаток No 2l
до колективного договору

на2022-2027 рр.

Комплекснi заходи
щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки гiгiени працi та

виробничого середовища,
пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання випадкам

виробничого травматизму, професiйних захворювань i аварiй

Ns Назва заходiв Строк
виконання

Вiдповiдальний
за виконztння

Ефективнiсть, кiлькiсть
працiвникiв, яким
полегшенi умови працi

1 2 3 4 5

1 Виконати роботи по нанесенню й
виготовленню знакiв безпеки
(забороняючих,
попереджуваIьних, приписуючих,
вказiвних) вiдповiдноi форми,
розмiрiв, кольорiв за ГОСТом
12.4.026-76 <Кольори сигншьнi i
знаки безпеки>>

Щорiчно Завiдувач
господарством

закJIаду

Попередження
нещасних випадкiв,

травматизму, б4 чол.

2 Провести перевiрку
вентиляцiйних установок

Щорiчно Завiдувач
господарством

закJIаду

забезпечення
безпечних }а{ов црацi,

5 чол.

з Провести роботи по лiквiдацii на
територii закладу старих дерев

Щорiчно Завiдувач
господарством

закладу

Попередження
нещасних випадкiв,
травматизму, 64
чол.

4 замiнити свiтильники в таких
примiщеннях:
- старша ,ц/група кМа,тьва>

2022 Завiдувач
господарством

закладу

Покращення освiтлення

робочих мiсць та гiгiени
працi, 3 чол..

5 Облаштувати групових
примiщення д/групи <Барвiнок>
ламiнатом

2022 Завiдувач
господарством

зtкладу

Попередження

тавматизму,
покращення у]!{ов,

гiгiени працi, 3 чол.
6 Провести випробування

електроустановок. у тому числi:
-проведення випробувань опору
заземлення й iзоляцii
електромережi та
електрообладнання на харчоблоцi,
пральнi

Щорiчно Завiдувач
господарством
закJIаду

Безпечна
експлуатацiя

електроустановок, 64
чол.
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7 Провести повiрку MaHoMeTpiB Раз на 2 роки Завiдувач
господарством

закладу

2 чол.

8 Провести випробування
спортивних споруд

Щорiчно !иректор
закладу

забезпечення
безпечних ytloB працi,

2 чол.
9 Впроваджувати механiзоване

прибирання примiщень.
Придбати пилососи.

2022 Завiдувач
господарством

закладу

Полiпшення ploB,
гiгiени прачi, 13 чол.

10 Провести перезарядку
вогнегасникiв ycix типiв у
вiдповiдностi з iнструкцiями по
експлуатацii

Щорiчно Завiдувач
господарством

зaжладу

.Щотримання
пожежноi безпеки в

закладi, 64 чол.

1l .Щоукомплектувати складськi
примiщення та коридор l
поверху необхiдними
протипожежними засобами

Щорiчно Завiдувач
господарством

зaжладу

.Щотриманпя
пожежноi безпеки в

закладi, 64 чол.

l2 Проводити:
дезинсекцiю,
дезiнфекцiю,
дератизацiю примiщень

Щомiсяця Завiдувач
господарством

закпаду

.Щотримання безпечних

умов та гiгiсни працi,
64 чол.

1з Направити посадових осiб на
навчання i перевiрку знань з
питань охорони працi згiдно
визначеного перелiку

Раз на 3 роки .Щиректор
закладу

пiдвищення
ква:riфiкацii з питань
охорони працi, 4чол.

l4 забезпечити своечасне
проходження навчання

фахiвцями у сферi цивiльного
захисту

Згiдно плану .Щиректор
закладу

Пiдвищення
ква,тiфiкацii з питань
цивiльного захисту,

2 чол
15 Провести навчання i перевiрку

знань з охорони працi
працiвникiв закладу

2022 .Щиректор .Щотримання безпечних

умов працi. 64 чол.

lб Придбати дJlя
комп'ютерного класу
кондицiонер i провести

_роботи по його установцi

за наявностi
коштiв

Завiдувач
господарством

закладу

Полiпшення ploB,
гiгiени працi, 2 чол.

|7 Обладнати на територii закладу
тротуари, переходи, пiд'iЪди

2022 Завiдувач
господарством

закJIаду

забезпечення
безпечних уплов працi,

64 чол.
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Завiдувач господарства

.Щиректор УПШ <Первоцвiт>

Голова виборного органу перви HHoi

JЦ,{/,4 ууIлклрл
профспiлковоi органiзацii п//И.гурзЬЛЬ

18 Обладнати кабiнет (куточок,
виставку, наочнi посiбники),
придбати плакати, технiчну
документацiю та лiтературу з
охорони працi. Впроваджувати
передовий досвiд з органiзацii

роботи з охорони працi

Щорiчно Спецiалiст з

охорони працi
Пiдвищення

квмiфiкацii з питань
охорони працi, 64 чол.

19 Поповнювати медикаментами
аптечки лля надання першоi
домедичноi допомоги

Постiйно Медична сестра
закладу

Забезпечення першою
медичною допомогою

господарства

2
ry_> Y в,щЕткА



.Щолаток J\b 22
до колективпого договору

на2022-2027 рр.

Перелiк категорiй працiвникiв, якi мають право на одеря(ання
додатковоi оплачуваноi вiдпустки на час профспiлкового навчання

згiдно ст. 41 Закону Украiни <Про профспiлки, iх права та гарантiТ дiяльностi>

99

Голова виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацii УПШ
<Первоцвiт> Ужгородськоi MicbKoi

ради Закqрцятськоi областi

Щиректор УПШ <Первоцвiт>
ужгородськоi Micbkoi ради

и Зак9.рдтськоТ областi
l ar-_ лiлiя гурзЕль

I

лъ Категорiя працiвникiв TepMiH надання
вiдпустки

1 Члени виборного органу первинноi профспiлковоi
органiзацii

до б календарних днiв

W;;Н:jя
;I11зJ.,J#:р

::т*-.,
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,Щодаток

до колективного дог
gа2022-20'.

Тривалiсть щорiчноi основноi вiдпустки для окремих категорiй працiв
згiдно чинного законодавства УкраiЪи

Ns з/п

1

Категорiя працiвникiв Тривалiсть,
календарних днiв

Пiдстава надання
вiдпустки

Особам з iнвалiднiстю
I та II груп

30 ч.7 ст.б Закону Украiни
<Про вiдпустки>

2 Особам з iнвалiднiстю
III групи

26 ч.7 ст.6 Закону Украiни
<Про вiдпустки>

J Особи BiKoM до 18 poKiB зl ч.8 ст.б Закону Украiни
<Про вiдпустки>

4 Тимчасовi, а також
сезоннi працiвники за
Списком сезонних робiт
i сезоннйх галузей,
затвердженим
Постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд
28.0З.1997 р. JФ278

Пропорчiйно
вiдпрацьованому

часу

ч.9 ст.6 Закону УкраТни
<Про вiдпустки>

Голова виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацiТ УПШ
кПервоцвiт> Ужгородськоi MicbKoi

ради Закарпатськоi областi

" ,J' Лiлiя ГУРЗЕJЪ

,_/R.ы
7,.'t,, ,".",o".,* \ОА

/о / "'-""''" -".,. \ а\
/1i .ПЕРВOЦВlт,,\il

\ъ\'"'-,lH,-"--. ,-*l
,r,/

Yf'\ ob,\,rl ,,ý,/

\ецфJrZ

.Щиректор УТIШ <Первоцвiт>

Ужгородськоi MicbKoi рали
закаопатськоi областi

дrн

ffi"-ffi
W,n"u' *f)r'""Jl
\\"о'о\ ^"" *ъ7-|оа.//х@z

ок J',lb 23

(оговору
2027 рр.

никlв
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Додаток Nр 24

до колективного договору
на2022-2021 рр.

пЕрЕлIк
питань соцiально-економiчного i трудового характеру, що погоджуються

керiвником закладу з виборним органом первинноi профспiлковоi
органiзацii

Nз/п Питання i док}шенти, що
погодж}тоться керiвником
закладу з профспiлковим

KoMiTeToM

Пiдстава

l. Правила внутрiшнього трудового

розпорядку

ст. l42 КЗпП Украiни

2. Розподiл навчаJIьного навантаження п.63 Iнструкцii про порядок обчислення
заробiтноi плати працiвникiв освiти

). Тривалiсть робочого тижня,
тривалiсть щоденноi роботи (змiни),
графiки i режими роботи для деяких
структурних пiдроздiлiв i окремих
груп працiвникiв

п.21 Типових правил внугрlшнього

розпорядку для працiвникiв держiвних
навчыIьно-виховних закладiв УкраiЪи

4, За.,rучення окремих прачiвникiв, у
виняткових випадкzrх. до роботи у
святковi, вихiднi днi та до
надурочних робiт

ст.71 КЗпП Украiни, п.23 Типових
правил внlтрiшнього трудового

розпорядку для працiвникiв державних
навча,,Iьно-виховних закладiв Украiни

5. Графiки вiдпусток ст.79 КЗпП Украiни, п.27 Типових правил

внутрiшнього трудового розпорядку для
працiвникiв державних навчаJIьно-

виховних закладiв УкраlЪи

6. Склад атестацiйноi KoMicii п.2.7. Типового Положення про

атестацiю педагогiчних прачiвникiв

7. Звiльнення працiвникiв за
iнiцiативою адмiнiстрацii з пiдстав,
передбачених пунктом 'l (KpiM

лiквiдацii органiзацii),
пунктами 2-5,7 ст,40 КЗпП Украiни,
пунктами 2,З ст.41 КЗпП Украiни, а
саме: п.1 ст.40 - змiни в органiзачii
виробництва i прачi. в тому числi
лiквiдацii, реорганiзацii установи,
органiзацii. скороченнi чисельностi
або штату працiвникiв;

ст.43 КЗпП Украiни



п.2 ст.40 - невiдповiдностi
працiвника займанiй посадi внаслiдок
недостатньоi квалiфiкачii або стану
здоров'я, якi перешкоджають
продовжеItню даноi роботи; п.3 ст.40

- систематичного невиконання
працiвником без поважних причин
обов'язкiв, покладених на нього
трудовим договором або правилами
внlтрiшнього трудового розпорядку,
якщо до працiвника ранiше
застосовувaIлись заходи
дисциплiнарного чи громадського
стягнення;
п.4 ст.40 - прогули (у тому числi
вiдсутностi на роботi бiльше трьох
годин протягом робочого дня) без
поважних причин;
п.5 ст.40 - нез'явленнi на роботу
бiльше 4-х мiсяцiв пiдряд унаслiлок
тимчасовоi непрачездатностi. не

рахуючи вiдпустки по вагiтностi i

полоГах, якщо законодавством не
встановлено три вал iший TepMiH

збереження мiсця роботи (посади)
при певному захворюваннi;
п.7 ст.40 - появi на роботi в
нетверезому cTaHi, у cTaHi
наркотичного або токсичного
сп'янiння;
п.2 cT.4l - винних дiях прачiвника.
який безпосередньо обслуговуе
грошовi або ToBapHi цiнностi. якцо цi
дii дають пiдстави для втрати довiр'я
до нього з боку власника або

уповновФкеного ним органу;
п.3 ст,41 - уrиненнi працiвником,
який виконус виховнi функчii,
аморального проступку, не сумiсного
з продовженням даноi роботи

8. Змiна умов трудового договору,
оплати працi, притягнення до
дисциплiнарноi
вiдповiдальностi, звiльнення з

iнiцiативи власника або

уповноваженого ним органу членiв
виборних профспiлкових органiв

ст.252 КЗпП Украiни

|02
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9. Комплекснi зtlходи цодо охорони
працi, нормативнi акти з питань
охорони працi (Положення про
комiсiю з питань охорони працi
закладу освiти тощо)

ст. 161 КЗпП УкраiЪи, ст.1.4,
Порядку опрацювilяня i затвердження
власником нормативних aKTiB про
охорону працi, що дiють на
пiдприсмствi, затвердженого наказом

.Щержавного KoMiTeTy Украiни по нагляду
з охорони працl вlд
21.12.1993 Ns132

10. Посадовi iнструкцii для Bcix категорiй
працiвникiв закладу

п.5.З.24 Галузевоi угоди, п.5.1 .1 l
Регiональноi 1тоди

l1 Тарифiкацiйнi списки п.4 (додатки 1, 2, 3) Iнструкчii про

порядок обчислення заробiтноi плати
працiвникiв освiти

12. Перелiк працiвникiв iз числа
адмiнiстративно-господарського,
обслуговуючого та навчаJtьно-

допомiжного персонаrrу (KpiM

пом iчникiв-виховател iB_1. якi за
характером роботи безпосередньо
спiлк}тоться з учнями i мають право
на пiдвищення посадових окладiв на
l5-25 вiдсоткiв

п.31 Iнструкцii про порядок обчислення
заробiтноТ плати працiвникiв освiти

lз .Щоплати за сумiщення
професiй 1посал),
розширення зони
обслуговування чи
збiльшення обсягiв
виконуваних робiт, за
виконання поряд з осItовною

роботою обов'язкiв
тимчасово вiдсутнiх
працiвникiв без обмеження

розмiрiв цих доплат та
перелiкiв сумiщуваних
професiй (посад)

п. 52 Iнструкцii про порядок обчислення
заробi rноТ плати працiвникiв освiти

14. Положення про премiювання,
працiвникам закладу

п.53 Iнструкцii про порядок

розмiри матерiальноi обчислення
заробiтноi плати
допомоги та премiй працiвникiв освiти



15. Перелiк конкретних робiт,
на якi встановлюеться
доплатаза несприятливi

умови прачi i розмiри
доплат за видами робiт

Додаток J,,l! 9 IHcTpyKuii про
порядок обчислення заробiтноi
плати працiвникiв освiти

16, Перенесення щорiчноi
вiдпустки за iнiцiативою
власника або

уповновчDкеного ним органу

CT.1l Закону Украiни (Про
вiдпустки>
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Додаток Ns 25

до колективного договору
на2022,2027 рр.

нормативних документiв пов'язаних iз середньою освlтою,

дотримання трудовоi дисциплiни, пiдвищення якостi та

запроваджуються цi правила внутрiшнього розпорядку,

ЗАТВЕРДЖЕНО
зборами колективу працlвникlв

УПШ <Первочвiт>
вiд 05.01.2022 Ns П-1

Правила внутрiшнього розпорядку
Ужгородськоi початковоi школп <<Первоцвiп> Улсгородськоi

MicbKoi радп Закарпатськоi областi

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. вiдповiдно до кодексу законiв про працю украiни, законiв украiни <про

ocBiTy>, <Про повну загальну середню ocBiry>, <Про дошкiльну ocBiry> основЕих

МетоюцихПравилеВизначенняобов'язкiвпедагогiчнихтаiншихпрацiвникtв

Ужгородськоi початковоi школи <Первоцвiт> Ужгородськоi MicbKoi ради

закарпатськоi областi (налалi - закладу), передбачених нормами, якi встановлюють

внутрiшнiй розпорядок у закладi освiти, Зазначенi норми закрiпленi в Типових

правилах внутрiшнього розпорядку, у вiдповiдностi з якими колектив працiвникiв

закладу затверджуе за поданням власЕика або уповноважеЕого ним органу i виборним

органом первинноТ профспiлковоi органiзацii УПШ <Первоцвiт> УжгородськоТ

Micbkoi ради Закарпатськоi областi своi правила внутрiшнього розпорядку,

|.2. Трудова дисциплiна базуеться на свiдомому i сумлiнному виконаннl

працiвниками cBoix трудових обов'язкiв i е необхiдною умовою органiзачii

ефективноТ працi й освiтнього процесу, Трудова дисциплiна забезпечуеться

методами переконання та заохочення до сумлiнноi прачi. .Ц,о порушникiв дисциплiни

застосовуються заходи дисциплiЕарного та громадського впливу,

з метою забезпечення

продуктивностi прачi
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1.3. Правила погодженi з виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацii

УПШ <Первоцвiт> Ужгородськоi MicbKoi рали Закарпатськоi областi , затвердженi

колективом працiвникiв i враховують умови роботи закладу.

Yci питання, пов'язанi з застосуванням правил внутрtшнього розпорядку,
вирiшуе роботодавець в межах cBoii повноважень, а у випадках, передбачених

чинним законодавством Украiни i правилами внутрiшнього трудового розпорядку,
спiльно чи за погодженням з виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацii

упш <первоцвiт> Ужгородськоi Micbkoi ради Закарпатськоi областi закJIаду.

II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВIЛЬНЕННЯ ПРАЦIВНИКIВ
2.1. Працiвник реалiзуе право на працю укладанням трудового договору (контракту),,

згiдно з яким BiH зобов'язуеться виконувати роботу з певного фаху, дотримуючись
внутрlшнього трудового розпорядку, а закJIад зобов'язусться виплачувати

працiвнику заробiтну плаry i забезпечувати умови працi.

2,2.при влаштуваннi на роботу працiвником лодаються наступнi документи:

трудова книжка, оформлена у встановленому порядку;

заява;

лист облiку кадрiв;

автобiографiя;

диплом або iнший документ про ocBiTy чи професiйну пiдготовку;
. свiдоцтво про шлюб (якщо паспорт на одному прiзвищi, а документи про

закiнчення навчального закладу - на iншому);

. iдентифiкацiйний код;

. паспорт;

. форма Ns122-2lo <Медична довiдка про проходження обов'язкових

попереднього та перiодичного психiатричних оглядiв>>;

медична книжка, оформлена у встановленому порядку.

копii наданих документiв завiряються директором закладу i за,rишаються в особовiй

справi працiвника.

I
I
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2.3. особи, якi влаштовуються Еа робоry, що вимагае спецiальних знань (електрик,

сантехнiк'кУхар)'зобов'язанiпоДативiдповiднiдокУМеЕтипроосвiryчипрофесiйнУ

пiдготовку (диплом, атестат, посвiдчення), копii яких завiряються керiвництвом

закладу i залишаються в особовiй справi працiвника,

2.4. Особи, якi приймаються на робоry в харчоблок, повиннi подати медичЕу

книжку з вiдмiткою про пройдений повний медичний огляд працlвника в день

вимог Закону

ocBiTy>, кПро

оформлення на роботу,

2.5.особи,якiвлаштовУютьсянароботУ,зобов'язанiоформитиособовУсправУта

медичЕу кЕижку.

2.6. Посади педагогiчних працiвникiв замiщуються вiдповiдно до

украiни <про ocBiry>, Законiв Украiни <про повну загальну середrю

чинного законодавства УкраТни,

2.8, ,Що початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором (KpiM

трудового договору про дистанцiйну робоry) директор закJIаду зобов'язаний:

- роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та повiдомити пiд пiдпис про

icToTHi умови працi, ваявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буде працювати,

небезпечнихiшкiдливихвиробничихфакторiвякiЩенеУсУнУто'таможливi

наслiдкиiхвпливУназдоров'я,йогоправанапiльгиiкомпенсацiiзаробоryзаТаких

умов вiдповiдно до чиIlного законодавства УкраiЪи i колективного договору

- ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього розпорядку та колективним

договором;

- визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними для

роботи засобами;

- проiнсТруктуватИ працiвника з охорони працi, технiки безпеки, виробничоi

санiтарii,гiгiенипрацiтапроТипожежноiбезпеки,безпецiйорганiзачiiроботипо

oxopoHi життя i здоров'я дiтей,
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2.g.ПриоформленнiнаробоryвнаказiможебУтиобУмовленийвипробУвальний

TepMiH. TepMiH випробування при прийомi на роботу встановлюсться у вiдповiдностi

з дiючим законодавством, аJIе не бiльше двох мiсяцiв. Результати випробування

оцiнюс роботодавець. Якщо працiвник не вiдповiдае займанiй посадi, роботодавець

протягом TepMiHy чи вiдразу пiсля його закiнченнJl припиня€ договiр без погодження

з виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацii УПШ <Первочвiт>

ужгородськоi Micbkoi ради Закарпатськоi областi i без виплати вихiдноi допомоги.

2.10. Прийняття Еа робоry оформrиеться наказом директора, який оголошуеться

працiвнику пiд пiдпис. Працiвник пiдписусться у наказi про ознайомлення з

Правилами трудового розпорядку, технiки безпеки та посадовими обов'язками,

Статутом закладу.

2.1 1. На осiб, якi пропрацюваJIи понад п'ять днiв, ведуться трудовi книжки,

на тих, хто працю€ за сумiсництвом, трудовi книжки ведуться за основним мiсцем

роботи. На осiб, якi працюють на умовах погодинноi оплати, трудова книжка

ведеться за умови, якщо ця робота с основною,

запис у трудову книжку вiдомостей про роботу за сумiсництвом проводиться за

бажанням працiвника керiвником за мiсцем ocHoBHoi роботи,

2.12. Ведення трудових книжок необхiдно здiйснювати згiдно з Iнструкцiею про

порядок ведення трудових книжок на пiдприсмствах, в установах l органlзацlях.

Трудовi книжки працiвникiв зберiгаються як документи cyBopoi звiтностi,

вiдповiдальнiсть за органiзацiю ведення облiку, зберiгання i видачу трудових

книжок покладаеться на директора закладу.

2.|з. За письмовим погодженням мiж працiвником i директором для працlвника

може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, що передбачае

самореryлювання працiвником часу початку, закiнчення роботи та тривалостi

робочого часу упродовж робочого дня, на визначений строк або безстроково, пiд час

прийняття на робоry або пiзнiше (ст. 60 КЗпП Украiни),

Запровадження гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змiн у HopMyBaHHt,

оплатi працi та не впливае на обсяг трудових прав працiвникiв,
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2.14. Приукладеннi трудового договору про дистанцiйну робоry, KpiM зобов'язань,

визначених у пунктi 2.J. цих Правил, директор зобов'язаний надати працlвниковl

рекомендацii щодо роботи з обладнанням та засобами, якi керiвник надае працiвнику

для виконання певного обсяry робiт.

ознайомлення може вiдбуватися у формi дистанцiйного iнструктажу або шляхом

проведення навчання безпечним методам роботи на конкретному технiчному засобi.

У трудовому договорi за згодою cTopiH можуть передбачатися додатковi умови щодо

безпеки працi.

ознайомлення працiвникiв з наказами (розпорядженнями), повiдомленнями,

iншими документами керiвника щодо iхgix прав та обов'язкiв допуска€ться з

використанням визначених у трудовому договорi засобiв електронного зв'язку. У

такому разi пiдтвердженням ознайомлення вважаеться факт обмiну вiдповiдними

електронними документами мiж керiвником та працiвником.

Труловим договором про дистанцiйну роботу визначасться порядок i строки

забезпечення працiвникiв, якi виконують роботу дистанцiйно, необхiдними дJIя

виконання ними cBoii обов'язкiв обладнанням, програмно-технiчними засобами,

засобами захисту iнформачii та iншими засобами, порядок i строки подання такими

працiвниками звiтiв про виконану роботу, розмiр, порядок i строки виплати

працiвникам компенсацii за використання належних iM або орендованих ними

обладнання, програN{но-технiчних засобiв, засобiв захисry iнформачii та iнших

засобiв, порядок вiдшкодуванЕя iнших пов'язаних з виконанням дистанцiЙноi

роботи витрат.

2.15. Припинення трудового договору може мати мlсце лише на пlдставах,

передбачених чинним законодавством Украiни, та умовами, передбаченими в

трудовому договорi (KoHTpaKTi).

2.16. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи директора закJIаду допускаеться у

випадках, передбачених чинним законодавством Украiни та умовами трудового

договору (контракту).
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звiльнення педагогiчних працiвникiв у зв,язку зi скороченням обсяry роботи може

мати мlсце тlльки в кlнцl навчального року.

звiльнення педагогiчних працiвникiв за результати атестацii, а також у випадках

лiквiдацii закладу освiти, скорочеЕня кiлькостi або штаry працiвникiв здiйснюеться

у вiдповiдностi з чинним законодавством Украiни.

перед звiльненням працiвник, якщо BiH е матерiально-вiдповiдальною особою,

зобов'язаний передати закрiпленi за ним матерiальнi цiнностi через бухгалтерiю

закпаду завiдуючому господарством або директору,

2. 1 5. Припинення трудового договору (контракту) оформляеться наказом директора

оформлену трудову кЕижку i провести з ним розрахунок у вlдповlдностl з чинним

законодавством Украiни. У разi звiльнення працiвника з iнiцiативи роботодавця

директор зобов'язаний також у день звiльнення видати йому копiю наказу про

звiльнення з роботи. В iнших випадках звiльнення копiя наказу видаеться на вимоry

працiвника. Записи про причини звiльнення у труловiй книжцi повиннi проводитись

у вiдповiдностi з формулюванням чинного законодавства Украiни iз посиланням на

вiдповiдний пункт, статтю закону. ,щнем звiльнення вважаеться останнiй день

роботи.

ПI. OCHOBHI ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ ПРАЦIВНИКIВ

закладу.

2.16. Керiвник зобов'язаний у день звiльнення видати працiвниковi належно

3.1. Працiвники закладу мають право на:

о уКЛа.Щання, змiну та розiрвання lрудового договору в порядку i на умовах, якi

установленi Кодексом законiв про працю Украiни, iншими законодавчими актами

Украiни;

робоче мiсце, вiдповiдно до умов, передбачених державними стандартами

органiзацii и безпеки працi i Колективним договором;

. своечасну i в повному обсязi виплаry заробiтноi плати у вiдповiдностi зi своею

квалiфiкацiею, складнiстю роботи, кiлькiстю i якiстю виконаноТ роботи;

--
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MaTepi€L,IbHy допомоry;

(oBi оплачуванi вiдпустки, соцiальнi вiдгryстки, вlдгryстки

заробiтноi плати згiдно iз Законом Украiни "Про вiдпустки";
додатковi оплачуванi соцlЕIльн1

заохочення за старанЕе i зразкове виконання покJIадених на них обов'язкiв; -

iнформачiю про умови прачi i вимоги з охорони працi наi достовiрну

му мiсцi;

снюють пiдвищення

дексом законiв про

без

професiйну пiдготовку, перепiдготовку i пiдвищення cBoei квалiфiкачii згiлно

аном та поза межами плану пiдвищення квалiфiкацii заклад на вiдповiдний piK,

ний вибiр змiсту, програм, форм навчання, органiзацiй та установ, якi

квалiфiкачii i перепiдготовку в порядку, установленому

працю Украiни, iншими нормативно-правовими актами

ВеденняколектиВнихпереговорiвiУкладенняКолективногодогоВорУчерез

i.x представникiв, а також на iнформацiю про виконання Колективного договору;

атестацiю на добровiльнiй ocHoBi на вiдповiдну квалiфiкацiйну категорlю l

ii, у випадку успiшного проходженЕя атестац1l;

захист професiйноi честi та гiдностi, просування по службi у разi кадрового

поваry i ввiчливе ставлення з боку роботодавця, вихованцiв i батькiв;

роботу за сумiсництвом;

вiльнийвибiрформ'методiв,засобiвнаВЧання'ВияВленняпеДагогiчноi

ативи]

iндивiдуа;rьну педагогiчну дiяльнiсть;

участь у роботi органiв самоврядування закJIаду , в обговореннi та розв'язаннi

всiхнайважливiшихпитаньдiяльностiзакJIадУ,бУтичленомвиборногоорганУ

первинноi профспiлковоi органiзацii УПШ <Первоцвiт> Ужгородськоi MicbKoi ради

Закарпатськоi областi ;

. самостiйне визначення свого робочого мiсця при виконаннi роботи за

трудовим договором про дистанцiйну робоry
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Працiвники закладу зобов' язанi :

Працювати чесно i добросовiсно, виконувати обов'язки педагогiчних

lникiв у вiдповiдностi iз ст. 56 Закону Украiни <Про ocBiTy), суворо

увати навчальний режим, Закони Украiни <<про загальну середню дошкlльну

,> i Правила внутрiшнього трудового розпорядку закладу, Статут, посадову

lкцiю.

.Ц,отримуватися вимог технiки безпеки, виробничоi caнiTapiT i протипожежноi

ки, передбачених вiдповiдними правилами та lнструкцlями,

Береrти навчальнi й загальношкiльнi примiщення, обладнання, iHBeHTap,

liали, навчальнi пооiбники тощо; виховувати в yrHiB бережне ставлеЕня до

,ного майна.

!,бати про особисry безпеку i здоров'я, а також про безпеку i здоров'я

вачiв освiти та оточуючих людей у прочесi виконанЕя будь-яких робiт чи пiд

еребування на територii закладу.

Проходити медичнi огляди у визначенi термiни у вiдповiдностi з iнструкцiею

]роведення перiодичних медичних оглядlв,

При виконаннi роботи за трудовим договором про дистанцiйну робоry нести

исту вiдповiдальнiсть за забезпечення безпечних i нешкiдливих умов прац1 на

аченому працiвником робочому мiсцi;

Повiдомити керiвника про змiну своiх персональних даних (iMeHi

lВиЩа'власнеiменi,побатьковi),вiДмовичерезсвоiрелiгiйнiпереконаннявiд

iняття реестрацiйного }roMepa облiковоi картки платника податкiв) не пiзнiше

ця вiд дня виникнення зазначених змiн шляхом подання зЕUIви з копiями

MeHTiB, що пiдтверджують змiну персонаJIьних даних (наприклад, свiдоцтво про

-
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коло обов'язкiв (робiт), що ix виконуе кожний працiвник за своею

I.

|iальнiстю, квалiфiкачiею чи посадою, посадовими lнструкцlями l положенням,
l

}po*"n"r" в установлеЕому порядку квалiфiкаuiйними довiдниками посад
l

kовцiв i тарифно-ква.пiфiкачiйними довiдниками робiт i професiй робiтникiв,
l

|*."n"r" i Правилами внутрiшнього розпорядку.

завiдувач господарством закладу по узгодженню з директором визначае об'ем

fiunrep роботи технiчного персонaшу з урахуванням навантаження в межах

0чого дня.

Кожний педагогiчний працiвник, з'явившись на роботу, знайомиться з yciMa

й оголошеннями, якi вивiшуються адмiнiстрацiсю i громадськими

Приймати участь у нарадах, педрадах, засiданнях, методичних об'еднаннях та

их заходах,

педагогiчнi працiвники з,являються на роботу не пiзнiше, нiж за 20 хвилин до

порядженнями

lнiзацiями.

laTKy свого робочого часу.

Про причини вiдсутностi чи запiзнення педагогiчний працiвник подае

tснення заступнику директора з навчtUIьно-виховноt робо,ги або вихователю-

:одисту.

педагогiчний працiвник несе вiдповiдальнiсть за збереження майна, чистоту 1

tядок у класних та групових примlщеннях закладу

ПедагогiчниЙ працiвниК повинеН на вимоry роботодавця вийти на замiну

сутнього колеги.

Педагогiчний працiвник, який не мае можливостi з'явитись на роботу з

зажноi причини, зобов'язаний заздалегiдь попередити про це роботодавця,

Педагогiчний працiвник не мае права вносити змiни в освiтнiЙ процес без

lволу роботодавця.

Педагоriчний працiвник

цопостачання.

повиннi слiдкувати за економiсю енергоносiiв та
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yci педагогiчнi працiвники зобов'язанi слiдкувати за виконанням учнями

внутрiшнього розпорядку, режиму роботи закладу, санiтарно-гiгiенiчних

Обов'язки педагогiчних працiвникiв:

Класнi керiвники, вихователi дошкiльних груп зобов'язанi вести облiк

здобувачiв освiти i щоденЕо робити про це вiдповiдну вiдмiтку в

ноМУжУрналi,жУрналiоблiкУЩоДенноговiдвiдУваннянаосновiособистих

Класнi керiвники, вихователi дошкiльних груп TepMiHoBo повиннi вжити

оди пО з'ясуваннЮ причин пропуску заЕять та подавати iнформацiю щодня про

здобувачiв освiти занять заступнику директора з навч€чlьно-виховноl

або вихователю-методисту.

Iv. OCHOBHI ОБОВ,ЯЗКИ КЕРIВНИКА
l. Керiвник закладу зобов'язаний:

Забезпечити виконання Законiв Украiни <Про ocBiTy>, <<Про повну загальну

ocBiTy>, Правил внутрiшнього розпорядку в закладl,

неухильно дотримуватись законодавства про працю,

у Bcix у вiдповiдностi з ix фахом i кваrriфiкачiею,

удосконалювати освiтнiй процес, сприяти прояву педагогlчно1 1нlцlативи,

ювати умови для вибору педагогiчними працiвниками форм, методiв, засобiв

Нести вiдповiдальнiсть за кiнцевi результати освiтнього процесу,

Усiляко крiпити трудову i виробничу дисциплiну,

Надавати вiдпустки BciM працiвникам закладу освiти вiдповiдно до графiка

вiдома педагогiчних працiвникiв у кiнцi навчаJIьного року (до

педагогiчне навантаження в наступному навчаJIьIIому роцi;

правильно органlзувати

сток.

,Д,оводити до

вадання вiдпустки)
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Забезпечувати систематичне пiдвищення квалiфiкацiТ педагогiчних

працiвникiв, створювати необхiднi умови для посднання роботи з навчанням у

вищих навчаJIьних закладах.

. Забезпечувати дотримання санiтарно-гiгiенiчних норм i правил збереження

майна закладу, безпеку спiвробiтникiв i здобувачiв освiти.

Забезпечити умови технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, наJIежне технiчне

обладнання Bcix робочих мiсць, створювати здоровi та безпечнi умови працi,

необхiднi для виконання працiвниками трудових обов'язкiв.

. Забезпечити безпечнiсть i належний технiчний стан обладнання та засобiв

виробництва, що передаються працiвнику для виконання дистанцiйноТ роботи.

. На пiдставi заяви працiвника вносити змiни до документiв, що мiстять

персональнi данi працiвника (облiковi документи, трудова книжка, особовоi картки

працiвника, трудового договору (контракту), графiку вiдпусток, табелю облiку

використання робочого часу, розрахунково-платiжноi вiдомостi, бухгалтерськоi

звiтностi тощо) та переоформити страхове свiдоцтво про загальнообов'язкове

державне соцiальне страхування.

. Щотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо

вдосконалення управлiння, змiцнення договiрноi та трудовоi дисциплiни.

. Своечасно подавати центр€rльним органам державноi виконавчоi влади

встановлену статистичну i бухгалтерську звiтнiсть, а також iншi необхiднi вiдомостi

про роботу i стан закладу.

Органiзовувати гаряче харчування здобувачiв освiти та працiвникiв закладу.

Забезпечувати систематичний контроль за дотриманням умов оплати працt i

використанням фонду заробiтноТ плати.

. Вишукувати додатковi джерела фiнансування i спрямовувати ik на розвиток

соцiальноi iнфраструктури i змiцнення матерiальноi бази закладу.

. Своечасно забезпечувати

iHBeHTapeM.

установу методичними посiбниками, господарським
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Захищати професiйну честь i гiднiсть працiвникiво чуйно ставитись до lx

DякдеЕних турбот, забезпечувати наданi iм пiльги,

Роботодавець виконуе cBoi обов'язки у вiдповiдних випадках спiльно чи за

0дженням з виборним органом первинноi профспiлковоi органiзачii,

ч. роБочиЙчдс тА Його використАнн: _ _:

. Робочий час педагогiчного працiвника - час, призt{ачений для здiйснення

tiтнього процесу, який визначаеться затвердженим розкладом навчыlьних занять,

tаденим вiдповiдно до тижневого педагогiчного навантаження, а також

,вердженими планами виховноi та методичноi роботи,

l. Вiдповiдно до cTaTTi 25 Закону Украiни <Про загальну середню ocBiTy>

дагогiчне навантажеЕня вчителя загальноосвiтнього навчаJIьного закладу

залежно вiд пiдпорядкування, типу i форми власностi - час, призначений для

iйснення освiтнього процесу, Педагогiчне навантаження вчителя включас l8

lвчальних годин протяl,ом навчального тижня, що становить тарифну ставку, а

rкожiншiВидипеДагогiчноiдiяльностi:пiдготовкУдоУрокiв,класнекерiвниЦтво'

эревiрку зошитiв тощо,

,3. Умови оплати працi, ставки заробiтноi плати, посадовi оклади працlвникlв

lкладу визначенi lнструкшiею про Ilорядок обчислення заробiтirоi плати

раuiвникiв освiти, що затверджена MiHicTepcTBoM освiти Украiни вiд 15,04,9Зр,

Гчl02 1зi змiнами), Вiдповiдно до п,64 розлiлу VI, ставки заробiтноi плати

tедагогiчних працiвникiв встановлюються виходячи iз затрат робочого часу в

rстрономiчних годинах (60 хвилин), KopoTKi перерви, передбаченi мiж уроками,

вняттями, с робочим часом педагогiчного працlвника,

i.4. У закладi встановлюеться п'ятиденний робочий тиждень iз двома вихlдними

цнями.

Час початку роботи працiвникiв закладу:

вчителiв початкових класiв- за 20 хвилин до початку уроку,

d

чергового представника роботодавця - о 07З0
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телiв закладу -за20 хвилин до початку уроку.

taMeHT проведення ypoкiB:

.Щля учнiв 1-го класiв трива-ltiсть ypoKiB 35 хв

.Щля ylHiB 2-4-х класiв трива.Iriсть ypoKiB 40 хв . Кожен урок починаеться i

iнчуеться дзвоником,

Вихователiв дошкiльних груп

1 змiна - 7.00 - 13.18

2 змiна - |2.42 - 19.00

ioTy факультативiв, гурткiв, секцiй та iнших видiв позаурочноi дiяльностi

)водити за розкладом, протягом вiд 45 хвилин до 1,5 годин (згiдно окремого плану

акласноi роботи).

Hi збори та засiдання (педагогiчнi Ради, батькiвськi збори, засiдання методичних

€днань ) проводяться за кмендарним планом, затвердженим директором у

,ановленi днi та години.

lклади ypoKiB початкових KJIaciB, занять дошкiльних груп, занять виховноi роботи,

iакласних занять, робота rypTKiB повиннi бути вивiшенi на iнформацiйному

|нд1.

. Мiж заняттями встановлюються перерви, тривалiсть яких визнача€ться

(азом директора (Наказ про затвердження режиму роботи закладу),

r. Позакласнi занятгя з предметiв, факультативи, робота rypTkiB та спортивних

tчiй проводиться за розкJIадом, затвердженим на початку навчального року.

Додатковi, iндивiдуальнi та груповi заняття з учнями, якi потребують

дагогi.lноi пiдтримки, проводяться за розкладом, затвердженим на початку

вчаJIьного року.

l. Роботодавець встановлюс тижневе педагогiчне навантаження педагогiчним

ацiвникам на новий навчальний pik (ло початку перiоду вiдпусток) з урахуванням

дотримання принципiв:

забезпечення молодих спецiалiстiв навч€шьним навантаженням за фахом в

.

a

сязi, не менше кiлькостi годин на ставку заробiтноi плати;
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навчального навантаження вище кiлькостi годин на 1,5 ставки

також неповного навчaшьного навантаження тiльки за згодою

на час загрози, поширення епiдемii, пандемii таlабо у разi виникненЕя загрози

поi агресii, надзвичайноi ситуачiт техногенного, природного чи iншого

]€ру гнуrкий режим робочого часу може встановлюватися наказом

)рядженням) директора закJIаду . З таким нак€вом (розпорядженням) працiвник

Dмлюеться протягом двох днiв з дня його прийнятгя, Еrле до запровадженн,I

ого режиму робочого часу. У такому разi норми частини третьоi cTaTTi 32 КЗпП

ни не застосовуються.

Dвадження гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змiн у

yBaHHi, оплатi працi та не впливас на обсяг трудових прав працlвникlв,

НачасзаГрозипошИренняепiдемii.пандемii'необхiДностiсаМоiЗоляцiТ

вника у випадках, встановлених законодавством, та,/або у разi виникнення

зи збройноi агресii, надзвичайноi ситуацii техногенного, природного чи lншого

mеру може запроваджуватися дистанцiйна робота наказом (розпорядженням)

ггора закJIаду освiти без обов'язкового укладення трудового договору про

шrцiйнУ робоry в письмовiЙ формi. З таким Еаказом фозпорядженням)

Ьник ознайомлюеться протягом двох днiв з дня його прийняття, аJIе до

)вадження дистанцiйноi роботи. У такому разi норми частини TpeTboi cTaTTi 32

I Украiни не застосов),ються (ст. 60-2 Кодексу законiв про працю Украiни

шi - КЗпП УкраIни).

танцiйна робота передбачае виконання роботи працiвником поза робочими

riщеннями чи територiею закладу , в будь-якому мiсчi за вибором працiвника

використанням iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй,

rдистанцiйнiй роботi працiвник розподiляс робочий час на власний розсуд, на

о не поширюються правила внутрiшнього тудового розпорядку, якщо 1нше не

lачено трудовим договором. При цьому загальна тривалiсть робочого часу не

е перевищувати норм, передбачених статтями 50 i 51 КЗпП Украiни,
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Iогодженням мiж працiвником i директором закладу освiти виконання

rнцiйноi роботи може посднуватися з виконанням працiвником роботи на

Розклад ypoKiB в початкових класiв та занять дошкiльних груп затверджусться

ггором за узгодженням iз виборним органом первинноi профспiлковоi

liзацii, ураховуючи принцип педагогiчноi доцiльностi й максимальноi ekoHoMii

педагогiчного працiвника.

вiлсутностi педагога або iншого працiвника закладу освiти керiвник

в'язаний TepMiHoBo вжити заходiв щодо його замiни iншим педагогом чи

lвником.

Праця допоМiжногО та технiчноГо персон€rлУ визначаеться графiком, який

)рджуеться директором за узгодженням iз виборним органом первинноТ

lспiлковот органiзацii . Графiк вивiшуеться на видному мiсцi й нада€ться

iвникам для ознайомлення пiд пiдпис.

пiд час зимових, ociHHix та весняних канiкул, а також лiтнiх, що не

IадаютЬ з черговою вiдпусткою, роботодавець зЕrлучас педагогiчних

,iвникiв до навчальноi, виховнот, методичноi, органiзаuiйноi та iншоi

гогiчноi дiяльностi в межах часу, що не перевищус Тх навчального llавантаження

очатку канiкул.

нlзац1l

tiвникiв.

, Роботодавець за узгодженням iз виборним органом первинноi профспiлковоТ

склада€ графiк чергових вiдпусток i доводить його до вiдома Bcix

. Учителям та iншим педагогiчним працiвникам щорiчнi вiдпустки надаються,

равило, пiд час лiтнiх канiкул.

. Вiдпустка, необхiдна для санаторного лiкування, може бути надана протягом

tапьного року при наявностi стабiльноi замiни з предмета.

. Учителям та iншим працiвникам не дозволясться:

змiнюватИ на свiЙ розсуД розклаД ypoKiB та занять i графiки роботи;

проводити замiну ypoKiB та занять без вiдома роботодавця;
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продовжувати чи скорочувати трив€Iлiсть ypoкiB та занять i перерв мiж ними.

вiдволiкати педагогiчних праuiвникiв та здобувачiв освiти за рахунок

ального часу на роботу i проведення заходiв, не пов'язаних з ocBiTHiM процесом;

вiдволiкати педагога на розмови з батьками i колегами пiсля початку уроку,

ь;

входити в клас, дошкiльну групу пiсля початку уроку, заняття для рlзних

ошень та iнформачiй, Вхiд У клас, групу пtсля початку Уроку, занять

забороЕяеться знаходитись у закладi cTopoHHiM особам пiд час освiтнього

|цесу;

робота понад норму та робота у вихiднi та святковi днi не допускаеться;

зЕrлучення окремих працiвникiв до роботи в установленi для них вихlдн1 днl

tуска€ться у виняткових випадках, передбачених законодавством Украiни, за

iьмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу

рiвника) закладу освiти та дозволу виборного органу первинноi профспiлковоi

анiзацii. Робота у вихiдний день може компенсуватися за погодженням cтoplн

lанням iншого дня вiдпочинку або у грошовiй формi у подвiйному розмiрi,

Чl. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПIХИ В РОБОТI
. Заохочення за успiхи в роботi € важливим засобом змiцнення трудовоi

эциплiни.

. За зразкове виконання трудових обов'язкiв, результативнiсть у освiтнiй роботi,

ллiнну праuю, новацii у професiйнiй дiяльностi, активну участь у житт1 колективу

5отодавець застосовуе TaKi заохочення:

оголошення подяки iз занесенням у трудову книжку;

оголошення подяки; премiя;

нагородження Почесною грамотою;

нагородження цiнним подарунком;

]но
opiB
:BiD)
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в особливих випадках лише з дозволу директора чи його заступникiв;
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ушанування маЙстрiв педагогiчноi працi, BeTepaHiB працi.

Право застосування заходiв заохочення (за погодженням чи спiльно з виборним

аном первинноi профспiлковоi органiзацii ) належить директору закладу. При

пdу також враховуеться думка вiдповiдного методичного об'еднання.

, За досягнення високих результатiв у навчаннi i вихованнi педагогiчнi працiвники

Dмендуються для нагородженЕя державними нагородами, присвоення почесних

нь, вiдзначення державними премlями, знаками, грамотами, lншими видами

)ального i матерiального заохочення.

. Заохочення оголошуеться в наказi (розпорядженнi), доводиться до вiдома всього

lективу закJrаду i заноситься до трудовоi книжки працiвника.

ЧII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОI ДИСЦИПЛIНИ
, Що порушrrикiв дисциплiни i недобросовiсних прачiвникiв застосовуються

оби дисIlиплiнарного i tрошrадського впливу.

. Порушення трудовоi дисциплiни - це невиконання або виконання не на

lежному piBHi з вини працiвника покладених на нього трудових обов'язкiв.

. За порушення трудовоi дисциплiни до працiвника може бути застосовано один

асобiв стягнення:

)гана ;

liльнення,

Звiльнення як дисциплiнарне стягнення може бути застосоване вiдповiдно до

t. З,4,7,8 ст.40,, ст.41 Кодексу законiв про працю Украiни (З22-08).

. Звiльнення як дисциплiнарне стягнення може бути застосоване за систематичне

]иконання працiвником без поважних причин обов'язкiв, покJIадених на нього

/довим договором, Статутом, Правилами внутрiшнього трудового розпорядку,

садовою iнструкцiею, якщо до цього працiвника ранiше застосовув€UIись заходи

сциплiнарного чи громадського впливу. ЕНО
iopiB
rBiT''
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,що застосування дисциплiнарного стягнення власник або уповноважений ним

н повинен зажадати вiд порушника трудовоi дисциплiни письмовi пояснення. У

цку вiдмови працiвника дати письмовi пояснення склада€ться вiдповiдний акт.

чиплiнарнi стягнення застосовуються власником або уповноваженим ним

tHoM безпосеРедньо пiсля виявлення провини, але не пiзнiше одного мiсяця вiд

ii виявлення, не рахуючи часу хвороби працiвника або перебування його у

rустцi.

циплiнарне стягнення не може бути накладене пiзнiше шести мiсяцiв iз дня

нення проступку.

рiшення атестацiйноi koмicii також е пiдставою для звiльнення педагогiчного

цiвника в порядку, установленому законодавством Украiни.

Щисциплiнарнi стягнення застосовуються директором,

отолавець ма€ право замiсть застосування дисциплiнарного стягнення передати

ання про порушення трудовоi дисциплiни на розгляд адмiнiстративноi наради,

орному органу первинноi профспiлковоi органiзачii , зборiв колективу

цiвникiв.

IIрацiвники, обранi до складу виборного органу первинноi профспiлковоr

анiзацii i не звiльненi вiд виробничоi дiяльностi, не можуть бути пiдданi

циплiнарному стягненню без попередньоi згоди виборного органу первинноi

фспiлковоi органiзацii членами якого вони с, голова первинноi профспiлковоt

анiзацii - без попередньоi згоди президii Ужгородськоi MicbKoi профспiлковоi

анiзацii працiвникiв освiти i науки Украiни.

розрив трудового договору з iнiцiативи роботодавця не допускаеться без

lереднього погодження виборним органом первинноТ профспiлковоi органiзачii

паду , за виключенням випадкiв, передбачених законодавством Украiни.

). До накrrадання стягнення вiд порушника дисциплiни повинно бути одержане

:ьмове пояснення. Вiдмова вiд написання не е перепоною для застосування Flо
)plB

lциплiнарного стягнення. liT,,
rчl
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VIII. TEPMIH ДII

. У разi реорганiзацii закJIаду, Правила зберiгають чиннiсть протягом строку, на

ix укладено, або можуть бути переглянутi за згодою колективу.

. У разi лiквiдацii закладу Правила зберiгають чиннiсть протягом усього строку

ведення лlквlдацlt.

. У разi змiни роботодавця чиннiсть Правил зберiгаеться протягом строку його дii,
не бiльше одного року.

.l1. !исциплiнарнi стягнення застосовуються роботодавцем безпосередньо пiсля

щiйснення проступку, але у Bcix випадках не пiзнiше мiсця пiсля його здiйснення

не враховуючи часу вiдсутностi працiвника по хворобi чи у вiдпустцi).

.l2. Щисциплiнарне стягнення не може накладатися пiзнiше шести мiсяцiв пiсля

снення проступку.

.13. Стягнення оголошуеться в наказi по закJIаду й повiдомлясться працiвнику пiд

протягом трьох днiв, Якщо цей працiвник вiдмовляеться пiдписати Haкa.l, то

сться вiдповiдний акт i робиться вiдмiтка на документi особою, яка знайомила

з наказом, яка пiдтверджуеться його пiдписом lз вк€вlвкою TepMlHy

млен ня,

l. lфавила набирають чинностi з моменту затвердження наказом по закладу i

до укладення нових або перегляду цих Правил.
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Додаток Ns 26
до колективного договору

на2022-2021 рр.

список
членiв робочоТ Ko}ticii CTopiH для ведення переговорiв i здiйснення контролю

за виконанням колективного договору

1. Вiд виборного органу первинноi профспiлковоi органiзацii УжгородськоТ
початковоТ шкоJи <<Первоцвiт>> Ужгородськоi MicbKoi рали ЗакарпатськоТ
областi :

l. Гурзель Лi--liя IBaHiBHa- голова виборного органу первинноi профспiлковоi
органiзачii УПШ <Первочвiт> ;

2, Лошак Юлiя Анатолiiвна - заступник голови виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацii;
3. Лаш{ик Олена Ярославiвна - секретар виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацii;
4. Беняк Оксана Михайлiвна - член виборного органу первинноi профспiлковоi
органiзачii.

2. Вiд адмiнiстрацii Ужгородськоi початковоТ школи <<Первоцвiо>

Ужгородськоi MicbKoi ради ЗакарпатськоТ областi :

l. Макара Оксана Васи.пiвна - директор закладу;
2. Кравченко Ольга Василiвна - заступник директора з навч€Lпьно-виховноi

роботи;
3. Шукаль Наталiя Ярославiвна - вихователь-методист
4. Щетка Вiталiй Михайлович - завiдувач господарством.

I
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