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Заклад дошкiлъноi освiти (ясла-са,док) <Чебурашкa>> села Три.rrп- проситЬ

Вас здiйснити реестрацiю колективного договору на 202|-2026 рр. укJIадецого

мiж адмiнiстрацiеrо та трудовим колективом .

Колективний договiр скJIадено загальними зборами трудового колективу
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виконАвчиЙ KOMITET укрАiнсъкоi MIcbKoi рАди
Обухiвського району КиiЪськоi областi
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Web : https ://ukrainska- gromad а. gov,ua/, код е/]РПО У Nе 2 4 8 8 4б 5 З

Ngз809/0/l -2t вiд 16.03.202 1

Про повiломну реестрацiю
кOлектIlаного логовору,

На М20 вiд 08.09.202l

!иректору закладу доrrrкiльноТ освiти
(ясел-садка) кI{ебурашка>

tlазалiТ КИКОТЬ

I'оловi Профспi.пкоtsого tcoMiTeTy заклаJIу
дошкiльноi освiги (ясе-п-салка)
кЧебурашка>
марцЕЕКВВч

Повiдомлясмо, що колектIIвний договiр Mixc адптiнiсr,рацiскl i трудовипл колективом
закцаду дошкi.rьноТ освiти (ясел-садка) кЧебурашко укладений на 2021-2026 pol(pt,
заресстровано управлiнtтяпл екотtомi.lного розвитку виконавчого KoMiTeTy YKpaTHcbKoi
MicbTcoТ ради 20 вересня 2021 року за Ns 6.

Зuертастrло ув&ц, шtо вiдповiдно до п. 7 Порядпу поuiдп*ноi peccTpauii галузсвlтх
(МiЖгалузевих) i територiальних угод, колективних договорiв, затвердженого Постаrrсlвоtо
Кабiнету MirricTpiB Украi'ни вiд 13,02,2013р, Nsl15 (в редаrtrдii Постанови Кабiнет1,
MiHicTpiB Украiпи 21,08,2019 р. Ns
оприлiоднено rта сайтi YKpaiHcbKoT tnlicb

текст даIIого . колеItтивного договору буд"
лtторiальноТ громади.
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Протокол NЬ1

загальних зборiв первинноi

профспiлковоi органiзацii

ЗЩО(ясла-садок) <<Чебурашка>>

вiд 03.09.202|р.

перебувае на облiку 16 членiв профспiлковот органiзацiт.

Присутнi на зборах 16 членiв профспiлковоi органiзацiТ.

Голова зборiв : Кикоть H.I.
Секретар: Щуховна A.I.

Порядок денний

1. Обговорення та затвердження колективного договору мiж адмiнiстрацiею

та трудовим колективом Зщо(ясла-садок) к Чебурашка> с. Трипiлля

TepMiHoM на 5 poKiB (202|,2026 рр.)

Слухали: Голову зборiв Кикоть H.I. про змiст та додатки колективного

договору мiж адмiнiстрацiею та трудовим колективом ЗЩО(ясла-садок)

< Чебурашкa>) TepMiHoM на 5 poKiB на202|-2026 рр.

Ухвалили: Затвер дити та погодити колективний договiр TepMiHoM на 5 poKiB

на 2021-2026 рр. мiЖ адмiнiстратором та трудовим колективом З.ЩО(ясла-

Рiшення прийнято кЗА> 9 осiб, проти <0>, утримано <<0>>.

садок) < Чебурашкa>).

Голова

ЗДО (ясла-садок) <( Чебурашка>>

Секретар

"tUrрre кикоть H.I.



ЗАТВЕРДЖЕНО
на зборах трудового колективу
закJIаду дошкiльноi освiти
(ясел- садка) кЧебурашкa>)
Виконавчого KoMiTeTy
УкраiЪсъкоi MicbKoT ради
Трипiльсъкого старостинського округу
Проlолол }lЪ3 вiд 1 вересня 202l року^ -лJ./

аИ/ " /.u2" /^ Кикоть Н.[.

рофспiл кового KoMiTeTy
Некряч М.О.

КОЛЕКТИВНИЙДОГОВIР
мiж адмiнiстрацiею та профспiлковим
KoMiTeToM закладу дошкiльноТ освiти

(ясел - садка) <Чебурашка>
Виконавчого KoMiTeTy "

УкраiнськоТ MicbKoT ради
Трипiльського старостинського округу

укладеного на 2021-2026 роки

Трипiлля
2021_

1

ПОГОДЖЕНО:



КОЛЕКТИВНИИ ДОГОВIР

Роздiл I

зАгАльнl положЕння

7. 7.Меmа уюлаdання колекmuвноzо 0оzовору.

1.1.t. Цей колективний договiр укJIадено з метою вреryлювання
виробничих, трудових та соцiально-економiчних вiдносин, узгодження
iHTepeciB найманих працiвникiв i адмiнiстрацiТ з питань, що с предметом цього
договору.

|.1.2. Положення i норми договору розроблено на ocнoBi Кодексу
законiв про працю Украiни, Законiв УкраiЪи <Про колективнi договори i
угоди), <Про оплату працi>, <Про вiдгtустки>, <Про охорону працi>, <Про
ocBiry>>, кПро дошкiльну ocBiTy>> iнших активiв законодавства.

1.1.3. ,Щоговiр мiстить узгодженi зобов'язання cTopiH, що його укJI€tли,
щодо створення умов пiдвищення ефективностi роботи закладу, реалiзацiТ на
цiй ocHoBi професiйних, трудових i соцiально-економiчних прав та iHTepeciB
працiвникiв.

1.2. Сmоронu doeoBopy mа ix повноваJtсення.

|.2.1. ffоговiр укJIадено мiж представником адмiнiстрацiТ - керiвником
закладу дошкiльноТ освiти (ясел-садка) кЧебурашка>, Трипiльського
старостинсъкого округу, з однiеi сторони (далi - Адмiнiстрацiя), i
профспiлковим KoMiTeToM закладу дошкiльноi освiти (ясел садка)
<Чебурашкa> Трипiльського старостинського округу вiд iMeHi трудового
колективу, з iншоТ сторони (далi - Профспiлковий KoMiTeT).

t.2.2. Адмiнiстрацiя пiдтверджус, що вона мае повноваження, визначенi
чинним законодавством Украiни, Статутом установи, на ведення колективних
переговорiв, укладання колективного договору i виконання зобов'язань
сторонами визначених цим договором.

|.2.З. Адмiнiстрацiя бере на себе зобов'язання чiтко i неухильно
дотримуватиQя вимог чинного законодавства Украiни, зокрема законодавства
про колективнi договори i угоди, законодавства про працю, про ocBiTy,
виконувати зобов'язання цього договору.

|.2.4. Якщо порушення трудових i соцiально-економiчних прав
працiвникiв, невиконання зобов'язань Колективного договору будa зумовлено
непередбаченими обставинами або незаконними дiями вищих органiв
управлiння освiтою, Адмiнiстрацiя звiльняеться вiд вiдповiдальностi за умови,
що Профспiлковий KoMiTeT було повiдомлено про виникнення цих обставин.



1.2.5. Сторони визначають взаемнi повноваження i зобов'язуються

дотримуватися принципiв соцiального партнерства: паритетноСтi,

рiвноправностi cTopiH, взасмноТ вiдповiдальностi, конструктивностi Та

аргументованостi при проведеннi переговорiв (консультацii) щодо уклаДання
колективного договору, внесення змiн i доповнень до нъого, вирiшенНя Bcix
питань, що пов'язанi з предметом цього договору.

|.2.6. Сторони оперативно вживатимуть заходи, щодо усунення
передумов виникнення колективних трудових спорiв (конфлiктiв) В хОДi

реалiзацii зобов'язань i цоложень колективного договору, вiддаватимуть
перевагу розв'язанню спiрних питань шляхом проведення консУЛЬТацiй,

переговорiв i примiрних гtроцедур вiдповiдно до законодавства Украiни.
|.2.7. Сторони домовилися, що в перiод дiТ Колективного договору, За

умови виконання його положень, колектив висуватиме HoBi вимоги З пиТанъ,

передбачених цим договором, лише у випадках полiпшення фiнансово-
економiчного стану закjIаду або внесення змiн до угод вищих органiв

управлiння освiтою, законодавства УкраТни, ухв€LIIення яких зумовлюс
необхiднiсть внесення змiн та доповнень до Колективного договору, а також
не використовуватиме такий засiб тиску на Адмiнiстрацiю, як призупинення
або повне (часткове) припинення роботи, тобто страйк.

1.2.8. Змiни i доповнеЕня до Колективного договору вносятъ з iнiцiативи
будь-якоi зi cTopiH пiсля проведення переговорiв (консультацiй) i досягнення
згоди та набувають чинностi пiсля ik схв€Llrення загапьниМи зборами
працiвникiв трудового колективу.

1.2.9. flаний Колективний договiр зберiгае силу у випадку змiни скJIаДУ,

структури i найменування закJIаду, а у випадку реорганiзацii Колективний

договiр може бути переглянутий за згодою CTopiH.

7.3. Сфера dii dozoBopy.

1.3.1. Повноваження договору поширюються на Bcix найманих
працiвникiв установи не з€lJIежно вiд того, чи е вони членами профспiлки.

1,.З.2. Жодна з cTopiH протягом дii договору не може в односторонЕьому
порядку призупинити виконання прийнятих зобов'язань за договором.

7.4. TepMiH dii колекmuвноzо dоzовору.

|.4.1,,Щоговiрукладено на 5 poKiB i набуваечинностi з 2021 року i дiе
до укJIадення нового колективного договору.

1.4.2. Будь-яка iз cTopiH не ранiше як за 3 (три) мiсяцi до закiнчення дii
колективного договору, письмово повiдомляс iншi сторони про почаТок
проведення переговорiв (консультацiй) та надсилас своТ пропозицiТ, (ст. 10

Закону УкраiЪи <Про колективний договiр i угодш).



7.5. Поряdок внесення змiн mа dоповнень do dozoBopy.

1.5.1. Змiни та доповнення до договору вносяться тiльки за вза€мною
згодою cTopiH i в обов'язковому порядку в зв'язку зi змiнами чинного
законодавства з питань, що € предметом договору.

1.5.2. Сторона, яка iнiцiюс внесення змiн i доповнень до договору,
письмово повiдомляе iншу сторону про початок проведення переговорiв
(консультацiй) та надсилае своТ пропозицii, що спiльно розглядаються в 7-

денний TepMiH з дня ix отримання iншою стороною.

1.6. Поряdок i сmрокu 0овеdення змiслпу
колекmuвноzо dozoBopy dо працiвнuкiв усmановu.

1.6.1. Роботодавецъ зобов'язаний в 3-денний TepMiH пiсля пiдписання
(або ресстрацii) договору забезпечити ознайомлення з ним Bcix працiвникiв, а
також новоприйнятих працiвникiв пiд час укJIадення з ними трудових
договорiв.

1.7. Повidолtна ре€сmрацiя колекmuвноzо dozoBopy.

1.7.1. Сторона влаQника подае договiр на повiдомну реестрацiю
протягом 14 днiв з дня пiдписання його сторонами.

Роздiл II

СОЦIАЛЬНО _ ЕКОНОМItIНИЙ ЗАХИСТ
ПРАЦЮЮЧИХ

Органiзацiя фiнансово-господарськоТ дiяльностi згiдно з Статутом
закJIаду та дiючим законодавством УкраТни с викJIючним правом сторони
Адмiнiстрацii, яка несе вiдповiдальнiстъ за органiзацiю i результати цiсТ
дiяльностi.

Аdмiнiсmрацiя з аюлаdу з об ов'язу еmься :

2.1. Забезпечити ефективну дiяльнiсть установи, виходячи з фактичних
обсягiв фiнансування.

2.2.Ортанiзувати господарсъкi вiдносини з iншими суб'ектами
господарювання на ocнoвi договорiв, нести вiдповiдальнiсть за порушення
договiрних зобов'язань.

2.З.Забезпечити доведення до структурнргх пiдроздiлiв планових
завдань i основних пок€lзникiв ефективностi роботи.
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2.4. Своечасно та в повному обсязi забезпечувати працiвникiв
МаТеРiаЛьно-технiчними ресурсами, необхiдними для виконання трудових
завданъ, створення н€шежних умов працi.

2.5.Забезпечити участь повноважного представника Профспiлкового
KoMiTeTy в засiданнях виробничих нарад, завчасно iнформувати його про дату
таких засiдань.

2.6.БРЖи Участь в заходах Профспiлкового KoMiTeTy щодо захисту
трудових i соцiалъно - економiчних прав працiвникiв на iT запрошення.

2.7. ВiДПОвiдно до Закону Украiни кПро ocHoBHi зааади соцiального
ЗаХИСТУ BeTepaHiB працi та iнших громадян похилого BiKy в УкраiЪЬ (роздiл
III Ст.11) надавати громадянам похилого BiKy право на працю HapiBHi з iншими
ГРОМаДянами, яке додатково гарантусться державними цiльовими програмами,
територiальними та мiсцевими програмами заЙнятостi населення.

2.8. ПеревоДити працiвника похилого BiKy i працiвника передпенсiйного
BiKy з одного робочого мiсця на iнше за його згодою, якщо при цъому
змiнюються icToTHi умови працi (роздiл III ст.11).

2.9. ЩЛЯ пРацiвникiв похилого BiKy застосовувжи заг€Lпьновстановлену
тривалiсть робочого часу (роздiл III ст.13).

2.10.ЗалУЧаТи громадян похиJIого BiKy до роботи в нiчний час, а також
ДО НаДУРОЧНОТ РОботи та до роботи у вихiднi днi тiльки за ik згодою i за умови,
коли це не протипоказано iM за станом здоров'я (роздiл III ст.13).

2.11.ЗабеЗПечуВати дотримання працiвниками установи трудовоi
дисциплiни i внутрiшнього трудового розпорядку.

2.1,2.Не Допускати економiчно необlрунтованого скорочення робочrх
мiсць.

2.13.Завчасно iнформувати профспiлкову сторону у випадках:
РеОРганiзацii, реструктуризацii, лiквiдацiТ установи з наданням iнформацii про
ПЛаНОВi ЗахОДи пов'язанi з ними звiльнення працiвникiв, причини i строки
таких звiльнень i категорii працiвникiв, яких це може стосуватися.

2.14.ПровоДити не пiзнiше, нiж через три мiсяцi з часу прийняття
ВiДПОВiДного рiшення консультацiТ з Профспiлковим KoMiTeToM про заходи
ЩОДО ЗаПОбiГання, ЗМеншення негативних соцiальних наслiдкiв цих процесiв,
РОЗгляДати та врахувати пропозицiй Профспiлкового KoMiTeTy з цих питань.

2.15.Гарантувати додержання прав та iHTepeciB працiвникiв, якi
звiльняються у зв'язку зi змiною в органiзацiт виробництва щодо: порядку
ЗВiЛЬНення, Виплати вихiдноТ допомоги, гарантiй працевлаштуваннь iнших
пiльг i компенсацiй передбачених чинним законодавством Украiни.

2.|6.У раЗi виникнення об'ективних причин, через якi неминучi
вивiльнення працiвникiв з iнiцiативи сторони адмiнiстрацii проводити i}
rIИШе За УМОВИ ПОПеРеДнЬоГо письмового повiдомltення Профспiлкового
KoMiTery, Не пiзнiше, як за три мiсяцi, про причини, термiни вивiлънення,
кiлькiстъ та категорiТ працiвникiв, що пiдлягаютъ звiльненням.

2.|7.ПРИ вивiльненi працiвникiв дотримуватись вимог чинного
ЗаКОНОДаВСТВа УкраiЪи щодо переважного права на зЕtпишення на роботi



ОКРеМИХ КаТеГОРiЙ ПРаЦiВНИКiВ, ПОпереджати працiвникiв про ik вивiлъненняу письмовiй формi пiд розписку н" pu"i-e, нiж за два мiсяцi.2,18,Здiйсню"а," вивiльнення працiвникiв тiлъки ii"n" використанняBcix можливостей щодо забезпечення rx роботою на iншому робочому мiсцi.219,Надавати працiвникам, 
]ких обiцiИпrо попередили про звiльнення узв'язку зi скороченням численностi або;;;, протягом двох ocTaHHix мiсяцiвроботи в зрr{ний для обох cTopiH ,u. ooni" день на тиждень, вiлъний вiдРОбОТИ, З ОПЛаТОЮ йОГо в розмiрi ".р.о""Бо заробiтку дгrя вирiшення питаньвласного працевлаштування.

2,20,В цiлях зниження масштабiв вивiлънення, збереження трудовогоКОЛеКТИВУ i ЙОГО КВаЛiфiКОВаНИХ Кадрiв застосовувати наступнi гнучкi режимизайнятостi: неповний робочий ou., p;;;;;i"- рооооо"; 
^;;.у 

мiж двомапрацiвниllН, скорочений ро бо ч"а r"*iJ;;;;.*"* гнrIкого ро бочого часу.

LH'T;:i*l,#,Ё";#'';yJ;:xh#:ы.#T:*",".*HT;*Hi"";

Пр о ф спiл ко в ай KoMime m з о б о в rязуеmь 
ся :

,оrооiЗ ;*'"ХffiДОТРИМаННЮ 
ТРУДОВОi диЪциплiни i правил внутрiшнього

2,2З,Сприжи розвитку виробничоi i громадсъкоТ активностi Bcix членiв
3J#i,:- 

колективу, постiйно вивчати потреби "r;Й;;t;; соцiалъному

. 2,24,Запрошувати гIовноважного представника сторони Адмiнiстрацii на
::i'ffi:: }J"""*:::::_:ОГо 

KoMiTlv о* п";;Ь питань захисту трудових i

^ . ?.25."о"о'#iiН;Ч#*i;"Ъ.." працiвникiв у вiдносинах з
irЖ:"#1чiею 

щодо управлiння закладом, а також у разi змiни в органiзацii
2'26'ЗабеЗПеЧУВаТИ ЗаХИСТ вивiлънюваних лрацiвникiв згiдно з чиннимзаконодавством. Контролювати надання 

"гu1"""й,r^^^;;р;;;*ного праваз€Lпишення на роботi вiдповiдно до ст. 42КЗпiI Украiни.2,27,з дiiтснюва-ги контроль за виконанням законодавчих та нормативнихакгiв з питань, зайнято"i' .rрuцi""йr, Ъ"оор".rанням i завантаженнямробочих мiсцъ. Не давати ,.од"-на вивiльнення працiвникiв У разi порушенняАлviнiстрацiею вимог законодавства про працю та зайнятiстъ.2,28 . Щово дити до працiвникiв i"фър;;; щодо гrланування проведенняв заклrадi скорочення робочих мiсць, вивiльнення працiвникiв.

Роздiл IП
ОПЛАТА ПРАЦr



УмОви i оплата працi працiвникiв закладу здiйснюеться на пiдставi
КЗпП Украiни, Законiв УкраiЪи пПро оплату працi>, кПро ocBiTy>, оПро
дошкiльну ocBiry> та iнших чинних законодавчих aKTiB.

Оплата працi здiйснюсться з урахування умов працi i складностi роботи
На пiдставi схем посадових окладiв, тарифних ставок, доплат i надбавок у
межах фонду оплати працi.

Скорочення бюджетних асигнувань не може бути пiдставою Nтя
зменшення посаДовиХ окладiв (ставок), надбавок до них та iнших гарантiй,
пiльг i компенсацiй, передбачених законодавством УкраТни.

А dMi Hicmp а цiя з о б о в'язу е m ь ся :

У сферi тарифноi системи оплати працi:
3.1. Здiйснювати оплаry працi працiвникам вiдповiдно кошторису та

штатного розпису закладу освiти, що склада€ться щорiчно напередоднi нового
фiнансового року та затверджу€ться вiддiлом освiти, культури, молодi та
спорту ТрипiльськоТ селищноi ради та Трипiльською селищною радою, а
ТаКОЖ ВНОСиТи змiни до них за цогодженням iз Профспiлковим KoMiTeToM.

У сферi
з.2.

мiнiмальноi заробiтноi плати:
гаранryвати виплату працiвникам заробiтноi плати в розмiрi не

нижчоl вiд законодавчо встановленого мiнiмального розмiру заробiтноi плати.
ПiДВИЩУВати тарифнi ставки (оклади), а також додатковi оплати за oKpeMi
ВИД{ ПеДагОгiчноi дiяльностi у спiввiдношеннi ло тарифноI ставки, вiдповiдно
ПОСТаНОВ КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи працiвникам закладу вiдповiдно до
ПiДВИЩення розмiру мiнiмальноi заробiтноТ плати згiдно з законами УкраiЪи
пПро ,Щержавний бюджет Украiни)) та <Про оплату працi>.

У сферi доплат i надбавок до посадових окладiв та тарифних ставок:
3.3. На виконання постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 30.08.2002 р.

Ns |298 ОПРо оплату працi працiвникiв на ocHoBi единоi тарифноi сiтки
РОЗРЯЛiВ i КОефiцiентiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та
ОРГаНiЗаЦiЙ Окремих гЕLлузеЙ бюджетноi сферш та вiдповiдно до Постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд22.08.2005 р. JФ790.
встановити доплати i надбавки до посадових окладiв, тарифних ставок
прlrЬшкiв згiдно з (dоdаmколt lYbI)

3.4. Установлювати працiвникам надбавки до заробiтноТ плати в розмiрi
:о 50Оlо вiд посадового окJIаду (ставки заробiтноi плати) за:

- BBcoKi досягнення в працi;
- виконilння особливо важкоi роботи (на час iT виконання);
- сь-lа.щriсгь i напруженiсть у роботi.
коrп:ретний розмiр надбавок встановлювати за погодженням iз
Профпiлковим KoMiTeToM

3.5. Установлювати працiвникам доплати за;
7



- сумiщення професiй, посад - 50%;
- розширення зони обслуговування або збiлъшення обсягу виконуваноi роботи
- 50О/о;

- виконання обов'язкiв тимчасово вiдсрнього працiвника без звiльнення вiд
основноТ роботи - 50%;
- за використання в роботi дезiнфiкуючих засобiв, а також працiвникам,
зайнятим прибиранням TyitлeTiB - Ю%;
- роботу в нiчний час - 40% посадового (мiсячного) окладу.

У сферi гарантiй в оплатi працi:
З.6.Пiд час прийому

умовами оплати працi,
на роботу ознайомлювати працiвникiв пiд пiдпис з
наявними пiльгами й перевагами. За ix змiни

повiдомltяти працiвникiвповlдоiuляти працiвникiв про це пiд пiдпис.
3.7.роботу працiвникiв оплачувати вiдповiдно до виконуваноi роботи,посади, запежно вiд професii та квалiфiкацii, сшадностi та умов виконання

роботи. Посадовi оклади встановлюються накЕвом керiвника 
"u 

o""oui дiючих
квалiфiкацiйниХ вимоГ з подЕtлЬшоЮ атестацiсю або тарифiкацiсю згiдно з
чинним законодавством. Вiдповiдальнiсть за своечасне i правилъне
встановлення працiвникам ставок заробiтноi плати, посадових окладiв,
обчислення заробiтнот плати поклада€ться на керiвника закJIаду.
З.8.Погоджувати з профспiлковим KoMiTeToM умови застосування i розмiринадбавок, доплат, премiй, винагород та iнши*.uо"о"увапъних, компенсацiйних
i гарантiЙних виплат вiдповiдно до ст.15 Закону УкраЙи <Про оплату працi>.

3.9.Керiвник здiйсню€ контролъ за сво€часною виплато* ,uробiтноi плати
та звiльняються вiд вiдповiдальностi тiльки в разi вiдсутностi його вини в
порушеннi встановлених дiйсним Колективним договором TepMiHiB за умови,що вони негайно поставили до вiдома про причини несвосчаснот виплати
Профспiлковий KoMiTeT закJIадУ i вищестоящий орган управлiння освiтоЮ, &
такоЖ засновнИка, зажаДавшИ вiд ниХ негайного вжиття заходiв.

3.10.У разi порушення TepMiHiB виплати заробiтноi плати з незапежних вiд
_\:лriнiстрацii причин свосчасно повiдомляти про це працiвникiв.

з.1 1.виплачувати заробiтну плату в першочерговому порядку
:ншl-tми платежами пiсля сплати обов'язкоu"" 

"*rb"oiB 
на oa"o"i Кодексу

-}с працю Украiни та Колективного договору закладу.
3.12.Не допускати випадкiв заборгованостi iз заробiтноi плати.
3-1З.Здiйснювати доплату за робоry в нiчний час в розмiрi 40О:- тарифноТ

СТаВКИ (ОКГlаДУ) За коЖну годину роботи в нiчний час (з iZ,оirrи до б iод"""
ршir,)-Вiдповiдно до п.6,З,7. ГалузевоI Угоди мiж MiHicTepcTBoM освiти i науки
УrраТшl, Профспiлками працiвникiв освiти i науки Украi'ни, та ВсеукраiЪським
об'с_шанrrям органiзацiй роботодавцiв у галузi вищоi освiти Ha2O2i- 2025 роки
-ШР-о

3.14.ЗДiЙСНЮВаТИ оплату працi за надурочний час в подвiйному розмiрi
згi_шо .fo ст. 106 КЗпIТУ.

перед
законiв
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З,15,Здiйснювати оплату працi за роботу в святковi та неробочi днi вподвiйному розмiрi вiдповiдно до ст. 107 КЗпПУ.
з.16.оплачувати час простою не з вини працiвникiв виходячи iзрозрахунку заробiтноi плати' визначеноi пiд час проведення тарифiкацii, здотриманням при цьому вимог законодавства.
3.17.Зберiгати за працiвниками, якi брали участь у страйку черезневиконанЕя норм законодавства, колективних договорiв та угод з винироботодавця, заробiтну плату в повному розмiрi на пiдставi положенъколективних договорiв i угод.
3.18.Згiдно зi ст.57 Закону Украiни <<Про ocBiTy> забезпечуватипедагогiчним працiвникам, що працюють в закладi, виплати щомiсячнlтхнадбавок за вислугу poKiB у вiдсотках до rтосадового окладу.

,___л_ _] 
19,ПРОВОДИТИ СВОеЧаСНУ iндексацiю з]роОiтноi -ir" в зв,язку з ростомlндексу споживчих цiн згiдно з чинним законодавством.

3,20,ОплатУ працi медичних працiвникiв здiйснювати на пiдставiвiдповiдних законiв та пiдзаконних uori" вiдповiдного MiHicTepcTBa.3,2l,ЗДiЙСНЮВаТИ iНДеКСаrIiю заробir;;i плати у зв,язку iз зростаннямспоживчих цiн на товари i тарифiв 
"u 

rЪ"rrу.".
з'2,местацiю педагогiчних працiвникiв проводити вiдповiдно доТипового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв Украiни,затвердженого нак€вом Мiносвiти Украiни вiд bo.to.zolop. м930.установлювати тарифнi розряди педагогiчt ", .rрuцiвникам за результат€}миатестацiт вiдповiдно до чинного законодавства. Включати в обов'язковомупорядку представника профспiлкового KoMiTeTy до складу тарифiкацiйноi таатестацiйноi комiсiй.
З.2З.Забезпе.чуваТи перiодичне (не рiдше нiж один р€tз на п'ятъ poKiB)пiдвищення квалiфiкацiТ ,"дu.о.iо""" 

"рuцБ""оl" та вiдповiднi гарантii й
::j:l"'uЦii ПРИ ЦЬОМУ (ЗбеРеЖення середнього заробiтку, оплата витрат наВlдрядження, зокрема BapTocTi проiЪду, добоu"",ощо;.

З.24.Забезпечувати виплату доплат за сумiщення професiй, посад,розширення зони обслуговування, виконання обЬв'язкiв тимiu.оuо вiдсутнiхпРаЦiвникiв без звiльненн" 
"lд 

свосТ основноi роботи з використанням дJIя цьогоBcicT eKoHoMiT фо*rду заробiтноi плати за вiдповiдними посадами.з,25,встановлювати доплати . фоф заробiтнот плати за перевищення_:rановот наповнюваностi груп вихователям, вчителям-логопедам, музичним_"ерiвникам, iHcTpyKTopaM . фirпупuтури, помiчникам вихователiв за фактичнуi:-TbKicTb дiтей, якi вiдвiдув€LJIи групи понад встановлену норму наповнюваностi:Э \tИtIУлий мiсяць, виходячи зi ставки заробiтноТ плати (пйuдо"ого окладу),_:повiдного працiвника (ст.52 IнструкцiТ 
"ро "орядок обчислення заробiтноТ.-_-зпl працiвникiв освiти.

У .ф.цi_чатерiального заохоченця за результатц роботи:З,26.Передбачати в коштор".i ruоочду--"фu." на премiювання,вперiальноi допомоги працiвникам закJIаду, а також на стимулюв€lння
9
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працi й педагогiчного новаторства керiвних i педагогiчних працiвникiв в розмiрiне менше 2-х вiдсоткiв планового фонду заробiтноТ плати. (Наказ MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраiЪи J\гs102 вiд 15.04.9' Про затвердження Iнструкцii'про
порядок обчислення заробiтноТ плати працiвникiв освiiи), Наказу Мi"i.r.рсrЪu
ОСВiТИ i НаУКИ УКРаiНИ J\Ъ557 вiд 26.09.2005 Про впор"lоуuu"rrя умов оплати
працi та затвердження схем тарифних розрядiв працiвнЙкiв навчальних заrоrадiв,
установ освiти та наукових установ).

З.27. ПРеМiЮВаТИ ПРаЦiВНикiв закладу вiдповiдно до Положення про
премiювання, розробленого i затвердженого Адмiнiстрацiею з урахуванням
думки трудового колекТиву за погодженням З ПрофспiлковиМ KoMiTeToM. При
цьому забезпечити реалiзацiю права Профспiлкового koMiTeTy на оперативне
одержання вiдомостей про наявнiсть ekoHoMii фонду заробiтноi плати та iT
KoHKpeTHi розмiри . (/irl i}а rп rэ t< Nl 2 )

з.28. Виплачувати допомогу на оздоровлення, згiдно зi ст.57 Закону
УкраiЪи <Про ocBiry>, у розмiрi посадово.о опrruДУ (ставки заробiтноi плати)
при наданнi щорiчнот вiдпустки педагогiчним працiвникам.

виплачувати допомогу на оздоровлення працiвникам з числа
а:мiнiстративно-обслуговуЮчого та допомiжного персон€шу (.rп. (б) п. 4
постаноВи КМУ uПро оплату працi працiвникiв на ocHoBi единоТ сiтки розрядiвi коефiцiснтiв з оплати працi працiвникiв y.run o", закладiв
Та ОРГаНiЗаЦiЙ окремих галузеЙ бюджетноi сфери> вiд 30.08.20о2 J1ц 1298; далi
- Постанова Nч 1298) у разi надання щорiчноi uiд.rу.rп".

з.29. Виплачувати педагогiчним працiвникам щорiчну грошову
зIIнагороду за cyMTliHHY працЮ та зразкове виконання службових обовiязкiв ъ
:"rз\fiрi до одного посадового окладу вiдповiдно до Положення про виплаry--орiчнот грошовоi винагороди педагогiчним працiвникам закладу дошкiльноi_;зiпt (ясел-садка) <ЧебурашкD), Трипiльс"по.о старостинського окруry згiдно
,, ---.57 ЗаконУ УкраТнИ пПро ocBiTy> забезпечув ати (t)ot}cll11()tt ,^/i1).

з,30.В разi наявностi eKoHoMiT фонду заробiтноi плйи сприяти iT
::.::fзIlстанню на премiювання та надання матерiалъноi допомоги.

3,31.Проводити пiдвищену оплату працi працiвникам, зайнятим на
:,_,],:,_аХ зi шкiдливими та небезцечними умовами працi згiдно з дiючими
= -:1'{:TllBH}t\{и ДОКУМеНТаМИ З ОПЛаТИ ПРаЦi. Зазначену доплаry встановлювати

],=,=_,:-,эе]ньо зайнятим на роботах, передбачених !одатком Ns9 до Iнструкцii-:t_ _ - ],с--]с-)к обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти i нараховуються за-:: :,:_i-!.чноТ зайнятостi працiвникiв на таких робочих мiсцй або в таких
_ .- . :J.. _:ацi.( _-l ], iit 1 tlr.: .}ill4.)

: з2 }'становити доплати працiвникам за використання в роботi-: - : -!-, заlьнIгх засобiв, а також працiвникам, якi зайнятi прибирЪнням- , -= ,:- - \ poз}tipi 10 вiдсоткiв посадового (мiсячного) окладу)), п.п. (гD п.п.- - -: -:';-эНовlr КМУ вiд 30.08.2002 р. J\b 1298 кПро o.rrrury йцi працiвникiв
_ i ,,--,_i_ Слlноi тарифноТ сiтки розрядiв i коефiцiснriв Ъ оплати працi-:,: :1:',::: \ станов, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноТ
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сфери>>, п.п.) г)) п.п. 3 п. 4 наказУ мон вiд 26.09.2005 р. м
557кПровпорядкування умов оплати працi та затвердження схем тарифних
РОЗРЯДiВ пРацiвникiв навчальних закlrадiв, установ освiти та наукових установ)
без атестацiТ робочих мiсць за умовами працi., (Щоdаmок JW5)

З .3З. Встановлювати надбавки педагогiчним працiвникам за престижнiсть
працi в максим€tJIьному розмiрi, виходячи з наявного фо"ду оплати працi
(постанова Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд2З.03.20|| Ns373 ГIро встановлення
надбавки педагогiчним працiвникам дошкiльних, позашкiльних,
заг€Lльноосвiтнiх, професiйно-технiчних навч€Lльних закладiв, вищих навчаJIьних
закладiв I-II рiвня акредитацii, iнших установ i закладiв незЕUIежно вiд iх
пiдпорядкуваrrня).

У сферi cTpoKiB виплати заробiтноf плати:
3.34.ЗДiйСIIЮваТи виплату заробiтноТ плати працiвникам регулярно в

робочi днi, але не рiдше двох разiв на мiсяць через промiжок чаау, що не
перевищую 16 календарних днiв: аванс - до 15 числа, остаточну виплаry * до
кiнця мiсяця.

3.35.ЗдiйснЮВати оплату працi вiдповiдно до дiючих схем посадових
окладiв, згiдно зi штатним розписом.

З.36.Виплачувати заробiтну плату напередоднi у Pmi, коли денъ iT
виплати збiгаеться з вихiдним, святковим або неробочим днем.

З.З7. ВИдавати працiвникам не пiзнiше дня остаточноi виплати заробiтноi
плати розрахунковi листки з вiдомостями про суми нарахованоi, утриманот та
належноi до виплати заробiтноi плати.

3.38.Виплачувати заробiтну плату та допомогу на оздоровлення, згiдно зi
СТ.57 ЗаКОНУ Украiни оПро ocBiTy>, у розмiрi посадового окJIаду (ставки
заробiтноi плати) при наданнi щорiчноi вiдпустки працiвникам за весь час
шорiшrоi вiдпустки не пiзнiше нiж за 3 днi до iT початку.

З.З9. У ТИЖНевий строк доводити до вiдома атестованого про результати
зтестацiт Та Подавати у центр€lпьну бухгалтерiю для нарахування педагогiчним
rраuьникам заробiтнот плати згiдно зi встановленим посадовим окпадом
,g-т&вкою заробiтноi ) з дня видачi нак.}зу про висновки атестацiТ.

виплати

- наlбаВки за вислугУ poKiB щомiсячно у вiдсотках до посадового оIflаду
(gгавlси заробiтноi плати) заlrежно вiд стажу педагогiчноi роботи: понад 3 роки
- lФ/о; поЕад 10 poKiB - 20Yо; понад 20 poKiB - З0 Yо;
- -xxloмory на оздоровлення у розмiрi мiсячного посадового окпаду (ставки
зryобiтноТ гшати) при наданнi щорiчних вiдпусток;
- шорiшу грошову винагороду за сумлiнну працю, зр€lзкове виконання
сц;rбовш< обов'язкiв вiдгrовiдно до Положення про премiювання та

не заохОчеЕнЯ працiвникiв закла.цу, узгодженим з Профспiлковим
вцiтетом.

У Glcpi заборгованостi iз заробiтноi плати:

,g-т&вкою зарооlтно1 плати) з дня видачl накa}зу про висновки атестацi
3.40.Свосчасно оформrrяти та подавати до бухгалтерiТ для

_ з тагогiчним працiвникам:
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3.4|. У разi затримки виплати заробiтноi плати надавати профспiлковiй
cTopoHi iнформацiю про наявнiсть коштiв на розрахунковому рахунку закJIаду.

З.42. Здiйснювати погашення заборгованостi iз заробiтноТ плати згiдно з

графiками, узгодженими з Профспiлковим KoMiTeToM.

3.4З.Компенсувати працiвникам на умовах, визначених законодавством
Украiни, втраry частини заробiтноТ плати в зв'язку з порушенням cTpoKiB ii
виплати вiдповiдно до Положення про порядок компенсацii працiвникам
частини заробiтноТ плати у зв'язку з порушенням TepMiHiB Ti виплати
(постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 20.12.I997p. JЮ1427).

Профспiлковий KoMiTeT зобов'язу€ться:
З.44. Здiйснювати контроль за доц)иманням Адмiнiстрацiсю закладу

законодавчих та нормативних aKTiB з питанъ оплати працi.
З.45. Представляти та захищати iнтереси працiвникiв у сферi оплати працi

при розгJuIдi його трудового спору щодо оплати працi в KoMicii по ТрУДоВиХ
спорах (w..226 КЗпП УкраТни), а також, на прохання працiвника,
представляти його iнтереси щодо оплати працi в сулi.

З.46.Сприяти в наданнi працiвникам закладу необхiдноi консультативноТ
доrrомоги щодо питань оплати працi.

3.47.Порушувати питання про притягнення до вiдповiдальностi згiдно
чинного законодавства осiб, винних у невиконаннi вимог законодавства про
оплаry працl, умов даного колективного договору, що стосуються питань
оrulати працi (ст.ст. 45, 141r, |4'7-1КЗпП Украiни, ст.. 36 Закону УкраiЪи <Про
оплату працi>>, ст.18 Закону Украiни кПро колективнi договори i угодш).

З.48.Звертатись до вiдповiдних органiв для здiйснення ними перевiрки
виконання законiв та iнших нормативних aKTiB щодо оппати працi (ст..259
КЗпП УкраТни).

З.49.ПовiдоlчIляти про Bci факти порушень щодо оплати працi районну
органiзацiю Профспiлки працiвникiв освiти та державну iнспекцiю з працi.

Роздiл IV

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ч o.11 i ц j gmp ацiя зо бо в'язуеmь ся :
4.1. Укладати трудовi договори з працiвниками в порядку, передбаченому

чЕЕЕим законодавством Украiни, пiд розписку ознайомлювати ik з наказом
про прЕйIlrггя на робоry.

4.2. Не вкJIючати до трудових договорiв умови, що погiршують
ь-тзЕовЕIIIе працiвникiв порiвняно з чинним законодавством i цим договором.

J._j. Надавати працiвникам роботу вiдповiдно до ix професiй, займанiй
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4.4. Не вимагати вiд працiвникiв виконання роботи, яка не обумовлена
трудовим договором.

4.5. Здiйснювати переведення працiвника на iншу роботу викJIючно у
випадку i в порядку, встановленому чинним законодавством Украiни.

4.6. Здiйснювати звiльнення з пiдотав, зазначених п.1 ст.40 КЗпПУ, лише
у випадках, якщо неможливо перевести працiвника за його згодою на iншу
роботу, та за попередньою згодою Профспiлкового KoMiTeTy (KpiM випадку
-цiквiдацii установи). Надавати Профспiлковому KoMiTeTy обцрунтоване
писъмове подання про розiрвання трудового договору з працiвником (rrа
вимоry).

4.7. Не допускати звiльнення працiвника з iнiцiативи адмiнiстрацii в
перiод його тимчасовоТ непрацездатностi (KpiM випадкiв, передбачених п.5 ч.1
ст.40 КЗпПУ), а також у перiод перебування працiвника у вiдпустцi (KpiM
випадку лiквiдацiТ пiдприемства) або його особистоТ заяви.

Пр о ф с пiлко в u й комimеm з о б ов'язу €mься :
4.8. Здiйснювати контроль за викон€lнням зобов'язань цього роздiлу,

свосчаснiстю внесення записiв до трудових книжок, виданням вказiвок про
прийняття, звiльнення, переведення на iншу роботу.

4.9. Розглядати обrрунтоване письмове подання власника про розiрвання
тр},дового договору з працiвником, який е членом Профспiлки, у випацках,
передбачених законодавством Украiни. Повiдомляти сторону власника про
прийняте рiшення у письмовiй формi в триденний строк пiсля його прийняття.

4.10. Вiдстоювати в судових органах права працiвникiв у вiдносинах з
_\rrriнiстрацiсю у разi порушення нею ix трудових прав.

-1.1 l. Здiйснювати громадський контроль за додержанням Адмiнiстрацiею
-конодавчих та нормативних aKTiB з питань умов та оплати працi.

Роздiл V
РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛIСТЪ РОБОЧОГО ЧАСУ I

ВIДПОЧИНКУ
5.1. Режим роботи, тривалiсть робочого часу i вiдпочинку

рсгJачеЕryсться rrравилами внутрiшнього трудового розпорядку.

Цlлiпiсmр а цiя з о б о в |язу еmься :

iсrru роботи, тривалiсть робочого часу.
5 Э. ДотриIчfуватись затвердженого засновником п'ятиденного робочого

rЕшя з двома вихiдними днями (субота, недiля) з тривалiстю робочого часу:

за{омтеJuI iнклюзивноТ групи, групи компенсую чого тигIу
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асистента вихователя iнклюзивноi групи

соцiального педагога

практичного психолога

практичного психолога закJIаду дошкiльноi освiти (ясел-садка)
компенсуючого типу та з iнклюзивними групами

музичного керiвника

iHcTpyKTopa з фiзкультури

вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда

годин;

-зб
годин

_40
годин;

-40
годин;

-20
годин;

-24
години;

-30
годин;

,2а
годин;

-18
годин

-зб
годин

керiвник гуртка

в I{хователя-методист а

_-ia тиждень, що вiдповiдае тарифнiй ставцi.

5.З.Розмiри тарифних ставок iнших педагогiчних працiвникiв закладу
- _---rL-тьноТ освiти встановлюються Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

_i.-1.Оплата працi педагогiчних працiвникiв, спецiалiстiв, обслуговуючого
-:]traH&T!' та iнших працiвникiв закладiв дошкiльноТ освiти здiйснюсться згiдно

законiв та iншими нормативно-правовими
,Етл[Е.

5.5.Педагогiчне навантаження педагогiчного працiвника закJIаду
ýiшЬЕоТ освiти незЕlлежно вiд пiдпорядкування, тигry i форми власностi
..6Сшоч менше тарифноi ставки встановлюсться лише за його писъмовою
Tt}_Ioio у порядку, передбаченому законодавством Украiни.

5.б.Педагогiчнi працiвники мають право на додаткову оплачувану
П.Яlспп'. Тривалiсть вiдпустки помiчникiв вихователiв закладiв дошкiльноТ
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освiти становить 28 календарних днiв. Окремим категорiям працiвникiв закладiв

дошкiльноТ освiти (ясел-садкiв) компенсуючого типу, робота яких пов'язана з

пiдвищеним нервово-емоцiйним навантаженням, надаеться щорiчна додаткоВа
вiдпустка за особливий характер працi тривалiстю до З5 к€tllендарних днiв
за Спи затвердженим Кабiнетом
MiHicTpiB УкраiЪи.

узгодженням з Профспiлковим KoMiTeToM

режиму роботи структурних пiдроздiлiв
з
i

5.7. Скорочувати на одну годину тривалiсть робочого часу напередоднi
святкових i неробочих днiв.

5.8. Встановити тривалiсть денноi роботи (змiни), перерви для вiдпочинку
i харчування згiдно з Правилами внутрiшнього розпорядку та графiком роботи,
затвердженими засновником за

},рахуванням специфiки робiт,
тривалiстю робочого тижня.

5.9. Впровадити згiдно ст.61 КЗпП УкраiЪи пiдсумковий облiк робочого
часу для сторожiв, у яких за умовами роботи не може бути додержана,
встановлена щотижнева тривалiсть робочого часу. Облiковим перiодом вважати
piK.

5.10. Узгоджувати з Профспiлковим KoMiTeToM будь-якi змiни тривалостi

робочого дня (тижня), режиму працi, запровадження нових режимiв роботи в

закладi, окремих пiдроздiлах, для окремих категорiй працiвникiв, повiдомляти
про TaKi змiни за два мiсяцi до ik запровадження.

5.11. За взасмною згодою з працiвником встаЕовлювати для нього
неповний робочий час (тиждень), гнучкий графiк роботи на умовах i в

поряlIку, визначених законодавством.
5.|2. Проводити надурочнi роботи, роботу у вихiднi, святковi та неробочi

rHi лише у виняткових випадках, передбачених законодавством, i тiлъки з
-L-\зволу Профспiлкового KoMiTeTy та з if оплатою i компенсацiею вiдповiдно
--r законодавства.

5.13.Застосовувати режим скороченого робочого часу для працiвникiв
._Kort вiд 16 до 18 poKiB - 36 годин на тиждень.

5.14.Рiшення про перенесеЕня вихiдних днiв у випадках, коли вони
.iлгаються зi святковими або неробочими днями приймати за погодженням з

_ l:.--rфспiлковим KoMiTeToM не пiзнiше нiж за два мiсяцi до перенесення.
]lтII\ryватися вимог законодавства щодо обмеження з€Lпучення до роботи в

-__=_-:iII't час, у вихiднi днi окремих категорiй працiвникiв.
-;.15.якщо за бажанням батькiв в закладi будуть вiдкритi черговi групи у

..,-,_aHi. неробочi та святковi днi, з€rпучати окремих працiвникiв закладу до
:._.1,:Tlt в цих групах з дотриманням порядку, встановленого в даному
: _ __З<ТltВНОМУ ДОГОВОРi.

_<.l6.Графiк чергувань у вихiднi та святковi днi, а також за межами
_,.1-_-_..'о часу працiвникiв погоджувати з Профспiлковим KoMiTeToM. Цей

сLlадати за мiсяць до його запровадження i оголошувати працiвникам
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пiд пiдпис. До черryвань не зitпучати вагiтних жiнок, MaTepiB, якi мають дiтей
до |2 poKiB.

5.17.Тимчасове переведення на iншу роботу, не обумовлену трудовим
ДОгоВором, або на час простою здiЙснювати тiльки за згодою працiвника з
оплатою працi вiдгrовiдно до чинного законодавства.

5.18.У разi використання неповного робочого дня\тижня\ Hoplvty робочого
ЧаСУ ВиЗначаТи угодою мiж Адмiнiстрацiсю закладу i працiвником. При цьому
не обмежувати обсяг трудових прав працiвника, який працюс на умовах
неповного робочого часу.

5.19.Роботу вихователiв, помiчникiв вихователiв, якi з€Llrишаються
[рацювати в другу змiну через невихiд на роботу змiнного працiвника або
коли батьки не своечасно забирають дiтей iз закладу додому, а також в iнших
випадках виконання роботи за межами робочого часу, встановленого графiком
роботи за розпорядженням керiвника, (за винятком роботи за сумiсництвом )
ВваЖати понаднормовою, встановлювати з дозволу Профспiлкового KoMiTeTy i
оплач)rвати вiдповiдно до чинного законодавства в подвiйному розмiрi.

5.20.Харчування вихователiв органiзовувати за 30 хвилин до початку
роботи або пiсля fi закiнчення, або р€lзом з дiтъми, або пiд час сну дiтей за
У!{оВи органiзацii пiдмiни. Таку ж можJIивiсть надавати i iншим працiвникам
ЗакJIаДУ, яким за умовами роботи не можна встановити перерву для
вiдtочинку i харчування. Перелiк таких посад, порядок i мiсце прийому'rki
встановлювати за погодженням з Профспiлковим KoMiTeToM.

5.2l.Y разi прийняття атестацiйною комiсiею рiшення про невiдповiднiсть
педагогiчного працiвника заЙманiЙ посадi керiвник закJIаду може iнiцiювати
переД ПрофСпiлковим KoMiTeToM питання розiрвання трудового договору з
ним iз додержанням вимог законодавства про працю.

5.22.Вести облiк часу початку i закiнчення роботи.
Режим вiдпочинlсу.

5.2З. Визначати трив€tлiстъ вiдпусток i порядок ik надання працiвникам
закладу, керуючись Законом УкраiЪи <Про вiдпустки> вiд 15.11.|996 J\Ъ

504/96-ВР (dалi - Закон про вiдпустки), постановою Кабiнеry MiHicTpiB
\-краiЪи кПро затвердження Порядку надання щорiчноi основноI вiдпустки
гривалriстю до 56 календарних днiв керiвним працiвникам навчаJIьних закладiв
та установ освiти, навч€шьних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших
} u-TaHoB i закладiв, педагогiчним, науково-педагогiчним працiвникам та
за\ковим працiвникам> вiд 14.04.1997 J\ЬЗ46.
TprrBa_гricTb щорiчноТ основноТ вiдпустки помiчника вихователя 28
\а-rендарних днiв (ч.4 ст.30 ЗУ <Про дошкiльну ocBiry>).

5.24. Надавати щорiчнi додатковi вiдпустки за особливий характер
_зацi працiвникам з ненормованим робочим днем (dоdсtплок Мб).

5.25.Щорiчно надавати додатковi вiдпустки за особливий характер працi
::;lва-liстю 7 календарних днiв cecTpi медичнiй старшiй та cecTpi медичнiй з
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ДiеТИчного харчування за особливий характер працi згiдно Постанови Кабiнеry
MiHicTpiB Украihи вiд 17. |1.1997 j\b 1290 (fоdаmок JW7).

5.26. Надавати щорiчнi додатковi вiдпустки працiвникам за роботу iз
шкiдливимИ i важкимИ умовамИ працi та за особливий характер працi
ВiДПОВiДНО До Списку виробництв, цехiв, професiй i посад, затвердженого
ПОСТанОВою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 17.t|.97 Jt1290, в зitпежностi вiд
РеЗУЛЬТаТiв атестацiТ робочrтх мiсць за умовами працi проведеноТ вiдповiдно до
Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украihи вiд 01.08.1992 р. Jt442 кГIро порядок
проведення атестацii робочих мiсць за умовами працil> та вiдповiдно
ЗаТВеРДЖеному порядку проведення атестацii робочих мiсць за умовами працi та
Методичними рекомендацiями, затверджених постановою Мiнпрацi УкраТни
вiд 01 .09.1992p. Ns41 (dodamoK J.VЬS).

5.27. Надавати працiвникам закладу щорiчнi додатковi оплачуванi
вiлrустки в зв'язку з навчанням у порядку i на умовах, передбачених чинним
законодавством.

5.28. Надавати працiвникам соцiа-гlьнi вiдпустки в порядку i на умовах,
передбачених чинним законодавством:
- жiнкам, якi працюють i мають дитину-iнвалiда BiKoM до 18 poKiB;
- xiHKaM, якi працюють i мають 2-х i бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB;
- ;KiHKaM, якi всиновилидiтей;
- одиноким матерям;
- батькам, якi виховують дiтей, без MaTepiB (в тому числi у разi Тх тривалого
пербування у лiкув€tльному закладi);
- особам, якi взяли пiд опiку дiтей.

-;.29. Затверджувати графiк надання щорiчних вiдпусток за погодженням з
Профспiлковим кабiнетом до 4 сiчня поточного року та доводити його до
='-To\Ia працiвникiв. При складаннi графiкiв вiдпусток враховувати сiмейнi
--,fuТаВИни, особистi iнтереси та можливостi вiдпочинку кожного працiвника.

5.30. ПОвiдомляти працiвникiв про дату початку ik вiдпусток не пiзнiше як
:; :ва тижнi до встановленого графiком перiоду.

5.З1. НаДаВаТи щорiчнi вiдпустки за бажанням працiвникiв в зручний для
:-_:-_\ чзс. за умови що це не вплине на роботу закJIаду.

5.-i].Переносити працiвнику щорiчну вiдпустку на iнший перiод або
]._ -tlз)tr\ъоти iT у випадках, визначених ст..1 1 Закону УкраiЪи кПро

I_Iп!-спQD) з дотриманням вимог постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд
t{-Ш-97р. Ns346.

SjЗJIадавати вiдпустку (або iT частину) керiвним, педагогiчним та iншим
ттiпникам протягом навч€tльного року дJIя санаторно-курортного лiкування
lщrянова Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд |4.04.1997 J\b346).

-ýз+-ъ бажанням працiвника виIшачувати йому грошову компенсацiю за
щý шорiшlоТ вiдпустки (при yMoBi, що тривалiстъ фактично наданих
тпiпgпковi щорiчнот та додатковоi вiдпусток становить не меЕше 24
щтт)пЕх шiВ).
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5.35.Надавати щорiчнi вiдпустки подружжю, що працюе в однiй ycTaHoBi,
за ik бажанням одночасно.

5.з6.У випадку подiлу вiдпустки на частини за бажанням працiвника
основну безперервну частину вiдпустки надавати у розмiрi не менпе 24
календарних днiв. Невикористану частину вiдпустки надавати педагогiчним
працiвникам, за Тх бажанням.

5.37.Жiнкам якi мають двох i бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB або дитину з
iнвалiднiстю або, яка усиновила дитину, одиноким матерям, батьку, який
виховуе дитину без MaTepi (в тому числi й у разi трив€tлого перебування MaTepi
в лiкувальному закладi), а також особi, яка взяла дитину пiд опiку, надавати
щорiчно додаткову соцiальну оплачувану вiдпустку тривалiстю 10
к€tлендарних днiв. Надавати rr i тодi, коли загiшьна тривалiсть цiеТ вiдпустки,
щорiчноI основнот вiдпустки та iнших додаткових вiдпусток у cyMi перевищус
59 кaлендарниХ днiв. Пр" наявносТi декiлькох пiдстав для надання цiсТ
вiдпустки ix загальна трив€tлiсть не повинна перевищувати 77 календарних
днiв. При цьому святковi i неробочi днi (ст.73 КЗпП УкраiЪи ) не враховувати
(ст.ст. 79,20 закону УкраiЪи кПро вiдпустки>>),

5.38.не вимагати вiд працiвникiв закладу брати вiдпустки без збереження
заробiтноi плати за формулюванням (за згодою cTopiH>>. Зазначений вид
вiдпустки надавати тiлъки якщо працiвник бажас iT взяти, а адмiнiстрацiя не
заперечу€.

5.з9. Вiдкликати працiвникiв з щорiчних вiдпусток лише за Тх згодою та
випадках, визначених законодавством Украiни.

5.40. Надавати працiвникам за бажанням вiдпустки без збереження
заробiтноi плати, €Lле не бiльше 15 к€Lлендарних днiв вiдповiдно до ст.25
Закону УкраiЪи <Про вiдпустки>.

5.41.У РаЗi Встановлення Кабiнетом MiHicTpiB Украiни карантину,
вi-тrовiдно до Закону УкраiЪи <<Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб>>
TepMiH перебування у вiдпустцi без збереження заробiтноТ плати на перiод
карантину не включаеться у загалъний TepMiH встановлений частиною
першою ст.26 ЗУ <Про вiдпустки>.

5.42. Надавати в обов'язковому порядку за бажанням працiвника
iонад Встановленi Законодавством вiдпустки без збереження заробiтнот плати
за сiмейними обставинами у разi:- шлюбу працiвника - 3 робочrх днi;- шлюбу або призову на строкову вiйськову службу родича по KpoBi - 2

кЕLлендарнi днi;
- cMepTi рiдних (батька, MaTepi, чоловiка, жiнки, дiтей) - 3 робочих днi;
- всryпу дитини до першого класу загаJIьноосвiтнъоi школи - один робочий
_зчь (i вересня).

5.43.Безперешкодцо надавати, за бажанням працiвникiв, вiдпустки без
.,1ереження заробiтноТ плати у випадках, встановлених ст..25 Закону УкраiЪи

вiдгryстки>. Матерi(батьку), яка(який) виховус дитину хвору на
_ .:эовий дiабет, за ii заявою надавати вiдпустку без збереження заробiтнот

вiдгryстки>. Матерi(батьку),
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плати тривалiстю, зазначеною в медичному висновку, iше не бiльше як до
досягнення дитиною 16-рiчного BiKy.

5.44.Час вiдпусток без збереження заробiтноТ плати вкJIючати до стажу,

що дае право на щорiчну основну вiдпустку.
5.45Виплати коштiв за перiод вiдпусток здiйснювати не пiзнiше як за три

днi до початку вiдпустки.
5.46.Надавати працiвникам, якi працюють на умовах неповного робочого

часу щорiчну вiдпустку повноi тривалостi.
5.47.Працiвникам, дiти яких у вiцi до 18 poKiB вступають до закладiв

вищоi освiти, розташованих в iншiй MicцeBocTi, за ix бажанням, надавати
вiдпустку без збереження заробiтноТ плати для супроводу дитини до мiсця
розташування закладу i назад. За наявностi двох i бiльше дiтей така вiдпустка
надасться окремо дJIя супроводу кожноТ дитини.

5.4В.За працiвниками, якi перебувають у вiдпустцi будь-якого виду,
зберiгаеться ix мiсце роботи.

5.49. Забезпечувати гендерну piBHicTb працiвникiв, а саме:
- створювати умови працi, якi дозволяли б жiнкам i чоловiкам здiйснювати

трудову дiялънiсть на рiвнiй ocHoBi;
- здiйснювати piBHy оплату працi жiнок i чоловiкiв при однаковiй

квалiфiкацiТ та однакових умов працi.
5.50. Згiдно ГалузевоТ Угоди мiж MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни,

Профспiлками працiвникiв освiти i науки УкраiЪи, та Всеукраiнським
об'еднанням органiзацiй роботодавцiв у галузi вищоТ освiти tlа 202l- 2025

роки перiоди, впродовж яких у закJIадi освiти не здiйснюеться навчальний
lrроцес (освiтня дiяльнiсть) у зв'язку iз санiтарно-епiдемiологiчними,
клiматичними чи iншими, нез€tlrежними вiд працiвникiв обставинами, е

робочим часом педагогiчних та iнших працiвникiв. У зазначений час
працiвники з€tJIучаються до навчально-виховноiо органiзацiйно-методичноТ,
органiзацiйно-педагогiчноi, науковоi робiт вiдповiдно до наказу керiвника
закJIаду в порядку, передбаченому колективним договором та правилами
внутрiшнього трудового розпорядку. Оплачувати час простою вiдповiдно до
cTaTTi 113 Кодексу законiв про працю УкраТни.

5.651.На пiдставi медичного висновку жiнкам надавати оплачувану
вi.шrустку у зв'язку з вагiтнiстю та пологами тривалiстю:
- .]о пологiв - 70 календарних днiв;
- пiсля пологiв 56 каlтендарних днiв (70 каJIендарних днiв у разi

пародження двох i бiльше дiтей та у разi ускJIаднення пологiв), починаючи з
_]нJI пологiв (ст..17 Закону УкраiЪи <Про вiдпустки>).

Профспiлковий KoMiTeT зобовОязу€ться:

5.52.Здiйснювати контроль за додержанням у зашrадi Законодавства
}-ьраТни щодо режиму робочого часу i вiдпочинку.
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5.53.У разi виявлення порушенъ вносити роботодавцю подання про ik
усунення.

Роздiл YI
охоронА прАцt I здоровоя

З метою створення здорових та безпечних умов працi в закладi

Аdлt iH icmp а цiя з о б о в'язу еmь ся :
6.1. Розробити, за погодженням з Профспiлковим KoMiTeToM, i забезпечити

виконання комrrпексних заходiв щодо досягнення встановлених нормативiв
безпеки, гiгiсни працi та виробничого середовища, пiдвищення iснуючого
рiвня охорони працi запобiгання випадкiв
професiйним захворюванням i аварiям.

виробничого травматизму,

6.2.Створювати в закладi в цiлому i на кожному робочому мiсцi зокрема
безпечнi умови працi вiдповiдно до встановпених норм. Своечасно вживати
комплексних заходiв дгrя виконання норм безпеки, охорони працi, пiдвищення
Рiвня охорони працi, запобiгання випадкiв виробничого травматизму,
професiйних захворювань, аварiй i пожеж.

6.З.Забезпечувати дотримання працiвниками закJIаду нормативних
.]oKyMeHTiB, якi регулюють питання охорони працi та обов'язкiв працiвникiв у
сферi охорони працi. Здiйснювати контроль за дотриманням працiвниками
ЗакJIаду норм i правил з охорони працi та безпеки життедiяльностi пiд час
освiтнъого процесу, а також за використанням засобiв захисту.

6.4.На реалiзацiю комплексних заходiв викориатовувати кошти, що
асигнуються з державного або з мiсцевого бюджетiв в розмiрi 0,2Уо вiд Фонду
оILпати працi вiдповiдно до вимог ст.19 Закону Украiни <Про охорону працi>.

6.5.Забезпечити функцiонування служби охорони працi у закладi
вi-тlовiдно до вимог ст.. 15 Закону УкраiЪи <Про охорону працЬ.

6.6.Щоквартально проводити аналiз виробничого травматизму i
професiЙних захворювань. Розробити KoHKpeTHi заходи щодо запобiгання
нещасних випадкiв та профзахворювань у закладi.

6.7.ПроводIти навчання i перевiрку знань працiвникiв з охорони працi
r,-во€ч&сно, у термiни передбаченi чинним законодавством з охорони працi.

6.8.Забезпечити дотримання посадовими особами та працiвниками вимог
Закону УкраТни <Про охорону працi>, нормативних aKTiB про охорону працi,
_ехнологiчних процесiв,
-.,-таткування та вентипяцii.

графiкiв планово-попереджувальних peMoHTiB
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6.9.Безкоштовно забезпечувати працiвникiв, якi працюютъ на роботах зi
шкiдливими та небезпечними умовами працi, а також пов'язаних iз
забрудненням або таких роботах, що здiйснюються у несприятливих
Температурних умовах - засобами iндивiду€шьного захисту за встановленими
нормами.

6.10.Своечасно видавати працюючим спецодяг, спецвзуття iншi засоби
iндивiдуалъного захисту.

6.11.Компенсувати витрати працiвника, пiдтверлженi документально, на
ПРидбання спецодягу та iнших засобiв iндивiдуального захисту, якщо в
наслiдок несвоечасного забезпечення адмiнiстрацiею працiвника вiд буu
змушений придбати ik за власнi кошти.

6.1,2. Забезпечити свосчасну замiну або ремонт спецодягу i спецвзуття, що
ст€Lли непридатними до закiнчення встановленого TepMiHy ix носiння з
незапежних вiд працiвника причиц.

б.lЗ. Забезпечити пранняо хiмчистку, вiдновлення та утримання побутових
примiщень вiдповiдно до санiтарних норм i правил гiгiсни.

6.|4. Працiвникам, якi працюють на роботах, iз забрудненням, видавати
безкоштовно за встановпеними нормами мило. На роботах, де можливий
ВПлиВ на шкiру шкiдливо-дiючих речовин, видавати безкоштовно за
встановленими нормами миючi та дезiнфiкуючi засоби.

6.15.Не допускати жiнок до пiднiмання i перенесення вантажу, вага якого
перевищус гранично допустимi норми вiдповiдно до Граничних норм
пiднiмання i перемiщення важких предметiв жiнками (наказ MiHicTepcTBa
охорони здоров'я Украiни вiд 10.12.93 Jф241).

6.16. Виконувати заходи щодо пiдготовки примiщень пiдгrриемства до
роботи в осiнньо-зимовий перiод у TepMiH до 25 вересня. Забезпечити
протягом цъого перiоду стiйкий температурний режим у примiщеннях згiдно
Встановлених caHiTapHo - гiгiенiчних норм, освiтлення у Bcix примiщеннях
закладу, гiгiенiчнi умови вживання питноi води.

6.t7. Пiд час укладання трудового договору проiнформувати працiвника
пil розписку про умови працi, наявнiсть на його робочому мiсцi небезпечних i
шкiдливих виробничих факторiв, можливi наслiдки ik впливу на здоров'я, а
також про Його права на пiлъги i компенсацii за роботу в таких умовах.

6.18. Зберiгати середню заробiтну плату за працiвником на перiод
ПРиПинення роботи, якщо створиласъ виробнича ситуацiя, небезпечна дтtя
I-1ого Життя чи здоровОя, або працiвникiв, якi його оточують, i навколишнього
СереДоВища. Факт наявностi такоi ситуацiТ пiдтверджуеться спецiалiстом з
]\орони працi установи за участю представника профспiлки, а в разi
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конфлiкту - вiдповiдЕим державним органом нагляду за охороною працi за

участю представникiв профспiлки.
6.19. Проводити атестацiю робочих мiсць за умови працi, згiдно постанови

Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 01 .0В.1992р. Jýs442 (атестацiя проводиться

атестацiйною комiсiею, склад i повноваження якоi визначаеться наказом по

закJIаду в строки передбаченi колективним договором, не рiдше одного р€lзу

на 5 poKiB. Вiдповiдальнiсть за своечасне та якiсне проведення атестацiТ

покласти на керiвника закJIаду) за результатами атестацiйноТ KoMicii вживати

заходiв щодо покращення умов працi, медичного обслуговування,

оздоровлення працiвникiв та надання iM вiдповiдних пiльг та компsнсацiй.

6.20. Вимагати вiд вiддiлу освiти, культури, молодi i спорту виконавчого
KoMiTery украiнськоТ MicbKoi ради Трипiльського старостинського окруry

фiнансування витрат на проведення попереднього (при прийняттi на роботу) i
перiодичних (протягом трудовоi дiяльностi) медичних оглядiв працiвникiв
закладiв освiти вiдповiдно до чинного законодавства (Закон Украiни <Про

охорону працi> ст.1,7, Кодекс законiв про працю Украiни ст.169), (Постанова

Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 2З.05.01р. J\b559 <Про затвердження перелiку
професiй, виробництв та органiзацiй шрацiвники яких пiдлягають

обов'язковим профiлактичних медичним оглядам, тrорядку проведення цих
оглядiв та видачi особистих медичних книжок)о накази МОЗ УкраiЪи вiд

2З.07.2002 р. J\b280 кЩодо органiзацiТ проведення обов'язкових
профiлактичних медичних оглядiв працiвникiв окремих професiй, виробництв
i органiзацiй дiяльнiсть яких пов'язана з обслуговування населення i може

привести до поширення iнфекцiйних хвороб>> та в\д21.05.2007 р. Jt246 кПро
затвердження порядку проведення медичних оглядiв працiвникiв певних

категорiй>;
6.2|. При своечасному проходженнi працiвником перiодичного

медичного огляду зберiгати за ним заробiток на встановлений час

проходження медичного огляду (ст.7 Закону УкраТни <ГIро охорону працЬ>.

6.22. Не допускати до роботи працiвникiв, якi без поважних причин

ухиляютъся вiд проходження обов'язкового медичного огJuIду.

6 .23 .З аб езпечувати позачерговий медичний огляд працiвникiв :

- за заявою працiвника, якщо BiH вважае, що погiршення стану його здоров'я
пов'язане з умовами працi;

За свосю iнiцiативою, якщо стан здоров'я працiвника не дозволяс йому
виконувати cBoi трудовi обов'язки.
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6.24. Працiвникiв, якi потребують за станом здоров'я надання легшоi

роботи переводити, за ix згодою, тимIIасово або без обмеження строку на iншу

роботу у вiдповiдностi з медичними висновками.

Оплату прачi в таких випадках проводити згiдно з чинним

законодавством.

6.25. Проводити спiльно з Профспiлковим KoMiTeToM своечасне

розслiдування та вести облiк нещасних випадкiв, професiйних захворювань i
аварiй на виробництвi.

6.27.Забезпечити безумовне виконання запрошонованих комlсlею з

розслiдування нещасного випадку на виробництвi органiзацiйно-технiчних
заходiв по кожному нещасному випадку.

6.28.Надавати матерiальну допомогу працiвникам у випадку хвороби в

наслiдок виробничоi травми або професiйного захворювання заJIежно вiд
тривалостi хвороби в межах фо*rду заробiтноi плати, затвердженого в

кошторисах доходiв i видаткiв.

6.29. Якrцо комiсiсю з розслiдування нещасного випадку буле

встановлено, що цей випадок трапився внаслiдок невиконання вимог
нормативних aKTiB про охорону працi працiвникомо розмiр одноразовоТ

допомоги може бути зменшено у порядку, що визначасться трудовим
колективом та поданням адмiнiстрацii та профспiлкового KoMiTeTy, аlrе не

бiлъше як на 50 уо.

6.30. Створити дJIя працiвникiв, якi отримсLlrи iнвалiднiстъ на даному
пiдприемствi, умови працi для подiшьшого виконання ними трудових
обов'язкiв вiдповiдно до медичних висновкiв або органiзувати ik
перенавчання, перекв€L[iфiкацiю чи надомну працю.

6.31. Вiдповiдно до чинного законодавства забезпечити

загального - обов'язкового державного соцiального страхування
здiйснення

працiвникiв
професiйнихпiдприемств вiд нещасних випадкiв на виробництвi та

захворювань.
6.З2. Вiдшкодування шкоди, заподiяноi внаслiдок ушкодження його

здоров'я або у разi cMepTi працiвника, здiйснюються Фондом соцiаJIъного

страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi вiдповiдно до Закону
УкраТни <Про загаJIьнообов'язкове державне страхування вiд нещасного
вI,1падку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили
втрату працездатностi>.

,Щодатковi виплати адмiнiстрацiя закладу не здiйснюе.
6.ЗЗ. Звiльцяти представника профспiлки вiд основноТ роботи

збереженням за рахунок коштiв закJIаду за ним середнього заробiтку
iз
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випадках з€шучення до навчання участi у проведеннi розслiдувань нещасних

випадкiв та обстежень стану безпеки i умов працi.

6.З4. Проводити за встановленими графiками навчання, iнструктаж та

перевiрку два рази на pik знань з охорони працi працiвникiв, якi зайнятi на

роботах з пiдвищеною небезпекою або там, де е потреба у професiйному

доборi.
6.З5. За поданням профспiлкового KoMiTeTy або керiвника струкryрного

гriдроздiлу заохочувати iнiцiативних працiвникiв,, що вiдзначились у
здiйсненнi заходiв з пiдвищення безпеки та покращення умов працi.

6.З6. Забезпечити суворе виконання посадовими особами та iнженерно -

технiчними робiтниками вимог Закону УкраТни кПро охорону працi>, <Про

пожежну безпеку>, <Про дорожнiй рух), <Про цивiльну оборону УкраiЪи>,

нормативних aKTiB про охорону працi, технологiчних процесiв, графiКiв

планово - цопереднiх peMoHTiB обладнання та вентиляцiТ.

6.37.Пропаryвати здоровий спосiб життя, проводити в трудовоIчtУ

колективi заходи, акцii, iнформування щодо профiлактики ВIЛ-

iнфекцii\СНIДу, безпечних cTocyHKiB, забезпечувати дотримання прав ВIЛ-

iнфiкованих.

Пр ацiвн uка пidпр аелисmв з о б о в'язу юmься :

6.38.Вивчати та виконувати вимоги нормативних aKTiB про охоронУ працi,

правил експлуатацiI машин, механiзмiв, устаткування та iнших заСобiв

виробництва;

- застосовувати засоби iндивiдуального захисту у випадках, передбачених

правилами технiки безпеки працi;

- проходити у встановленому порядку та в строки попереднiй i перiодичнi

медичнi огляди;

- свосчасно iнформувати вiдповiдну посадову особу при виникненнi

небезпечних та аварiйних сиryацiй на робочому мiсцi, дiльницi, в

струкryрному пiдроздiлi. Особисто вживати посильних заходiв щодО ix
запобiгання та усунення;

_ дбайливо та рацiоналъно використовувати майно пiдприемства, не

допускати його пошкодження чи знищення;
_ дбати про особисту безпеку та здоров'я, а також про безпеку i здорОв'я

оточуючих людей в процесi виконання будь-яких робiт чи пiд час

перебування на територiТ пiдприемства;
_ нести безпосередню вiдповiдальнiсть за порушення зt}значених вимог Та

за дотримання правил внутрiшнього трудового розпорядку.
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IIро ф спiлков u й комimеm з обо в'язу еmься :

6.З9. Здiйснювати контролъ за дотриманням стороною АдмiнiстрацiТ
законодавства про охорону працi, створення безпечних i нешкiдливих умов
працi, нttлежних виробничих та caHiTapHo побутових умов, забезпеченням

працiвникiв спецодягом, спецвзуттям, iншими засобаrrли iндивiдуаJIьного та
колективного захисту.

У разi виявлення порушень, вимагати ik усунення.
6.40. Представляти iнтереси працiвникiв у вирiшеннi питань охорони

працi, у випадках визначених чинним законодавством вносити АдмiнiстрацiТ
вiдповiднi подання.

6.4|. Iнформувати працiвникiв про Тх права i гарантiТ в сферi охорони
працi.

6.42. У разi загрози життю або здоров'ю працiвникiв вимагати вiд

роботодавця негайного припинення робiт на робочих мiсцях на час,

необхiдний для усунення цiеТ загрози.

6.4З. Здiйснювати контроль за надаЕням пiльг за робоry в шкiдливих i
небезпечних умовах, вiдшкодуванням шкоди, заподiяноТ здоров'ю працiвника.

6.44. Брати участь:
- в розробцi програм, положень, нормативно-правових документiв з

питань охорони прачi у закладi;
- в управлiннi загЕuIьнообов'язковим державним соцiальним

страхуванням працiвникiв вiд нещасних випадкiв на виробництвi та

професiйних захворювань;
- у проведеннi атестацii робочих мiсць, за ik результатами вносити

пропозицii щодо покращення умов працi, медичного обслуговування,

оздоровлення працiвникiв, надання iм вiдповiдних пiльг та компенсацiй;
- у розслiдуваннi нещасних випадкiв, складання aKTiB про нещасний

випадок на виробництвi, готувати своТ висновки i надавати пропозицii,
представляти iнтереси потерпiлого у спiрних питаннях;

- у проведенi перевiрки знань працiвникiв з охорони працi.

Роздiл YII
СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ПIЛЬГИО ГАРАНТIi ТА

КОМПЕНСАЦIi
А ilлti нiсmр а цiя з о б о в' язу еmь ся :

7.1.Утримуватися вiд яких-небулъ дiй, що можуть вважатися втру{анням

}" статутну дiяльнi сть Про ф сп iлкового KoMiTeTy.
7.2. Створювати належнi умови для дiяльностi KoMiciT з соцiального

страхування Еа випадок тимtlасовоi непрацездатно cTi.
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7.З. Забезпечити
здiйснюеться оформлення

збереження архiвних документiв, згiдно яких

пенсiй, отримання пiльг i компеноацiй, визначених

законодавством УкраiЪи.
7.4. Здiйснювати, за участю профспiлкового KoMiTeTy щокварт€LJIьний

ана-гtiз стану тимчасовоi непрацездатностi в ycTaHoBi та причини захворювань.

7.5. Перераховувати своечасно та в повному обсязi внески на

загаlrьнообов'язкове державне соцiальне страхування в зв'язку з тимчасовою

втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням i похованням,

7.б.Забезпечувати головi та членам ГIрофспiлкового KoMiTery

безперешкодний доступ для спiлкування з працiвниками, не перешкоджати

вiдвiдуванню та огляду примiщень закладу, робочих мiсць, надавати для

здiйснення контролю книги наказiв, трудовi книжки працiвникiв, документи

щодо облiку робЪчо.о часу, вiдпусток, заяви та скарги працiвникiв та книгу iх

реестрацii, документи з тарифiкацiт, атестацii працiвникiв, вiдомостi та iншi

документи з питань заробiтноi плати тощо.

7.7.Головi й членам Профспiлкового KoMiTeTy, не звiлънениМ вiд основноТ

роботи, надавати вiлъний вiд робоrи час (не менше двох годин на тиждень) зi

.б"рa*""ням середнього ,uробir*у для виконання громадсъких обов'язкiв на

користЬ трудовоГо колективу, участi в консуЛьтацiяХ i переговорах, роботi
виборних профспiлкових органiв, зокрема вищих,

7.8.Надавати Профспiлковому KoMiTeTy необхiдну iнформацiю з питань, що

стосуютьсЯ змiсry 
^ц"о.о 

Колективного договору, сприяти реалiзацiТ права

Профспiлкового KoMiTeTy на захист трудових,соцiально-економiчних прав та

iHTepeciB працiвникiв.
7.9.Вiдповiдно до писъмових заяв працiвникiв, якi е членами профспiлки,

щомiсячно i безоплатно утримувати iз заробiтноi плати i перераховувати на

рахунок ОбухiвськоТ районноТ профспiлки працiвникiв освiти T ленськi

.rрф..rirrковi внески не пiзнiше насryпного за днем виплати заробiтнот плати

дня.
7.10.ПогОджуватИ з ПрофСпiлковим KoMiTeToM змiну умов трудового

договору, оrrпй працi, гц)итягнення до дисциплiнарнот вiдповiдальностi

працiвникiв, якi с чJIенами профспiлки.

доводити iнформачiю до чпенlв трудового колективу,

7.|2. ПрЬдставляти iнтереси працiвникiв у KoMiciT

стрt}хування.
7.|з. Сприяти проведенню оздоровлення, сrмейного вlдпочинку та

лiкування працiвникiв, оздоровлення дiтей в дитячих таборах, а також

сприяти вчасному отриманню дитячих подарункiв на новорiчнi та рiздвянi
свята.,7.|4. Спiльно з працiвниками установи органlзувати проведення

культурно-масових заходiв у закладi.

виплату пiльг,

з соцiального
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7.|5. Ознайомлювати працiвникiв з новими нормативами актами З пиТанЬ

страхування та надавати коЕсультативну i методичну допомогу З ПиТаНь

соцiального захисту.

Роздiл VIII
ГАРАНТIЯ ДlЯЛЬНОСТI ПРОФСПIЛКОВОI ОРГАНIЗАЦII

Сторона адмiнiстрацii визнас Профспiлковий KoMiTeT повноважним
представником iHTepeoiB працiвникiв, якi працюють в закJIадi, i погодЖУС З

ним накази та iншi локальнi нормативнi акти з питань, що с предметоМ цЬоГО

договору.
Дdлtiнiсmр шцiя з о б о в'язу еmь ся :

8.1. Забезпечувати ре€lлiзацiю прав i гарантiй дiяльностi профспiлок,
встановлених чинним законодавством, зокрема Законом УкраiЪи <Про

професiйнi спiлки, ik права та гарантiI дiяльностi>>, не догtускати втрУчання В

дiяльнiсть, обмеження прав профспiлок або перешкоджання ix дiяльностi.
8.2. fuя забезпечення дiяльностi Профспiлкового KoMiTeTy, проведення

зборiв працiвникiв установи, надавати безкоштовно примiщення з yciM
необхiдним обладнанням, зв'язком, опаJIенням, освiтлення, прибиранням.

8.3. Надання Профспiлковому KoMiTeTy можJIивоотi розмiщувати власну
iнформацiю у примiщеннях закJIаду.

8.4. Розглядати протягом 7 днiв вимоги i подання ПрофспiлковоГо
KoMiTeTy щодо усунення порушень законодавства про працю УкраiЪи та
Колективного договору, невiдкладно вживати заходи щодо ix усунення.

8.5. На вимогу Профспiлкового KoMiTeTy надавати в тижневиЙ TepMiH

вiдповiднi документи, iнформацiю та пояснення, що стосуються дотриМання
законодавства про працю, умов працi, викоЕання Колективного договорУ,
соцiально - економiчних прав працiвникiв.

8.6. Надавати можливiсть Профспiлковому KoMiTeTy перевiряти

розрахунки з оплати працi та державного соцiального страхуванНя,
використання коштiв на соцiальнi та культурнi заходи.

8.7. Забезпечити rIасть Профспiлкового KoMiTeTy в пiдготовцi змiн i
доповнень до Стаryту закладу.

8.8. Проводити зустрiчi, консультацiТ з Профспiлковим KoMiTeToM на
принципах соцiального партнерства, iнформувати його про плани роботи
закладу.

8.9. Брати участь у заходах Профспiлкового KoMiTeTy на Ti запрошення.

IIр о ф спiл ко в cl сmор о на з о б о в'язу еmь ся :

8. 1 0. Представляти iнтереси працiвникiв закладу.
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Роздiл IX
СОЦIАЛЪНЕ ПАРТНЕРСТВО

AdM iHicmp а цiя з о б о в' язу е m ься :
9.1. Не приймати в односторонньому порядку рiшень з основних питань

трудових, соцiальних, економiчних, культурних прав та iHTepeciB працiвникiв.
9.2. Розв'язувати спiрнi питання, якi можуть виникати пiд час виконання

цiсТ Угоди, шляхом проведення попереднiх консультацiй i переговорiв.

Пр офспiлко в а сmор о на зо б ов'язу еm ься :

9.З. Утримуватися вiд органiзацii страйкiв з питанъ, вирiшення яких
передбачено дiйсним Колективним договором, за умови ix повного виконання.

З метою забезпечення ре€t[iзацiТ положенъ цього договору, здiйснення
контролю за його виконанням сmоронu зобов'язуюmься:

10.1. Визначити посадових осiб, вiдповiдальних за виконання умов
договору та встановити термiни ik виконання.

10.2. 3абезпечити здiйснення контролю за виконанням договору робочою
комiсiсю з числа представникiв cTopiH, яка вела переговори з його укJIадання.
Результати перевiрки виконання зобов'язань договору оформrrювати
вiдповiдним актом, який доводити до вiдома cTopiH договору.

10.З. Надава,ги повноважним представникам cTopiH на безкоштовнiй

чи невиконання зобов'язанъ договору з вини
вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з чинним

ocHoBi наявну iнформацiю та документи, необхiднi дпя здiйснення контролю за
виконанням договору.

10.4. Розглядати пiдсумки виконання колективного договору
заг€uIьних зборах (конференцiI) трудового колективу двiчi на piK.

10.5. У разi виникнення спiрних питань щодо застосування окр9мих норм
цъого договору спiлъно надавати вiдповiднi роз'яснення (npu необхidносmi
офорлtлюваmu Ы dокулwенmально - HanжaJvltt, спiльнuлtu рiulенняrwu, mоtцо).

10.6. У разi порушення
конкретноТ посадовоi особи,
законодавством Украiни.
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10.7. Колективний договiр укладено в трьох примiрниках, що
зберiгаються у кожноТ iз cTopiH i мають однакову юридичну сиJtу.

Колективний договiр пiдписали :

Вh адмiнiстрацii:

!иректор ЗДО (ясла-садок)

кЧебурашка>

"Yulo-rt a кикоть H.I.

Вiд трудового колективу:

Голова Профспiлкового KoMiTeTy

l вересня 202l poK}u
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ЗАТВЕРДЖЕНО:
,Щоdаmок ]{pI dо пункmу 3.3.
Колекmuвноео dоzовору
пtiж аdмiнiсmрацiею mа
про ф спiлко вuл4 комimеmопt
ЗДО (ясла-саdок) <Чебураu,tка>l
Вuконавчоzо комimеmу
Укр aiH с ько1' пti с ькоi р а du
Трuп i л ь с ько z о с mар о с muнс ько 2о окру zy
..%;:aO Кuкоmь H.I.

Щомiсячнi доплати i надбавки

до посадових окладiв, тарифних ставок заробiтноI плати

Згiдно Iнструкцii про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникам освiти

(Наказ MiHioTepcTBa освiти УкраiЪи вiд 15 квiтня 1993 року J\b 102)

ПОГОДЖЕНО:
Головq;ggрфспiлкового KoMiTery

Некряч М.О.

м
пlп

Посада Щоплати

1. Педагогам:
за звання <<Вихователь-методист>
за звання <<Учитель-методист)
за звання <Старший -вихователь)

10%
1,0%

10%
2. За роботу в логопедичних групах - вчителям-логопедам,

вихователям, директору, iHcTpyKTopy з фiзкультури,
музичним керiвникам, керiвнику ryртка, помiчникам
вихователiв.

20уо

aJ. За роботу в

вихователям,
вихователя,

фiзкультури,

iнклюзивних групах - вчителям-логопедам,
помiчникам вихователя, асистентам

музичним керiвникам, iHcTpyKTopy з

керiвнику гуртка.

20%

4. За вислуry poKiB:
вiд 3 до 10 poKiB
вiд 10 до 20 poKiB
вiд 20 та бiльше

\0уо
20%
з0%

5. BciM педагогам:
за престижнiсть працi з0%

6. Щиректору навчаJIьного закладу iз середньомiсячною
кiлькiстю дiтей понад 60 за кожнi наступнi 60 дiтей

з%
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ЗАТВЕРЩЖЕНО:
,Щоdаmок Ns2 do пункmу 3.27.
Колекmuвноzо dоеовору
лtiж аd*tiнiсmрацiею mа
пр о ф спiлко BuJyt колt ime mолl
ЗДО (ясла-саdок) к Чебураt ttка >

Вuконавчоzо комimеmу
Укр aiHc bKoi' wtic ько| раdu
Трuпiл ь с ьк о z о с mар о с muн с ько zо окру ?у

&:or -^r Кuкоmь H.I.

ПОГОДЖЕНО:
;lрофспiлкового KoMiTery

Некряч М.О.

[Iоложення

про премiювання працiвникiв ЗЩО (ясла-садок) <<Чебурашка>)
Трипiльського старостинського окруry.

1. Загальнi положення

1.1. Положення про премiювання гrрацiвникiв дошкiльного закJIаду
розроблено вiдповiдно до положень Кодексу законiв УкраiЪи про працю,
Закону про оплату працi, Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 30.08.2002
JЪ |298 <Про оплату працi працiвникiв на ocHoBi единоТ тарифноТ сiтки
Розрядiв i коефiцiентiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та
органiзацiЙ окремих гаJIузей бюджетноi сфери>>, наказу МОН вiд 15.04.199Зр
Ns102 <Про затвердження Iнструкцii про порядок обчислення заробiтноi плати
працiвникiв освiти), наказу МОН вiд 26.06.2005 Jф557 <Про впорядкування
УМоВ оплати працi та затвердження схем тарифних розрядiв працiвникiв
навчЕLгIъних закладiв, установ освiти та наукових установ з метою
стимулювання сумлiнноi працi працiвникiв та визначае порядок i розмiри
виплати Тм премiй за пiдсумками роботи,.

|.2. Положення сrтрямоване на посилення матерiальноТ зацiкавленостi
ПРаЦЮЮЧИх у Покращеннi якостi виконання посадових обов'язкiв, функцiЙ та
завданъ, змiцнення виконавськоi дисциплiни.

1.3. Вiдповiдно до положень ст.151 КЗпП УкраiЪи, протягом строку дii
Дисциплiнарного стягнення заходи заохочення у виглядi премiювання
працiвникiв не застосовуються.

2.Шоказники премiювання та розмiр премii

УТВОРеноГо у розМiрi не менше 2-х вiдсоткiв планового фо"ду заробiтноТ плати
2.1. Премiювання працiвникiв здiйснюеться в межах фо"ду премiювання,

зt

та eKoHoMiT коштiв на оплату працi.



2.2. ЩоМiсячне премiювання праЦiвникiв здiйснюсться вiдповiдно до ik
особистого внеску в загzшьнi результати роботи, рiвня труловот та виконавськот

дисциплiни, iнтенсивностi працi.
2.з. Максимальний розмiр фо"ду премiювання законодавством не

обмежений, як i сам розмiр премiй конкретному працiвнику.
2.4. Розмiр премii визначаеться у процентному (%)вiдношеннi до

посадового окладу за фактично вiдпрацьований час за звiтний перiод.

2.5 В окремих випадках, за виконання особливо важливоi роботи, або з

нагоди ювiлеiЪ та на честь державних та професiЙних сВяТ, З УРаХУВаННЯМ
працiвникам може бути виплачена премiя згiдно
освiти, культури, молодi та спорту виконавчого
MicbKoT р8дил Трипiльського старостинського окруry.
розмiр премiй, що нараховуеться працiвникам,

розраховусться в межах коштiв, передбачених на премiювання у кошторисi

закладу та e11oнoMiT коштiв фонду оплати працi та визначаеться до завершення

мiсяця у вiдсотках до мiсячного фонду оплати працi з урахуванням фактично
вiдпрацьованих робочих днiв. Розмiр премii з€шежить вiд особистого вкладу

.rрuцi"""ка в загаJIьнi результати роботи, без обмеження iндивiдуалъних премiй

максимаJIьними розмiрами.
2.,l. Розмiр премiй працiвникiв закладу визначаеться за такими

показниками:
2.,7 .|. Пр" визначеннi премii вихователю-методисту .враховуеться :

- свосчасна та якiсна пiдготовка закJIаДу до нового навч€rльного року;
- органiзацiя чiткоi роботи працiвникiв закладу, створення сприятливого

мiкроклiмату в педагогiчному колективi;
- систематична робота щодо змiцнення та покращення матерiально-технiчноi
бжи навч€шьного закладу;
- створення нtшежних умов щодо забезпечення охорони життя та здоров'я

вихованцiв;
- органiзацiя та проведення освiтнього процесу в закладi на високому piBHi;

- органiзацiя системи роботи щодо пiдвищення квалiфiкацii та професiйнот

майстерностi педагогiв;
- створення н€шежних умов щодо виконання ocBiTHix програм;

- якiсний та дiевий контролъ за ocBiTHiM процесом, якiстю знань, yMiHb, навичOк

вихованцiв;
- чiтку органiзацiю роботи i здiйснення контролю щодо забезцечення охорони

життя i здоров'я учасникiв освiтнього процесу.
2] .2. При визначеннi премii завiдувачу господарством враховуеться :

- якiсна органiзацiя роботи щодо утримання примiщень освiтнъого закJIаду у
належному санiтарно-гiгiенiчному cTaHi;

- чiтка органiзацiя роботи щодо органiзацiт облiку та збереження матерiальних

цiнностей;
- здiйснена на високому piBHi робота щодо пiдготовки освiтнього закJIаду до
нового навчаJIъного року;
- нulJIежна органiзацiя та систематичний контроль протипожежного стану

Еавч€Iпьного закладу.
2.7.3. При визначеннi розмiру премii педагогiчним працiвникам

враховусться:

особистого внеску,
начальника вiддiлу
KoMiTery YKpaiHcbKoi

2.6. Загальний
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- ефективIIе володiння формами i методами органiзацiТ освiтнъоi робОТи, вмiле
Тх застосовування, що забезпечуе результативнiсть роботи;
- наявнiсть власного або творче використання передового педагогiчнОгО

досвiду;
- систематичне
запровадження

ведення дослiдницько-пошуковоi роботи
педагогiчного експериментування, новаторських

шляхом
методик,

розробки дидактичного матерiалу;
- проведення вiдкритих занять для колег на ocнoBi новаторських МеТОДИК Та

власного досвiду (не менше 1 заходу протягом навч€lJIъного року);
- активна участь у роботi методичних об'еднань;
- iнiцiатива та творчiсть у виконаннi посадових обов'язкiв;
- активна участь в громадсъкому життi освiтнього закJIаду;
- дотриманця норм трудовоi дисциплiни та правил внутрiшньоГо ТрУДОВОГО

розпорядку закладу;
_ активна участь у пiдготовцi закладу до нового навч€lJIьного року, ЗМlцненН1

MaTepi ально -технiчноТ б ази навч€Llrьного з акл аду ;

- досягнення високих резулътатiв у навчаннi та вихованнi дiтей.
2.7.4. При визначеннi розмiру премii технiчним працiвникам

враховусться:
- сумлiнне ставлення до виконання функцiон€Lпьних обов'язкiв;
- дотримання в роботi вимог дiючого трудового законодавства, Правил
внутрiшнього трудового розпорядц, iнших нормативно-правоВих aKTiB, якi

регламентують рiзнi сторони ix трудовоТ дiяльностi;
- вiдсутнiсть порушень труловоТ дисциплiни, технiки безпеки та охорони працi;
- iнiцiативнiсть у дiяльностi та результативнiсть.

3. Порядок та термiни премiювання

3.1. Премiювання керiвника закJIаду здiйснюсться на пiдставi накаЗУ

вiддiлу освiти, культури, молодi та спорту виконавчого KoMiTeTy УкраiнськоТ
мiськоi ради, Трипiльського старостинського окруry.

3.2. Пiдставою для виплати премii працiвникам закладу - ПоДання

керiвника закладу на iм'я нач€uIьника вiддiлу освiти, культури, молоДi та
спорту виконавчого KoMiTeTy УкраТнськоТ MicbKoi ради, ТрипiпьСЬкого
старостинського окруry за погодженням з Профспiлковим KoMiTeToM .

З.З. Позбавлення або зменшення суми премiТ працiвника закладу
здiйснюсться наказом керiвника за погодженням з Профспiлковим KoMiTeToM,

поданням керiвника закJIаду iз зазначенням причини Ti позбавлення.
3.4. ГIремiя виплачуетъся не пiзнiше TepMiHy виплати заробiтноТ плати.

3.5. ПремiТ до свят виплачуються напередоднi свят.

4. Перелiк порушень, за якi працiвник позбавлясться премiТ частково
або повнiстю.

4.1. Порушення труловоТ дисциплiни: неодноразове запiзнення на роботу,
заJIишення робочого мiсця без поважних причин до 3-х годин - вiд 50%.

4.2. Недолiки у роботi: неповне виконання, несвоечасне виконання - вlд
50оh.
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4.3. Наявнiсть випадкiв ненаJIежного

матерiальних цiнностей - вiд 50%.

4.4. У випадку оголошення догани,

контролю за зберiганням

притягнення працiвника до

дисциплiнарнот вiдповiдальностi (протягом року) - 100%.

4.5. Вчинення проryлу, вiдсуiнiсть на робочому MiciT бiльше 3-х годин без

IIоважних причин - 100%.
100%.4.6. Розкрадання матерiальних цiнностей _ 100%,

4.7. Поява на робочому мiсцi у нетверезому cTaHi чи пiд впливом

з охорони працi, rrравип з технiки безпеки,

та технологiчних iнструкцiй, педагогiчноТ

наркотичних речовин - 100%.
4.8. Грубе порушення вимог

протипожежних норм, посадових
етики та iншi порушення - 100%.

4.g. Надання недостовiрноТ звiтностi, несвосчасне подання звiтних та

iнших даних вiдповiдно графiку або вимог - 100%,

4.10. Невиконання правомiрних наказiв керiвника закладу, керiвникiв

пiдроздiлiв, вiдсутнiсть результативностi у виконаннi окреслених задач,

низькиЙ piBeHb виконавчоТ дисциплiни - до 50%,

4.1]. Працiвники, яких звiльнено з iнiцiативи адмiнiстрацii або на яких

накJIадено адмiнiстративне чи дисциплiнарне стягнення, позбавляються премii

у повному розмiрi.
забезпечили4.|2. Працiвникiв, якi не забезпечили своечасного 1 якlсного виконання

покладеНих на Еих завДанъ, допУстилИ cyTTeBi помилки та упущення в роботi,

порушення трудовоi дисциплiни - до 100%,

5. Щжерела премiювання

5.1. Премiя працюючим виплачусться за рахунок асигIIувань,

передбачених на оплату працi. На премiювання також направляються кошти за

рахунок eKoHoMiT фо"дУ заробiтноi плати, що утворюетъся протягом року в

плановоЮ сумоЮ асигнуванЬ за кошторисоМ (З урахуваЕням змlн,

вiдбуваються за встановленим порядком) та сумою фактичних розходiв,

якiсного виконання

мiж
що
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ЗАТВЕРЩЖЕНО:
Щоdаmок ]ф3 dо пункmу 3.29-

КолекmuвноZо dоzовору
пtiэtс аDл,tiнiсmрацiею mа
про ф спiлко Bl].fu, комim еm ол,t

ЗДО (ясла-саdок) <Чебураu,tка>

вuконавчоzо комlmеmу
Укр aiH с bKoi' лti с ько1' р аd u

Трuпiльськоzо сmаро сmuнсько zo oKpyzy

frz а Кuкоmь H-I.

ПОГОДЖЕНО:
Голо фспiлкового KoMiTeTy

Некряч М.О.

ПОЛОЖЕННЯ
про виплату щорiчноi грошовоi винагороди педагогiчним працiвникам

закладу дошкiльноi освiти (ясел-садка) <ёIебурашка>> виконавчого

koMiTery Украiъськоi Micbkoi Радиl Три пiльського старостпнського окруry
.u .y*rri"Hy працю та зразкове виконання службових обовоязкiв

1,. Загальнi положення
1.1. Положення про виплату щорiчноi грошовоi винагороди педагогiчним

працiвникам закладу ia сумлiнну працю та зразкове виконання службових

оЬов'язКiв (далi - ПолоЖення) розроблене на пiдставi п.1 ст.57. Закону УкраТни

<ПрО ocBiTy> вiд 05.09.2017 р. J\Ъ 2145-VIII та Порядку надання щорiчноТ

.ро*о"оi винагороди педагогiчним працiвникам навчальних закладiв державноТ

та комунальноi форми власностi за сумлiнну працю, зрсLзкове виконання

службових обов'йпi", ,ur"ердженим постановою КМу вiд 05.06.2000 р. JФ

898 (далi - Поряdок Ns 898.
1.2. Положення передбачае порядок виплати щорiчноi грошовоТ

винагороди педагогiчним працiвникам закладу за сумлiнну працю та зразкове

виконання службових обов'язкiв, активнiсть i iнiцiативу в реалiзацii
покладених на них обов'язкiв, сумлiнне, якiсне та своечасне виконання

завданъ та дорученъ, високу результативнiсть у роботi, плiдну працю,

вагомий внесок у справу навчання та виховання дiтей, небайдуже ставлення

по пейтингч закладу освiти. показникiв його дiяльностi, стажу роботи надо рейтингу закладу освiти, показникiв його дiяльностi,
займанiй посадi та безпосередньо в ycTaнoвi, вiдсутнiсть порушень виконавчоl 1

труловоi дисциплiни, вiдсутностi дитячого травматизму, зниження

захворюваностi дiтей, ведення гуртковоi роботи, розповсюдження власного

передового досвiду, оформлення групових KiMHaT, правильне ведення дiловоi

дфr""rацii, виготовлення та використання наочного матерiалу в ocBiTнboМy

,rроц"ai, участь в загаJIъних заходах закладу, селищq громади, району, областi,

1.З.Згiдно з цим Положенням здiйснюеться виплата щорiчноТ

грошовоi винагороди педагогiчним працiвникам закJIаду.

1.4. Виплата винагороди педагогiчних працiвникiв закладу здiйснюеться

за резулЪтатамИ ix роботИ протягоМ рокУ з урахуванням iндивiдуальноi оцiнки

зг



якостi працi.
1.5. Винагорода педагогiчним працiвникам закладу встановJIюеться По

узгодженню з профспiлковим KoMiTeToM закладу.
1.6. Керiвник закJIаду мае право зменшити розмiр, або позбавити

працiвника даноТ винагороди повнiстю або частково при наявностi серйозних
виробничих порушень чи недолiкiв.

1.7. Розмiри даноТ винагороди для кожного окремого працiвника Ее може
перевищувати протягом календарного року мiсячного посадоВого оКлаДУ

заробiтноi плати з урахуванням пiдвищенъ.
t.8. KoHKpeTHi розмiри даноТ виппати встановлюються в заirежностi вiд

особистого вкладу кожного працiвника в пiдсумки дiяльностi закладу в МеЖах

фоrду заробiтноi плати.
2. Показники i умови виплати щорiчноТ винагороди

2.|. Щорiчна грошова винагорода нараховуеться за фактично
вiдпрацьований час в розмiрi до одного посадового окладу з урахуВанНяМ
доплат, якi впливають на пiдвищення розмiрiв ставки заробiтноi плати, згiДНО

л. З4Iнструкцii про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти.
2.2. Педагогiчнi працiвники закладу можутъ бути позбавленi одноразовоi

винагороди повнiстю або частково при наявностi серйозних виробничих

упущень чи недолiкiв, порушеннях виконавчоТ i трудовоi дисциплiни,
вiдсутнiсть результативностi в роботi, нен€lлежне виконаннrI посадоВИх

обов'язкiв, порушення cTpoKiB виконання завдань, порушення трудовоТ

дисциплiни, правил технiки безпеки, педагогiчноТ етики та iншi порУШення,

нен€LJIежне виконаннrI посадових обов'язкiв.
2.3. Виплата щорiчноТ грошовоТ винагороди педагогiчним працiвникам

закладу здiйснюеться за наказом керiвника закладу дошкiльноТ освiти За

погодженням з профспiлковим KoMiTeToM.
2.4. Встановлення щорiчноТ винагороди здiйснюеться у меЖаХ

загальних коштiв, передбачених кошторисом закладу на оплату працi.

зЁ



ЗАТВЕРЩЖЕНО: ПОГОДЖЕНО:
Гол ола-цRоф спiлкового KoMiTeTy

Некряч М.О.
Щоdаmок М4 do пункmу 3,31-

Колекmuвноzо dozoBopy
л,tiэtс аdмiнiсmрацiею mа
пр о ф спiлко вu,rJчl ком im еmопt

ЗДО (ясла-саdок) кЧебураu,tка>
Вuконавчоzо комimеmу
Укр alHc bKoi' ltлicbKoi р adu
Трuпiль с ьк о z о с mар о с muнс ько 2о окру zу
rur,/{ба Кuкоmь H.I.

робiт з важкими й шкiдливими умовами працiо на яких встановлюються

доплати у розмiрi цо |2О/о

Перелiк

(згiдно з Щодатком 9 до IнструкцiТ про порядок обчислення заробiтноТ плати

працiвникiв освiти, затвердженот наказом MiHicTepcTBa освiти Украiни вiд

15.04.1993р. Nч102) за результатами атестацiТ робочих мiсць за умовами працi.

N9

з\п
Найменування професiй Щоплати за шкiдливi

умови прачi (%)

1 Кухар 8

2 Пiдсобний працiвник l0
J помiчник вихователя 10

4 Машинiст iз прання та ремонту
спецодяry(бiлизни)

10

5 Комiрник 4

6 Прибиральник службових примiщень 10
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ЗАТВЕРДЖЕНО:
!оdаmок ]Ф5 dо пункmу 3.32.
Колекmuвноzо doeoBopy
tпiж аdлliнiсmрацiею mа
пр о ф спiлко вulw KoMim е m опt

ЗДО (ясла-саdок) кЧебураu.tка>
Вuконавчоzо комimеmу
YKpaIH cbKot tпicbKot padu
Трuпiль с ько ?о с m ар о сmuнс ько ? о окру zy
&rzеrz,6 Кuкоmь H-I-

ПОГОДЖЕНО:
iлкового KoMiTeTy

Некряч М.О.

Перелiк посад

Посад працiвникiв, якi мають право на доплати за використання в роботi
засобiв дезiнфекцii, а також працiвникам, якi зайнятi прибиранням
туалетiв - у розмiрi 10% посадового( мiсячного) окладу, якi не потребують

атестацii робочих мiсць(Постанова КМУ вiд 30,08.2002р.NЬ1298 <,Про

оплату працi працiвникiв на ocHoBi €диноi тарифноi сiтки розрядiв i
коефiцiснтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй
окремих галузей бюджетноI сферш>.

ль

з/п

Назва посади Розмiр доплати (%" вiл посадового
окладу (ставки заробiтноi плати))

1 помiчники вихователiв 10

2. Прибиральники
службових примiщень

10

1
1 Пiдсобний працiвник 10

4. Машинiст з прання та

ремонту спецодяry
(бiлизни)

10

з8



ЗАТВЕРДЖЕНО:
,Щоdаmок NЬб do пункmу 5.24.
Колекmuвноео dоzовору
twiэtс аdл,liнiсmрацiею m.а

пр о ф спiлко Buful комim еm о лl
ЗДО (ясла-саdок) <Чебураulка))
Вuконавчоzо колtimеmу
Укр aiHcbKoi' лliськоi' р adu
Трuпiльськоzо сmаросmuнсько?о oюpyzy
2r, : '' - 

Кuкоmь H.I-

ПОГОДЖЕНО:
пiлкового KoMiTeTy
/ Некряч М.о.

Перелiк посад
працiвникiв, якi мають право на щорiчну додаткову вiдпустку

за ненормований робочий день

На ocHoBi Постанови Кабiнету MiHicTpiB вiд 17.|L|997р. JФ 1290, ст.8,
п.2 Закону УкраiЪи <<Про вiдпустки> вiд 15.11.1996р. М504/96 - ВР та листа
MiHicTepcTBa освiти УкраТни вiд 11.03.1998 J.fs1/9-96, а також згiдно галузевоТ

угоди мiж MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраТни та Щt профспiлки
працiвникiв освiти i науки, затвердженi списки професiй i посад працiвникiв,
якi мають право на щорiчну додаткову вiдгryстку за ненормований робочий
день.

J\ъ

зlп
Назва посади Тривалiсть додатковоТ вiдгryстки за

ненормований робочий день в
календарних днях

1 Щиректор закJIаду

дошкiлъноТ освiти
7

2. Завiдувач
господарства

7

a
J. Комiрник 7
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ЗАТВЕРЩЖЕНО:
!оdаmок ]Ф7 do пункmу 5.25.
Колекmuвноzо dozoBopy
пtictc adMiHicmp ацiсю mа
про ф спiлко вuJи комimеmопt
ЗДО (ясла-саdок) <Чебураutка))
Вuконавчоzо комimеmу
Укр аl'н с bKo| лti с ько i р аdu

ПОГОДЖЕНО:

Трuп iль с ько 2 о с mар о с muн с ько 2 о окру zy

2е '' Кuкоmь H,I,

Перелiк

посад, робота на яких да€ право на щорiчну додаткову оплачувапу
вiдпустку за особливий характер працi згiдно постанови Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд |7.||.|997р. NЬ 1290 додаток NЬ2

пiлкового KoMiTeTy
Некряч М.О.

Ns
з\п

Найменування посад Кiлькiсть каJIендарних
днlв додатково1

вiдпустки
1 Сестра медична старша 7

2 Сестра медична з дiетичного харчування 7

Цо



ЗАТВЕРДЖЕНО:
,Щоdаmок lYbB dо пункmу 5,2б
Колекmuвноzо dоzовору
л,tiж аdмiнiсmрацiею mа
про ф спiлко вu]и колlimеmом
ЗДО (ясла-саdок) к Чебураu,лка ))

Вuконавчоzо комimеmу
Укр aIH с bKol' лti с ько | р аdu
Трuпiль с ько zо с mар о с muн с ько zо окру ?у

Кuкоmь H.I.

ПОГОДЖЕНО:
пiлкового KoMiTeTyr Некряч М.О.

Перелiк
професiй i посадо робота на яких да€ право на щорiчну додаткову

вiдпустку за робоry iз шкiдливими й важкими умовами працi та за
особливий характер працi (згiдно атестацiТ р

На виконання Законiв Украiни <Про охорону працi> та з метою

реалiзацii п. 7 Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни <Про порядок
проведення атеатацii робочих мiсцъ за умовами працi>> вiд 01.08.1992 р. j\b442,

вiд 09.12.2009 р. М547 <Про проведення атестацiТ робочих мiсць за

результатами дослiджень проведених УкраТнським науково-дослiдницьким
iнститутом промисловоi медицини, протоколу засiдання атестацiйноi KoMicii
закладу з атестацii робочих мiсць за умовами працi вiд 28.03.2018 р.

ль
з/п

Назва посади Умови працi Тривалiсть
додатковоi
вiдпустки в

календа|)них днях
1 Машинiст з прання та

ремонту
спецодягу(бiлизни)

шкiдливi i
важкi

4

2.

Кухар
шкiдливi i

важкi
4

ц/
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