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Про повiдомну ресстрачiю
коJlсктивного договору

MiHicTpiB Ч

На М29 вiд07.09.202I

.Щиректору дошкiл ьного зашаду освiти
(ясел-садка) <<Золота рибка>
Любовi ПIКУЗI

Головi Профспiлкового KoMiTeTy
дошкiльного закладу освiти (ясел-садка)
<Золота рибка>
Наталii ТИТАРЕНКО

ПОВiДОМЛЯСМО, ЩО КОЛективний договiр мiж адмiнiстрацiсtо i труловим колективом
УКЛаДеНИЙ На 2021-2026 РОКИ, Зареестровано управлiнням еконоriчяо.о розви,гкувиконавчого KoMiTeTY YKpaiHcbKoi MicbKoT ради l 5 в"ресня 202 l року за J\! 5.

звертаемо Увац, що вiдповiдно до п. 7 Порялку повiдомноi реестрацiт галузевrх
(мiжга_гlузевих) i теритсlрiа.ltыtих угод, колективIIих договорiв, aчrп"рдrr,arrого Постановоlо
КабiнетУ Y:чitдяа'}оуаiни вiл rЩ,02,201Зр. Jфl]5 (в ре.цакцii постанови кабiнету.:}крлаrни _вiлfi,02.201Зр. Jфl]5 (в pe.пaKuii Постанови Кабiнету

PIOý:?9],? {.{Л176S), текст даного колектив}Iого договору буле
Koi територiальноi громали,
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зftМ'iМ ОЛеКСаrlДРТУРЕНКО

Wй'ы;,

укрдIнсьм Mlcbм рмд
Виконавчий xoMlTeT yt(paтHcbKoi Micbxoт рци

ВИХ Ns 2989/0/3-21 вiд 
,l6.09.2021
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Перебувае на облiку

Присутнi на зборах

Голова зборiв Пiкуза Л.I.

Рiшення прийнято : rrза''

9

9

Слухали: Голову зборiв Пiкузу Л.I. rrpo змiст та додатки колективного
договору мiж адмiнiстрацiею та трудовим колективом Зщо''золота Рибка'?TepMiHoM на 5 poKiB на202|-2О2фр

УхвалилИ: затвердити та погодитй колеiтивний договiр TepMiHoM на 5 poKiBна 202 l -202 б рр,мiж адмiнiстрацiею, та трудовим колективом ЗЩО''Золота
рибка".
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<<Золота рибка>
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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР
мiж адмiнiстралiею та профспiлковим

KoMiTeToM закладу дошкiлiноi о""irиlr.ел-садка) <<Золота рибка>> Украiнськоi MicbKoT
Ради

укладеного на 2O2l -2026роки

fiиректор З{О''Золота
Голова пр кового KoMiTeTy

0З.09.2021р
Татаренко Н.П.
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ItолЕктивний договIр
Роздti,ll I

злI,АлъI lI п олонtllннrl

l . l,Меmч уrutudttпllrt лtOлекпхLл(JIlоzо DtlzoBopy,

l ,l ,l. I (ей колективний :tоговiр укJIадено з ме.гоЮ врегулюRання
виробничих, тру/{ових ,l,a coltiitltbtto-el(oIIOMi,tHиx tзi;lrlосин, узгоджеrrнrI
irrт,еlэесiв гlаймаl,rих праttiвtlиr<iв iадмiгliс,грацil'з I]и,ганЬ, Що с предме1ом цього
договору.

I.1,2. IIо.ltо>lсенrlя i гtорми дtогоI]ору розроб"lrено FIa ocltoBi Кодексу
закоlriв про гIраIdIо Украi'гtи, Законiв Украi.ни <<I-[po коJlективнi 71оl.овори i

угоди)), <,Про orrJlaTy працi>, <ГIро вiдгtус,гl<и>, кГIро охорону працi>, <11ро
освi,гу>, к [-Ipo доltlкiл btIy ocBiTy>> i гrших ttl<т,и BiB законод(авства,

1.1.3. l[оговiр мiс,ги,гл, узгод)кеьti зобов'язаI-Iня ст,орiгl, що його укJIаJIи,
LI{o/]o с],I]оренtIя умов гtiдвиtt{еlтt,lя е(lек,гивгtос,гi роботи закладу, решiзаtliТ на
ltiti ocHoBi rrрофесiйних, труло]]их i соtIiа;lьt]о-економi.tних rrpaB .га iHr.epeciB
гlраttiвt+иrсiв.

I,2, Cmopoltot Doz,oBopy lп(l ix п0(]tювOхсепнrl.

1.2.1. /{огсlвiр укJIа/,(еLrо Mi>K tlредсl,авIIиtсом адмitliс.граuiТ - ксрitзt,lиком
закJIаrl(у /1otlIKi.ltbttoi' осlзi.r.и (яrсеrr*саltка) <<Зо.llо.га рибrса>> YKpaiircbrcoi. MicbKol.
раllи, з o.1tHicT стороIIи (даlri - дltмiгriст,рашiя), i llрофсlri;-tкоtзим tiомi.геr.ом
закJ]алу доrпкi.пьтrоТ оoвir,и (ясеll-салка) <<Злоr,а рибr<а> YKpaTrlcbKol' MicbKor'
Ради вiд( iMeHi ,грудового колектиRу, з iгrrшоТ стоlэони (дrалi * Гtрофстti.ltковий
комi,геr,).

|,2.2, ДдмirriстРаrtiя гIiдiт.верltlкус, Lt(o RоI{а мас IlовноRаження, визначенi
Liин1,IиМ Законо.цавстl]оМ УкраТtlи, Сr,а,гу,гом ус,гаrtови, IIа ведеLlFIя коjIек1.ив}Iих
tlерегсlвоiliв, укладання коJIек,гивI-IоI,о /toI,oBopy i lзикоriання зобов'язань
с,гороl{ами ви:]],IаLIених цим доI.овором,

1 ,2.3. Д:tпliнiс,Граriiя бере на себе :]сlбов'язаrIltяt .-ti"гко i неухи.llt,tlо
доl,римуваl,ися вимоI,LIин[{ого :]аконодавства УкраТни, зокрема законодавстI]а
I]po кс1.1lоt<,гиlзгli ltоговорИ i уl,оди, :]акотIолавства Ilpo гIраL(ю, про освi-гу,
ви коFIу]]а,ги .зобtlв' язtll I I{я l lbo I-o /1oI.oBOpy.

|.2.4, }iKllto IlopytIIe}lIlrI .груliовlJх i cortia.lrblio-cKolloMi,tttиx праlз
праltiвitl"ltсirз, IIеtJl,tкоIlаtlня зобов'язаt{ь l{о.ltеt<,гиtJtlоI,о l(oгOBopy буле зyMoRJlei,IO
неllерелбачеIIимИ обсr,авиtlами або IIезttl{оlIi{ими ltiями виIJ{их органiв
r правлiltлrя осtзi,t,оtо, Аztмirriс,граlцiя звi,rrьнясr.ься lзi/t tзiдlrовiz{алl,гtос.гi за уfuIоI]и,
шrо Профсtli"тllсовий KoMi,l,c,l'бу;rо tlсlгзiдом1-1lеIlo IIро ви}ILtкIiеIIIIя Ilих обст.авиrt.
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|,2'5,С.горонигJиЗНаLIаlо.ГЬвзаемнiI'IоВI'IоВажеННяiзобов'яЗуЮТЬся
дотримуватися гtринципiв соцiального rrарт}Iерс,гва: паритетност1,

рiвrrогlравнос.1.1 с.горiтl, взаемнот вiдtповiдtальносr,i, конс,груктивI,1ос,г1 
,га

аргументованос,гi при проведенглi переговорiв (консультацiт) щодо укладання

колективI{ого договору, BI]eceHHo ,*i" i доповгtень До нього, вирiшення Bclx

n"runo, ttlo Ilов'язанi з предметом Ilього договору,

1.2.6.С.горониоПера.ГИRНоR)киВаТиМУТ.ЬЗахоДи'ЩоДоУсУнення
ПереДУМОВВИ}IИк}Iег{}.Iя.коЛ9кТИВНИхТруДоВИхспорirз(конфлiктiв)ВХоДl
реалiзашiт зобов'яз&нL l положень коJlеl(тивного договору, вiдлаватимуз

ПереВаГУроЗВ,яЗаНнюстtiрнихПиl.анЬlпЛяхоМпроВеДеНнЯконсуЛЬтацlи'
Il9реГоВорiвiпримiрНихПроце/lУрвiдпоЫдноДоЗаконоДаВсТВаУкраТни.

|,2../,Сr.орониllоМоRИJIися'пdовперiоltлiТКолеr.*-:-':::ДоГоВорУ'За
уМоRиRИконаНrtяЙогоГIоJlожеНЬ'коJIекТиВВисуВа.,"*.::::]''::Уо'"ЗПИ.ГанЬ'
перелбачених цим доI,оRором, Jlише у вигIадках ltоJtilltлеtлня фiнансовсl-

економi.tl{огО с1анУ закJIаду або l]несення змitt /to угод виII{их оргаLIlв

Управлiнняосвiтою,.uпо"о,.uВсТВаУкраТrtи'УхВаЛеннЯякихЗУМоВЛюе
необхiднiсl.ь в}Iесення змiлt ,u oonooneНb ло Колективного договору, а також

не викорисl.овуRатиме такий .u.io тиску на ддtмirriсr,рацitо, як призупинення

або повне (часr,коlзе) припиrrеrrня робо,ги, тобr,о страйк,

1,2.8. змiгrи i лопоrзненнrl до КолективноI,о л:loulг1 :]i:::" 
З iНiЦiаТИВИ

бУль-якоТзiсторiгrтtiсляПроВе/{еFII]яllереГоворiв(консуlrь.гацiЙ)iДосят.нення
ЗГо,-(И'ГанабУваютьчинttостiпiсляlТхсХВаJ]еtlнязаГаЛЬнИМИзборами

" 
o,u' 

Т ; ; : i:I НТ:; #;'J#i'oo'o о io зб ер iгас с илу у :т:11I 1Y 
i, : :IlTy;

с.груt(l"ури i найменуRання закладу, а у виIIадку реорганiзацiТ Колективнии

ltоговiрМоЖебУr.иПереГjIяtIУтиЙза:]Го/lоtоС"горiгr'

1.3. СrРерч Dit dozoBopy,

1 .3.1 . Повноваження договору поItIирюються I-Ia Bcix найманих

прашiвникiв установи не залежно вiд,гого, чи с воFIи членами профспiлки,

|.3,2.Жодна з сторlн протягом дiТ договору не може в односторонньому

поряДкуПрИЗуllиНиТИRИI(онаrлняприЙня.ГИхзобов'язаI]ЬЗаДогоВороМ.

I.4. Терллiн dil колекmuвно?о dozoBopy,

1.4.1.ЩоговiрУкЛаДенона5рокiвiнабУваечинностiз202IрокУiпiс
до уклале;з;:Жт::lЖ,lцffil"х,l;^ З (три) мiсяцi до закiнчоння дiТ

колектив}Iого договору, n",o*ouo гtовiдом;tяс iншi сторони про tIоча,гок



проведення переГоворiI] (коrлсульташiй) т,а FIадсилас своТ пропозицiТ, (ст, l0

Закоrrу УкраТни <Про колективний договiр iугоши>),

1,5,Поряdоквнесенr''IЗмiнmпdоповненл'dоdоzовору,

1.5.1. Змiни та доIIовнення до договору вносятъся тiлъки за взаемноlо

ЗГоДоЮсторiнiвобов,язкоВоМупоряДкуВзв'язкУзiзмiнамиЧИнноГо
законодавства з питань, шо.с предметом договору,

1.5.2. Сторона, яка ll-Illllюc Внесенtlя "i" 
i Доповненъ До ДоГоВорУ'

письмово повiдомляе iгrшу сторону про,.початок проведенНя ПереГоВОрlВ

(консультацiй) та надсипu. .uоi"'ропойцiТ, що спiльно розглядаються в 7-

денниЙ TepMlH з Дня Тх отримаrлня ittшою стороно}о,

спхроl{и dовеdеtшtя зlwiсmу

с)о пр uцiв HuKiB успхflIloв u,

1.6.1.Робот.оДавецьзобов,язаниЙrз3-Денtlийтермiнп.iсляпiДгlисання
(аборесстраrtiТ)ДоГоRору.19':::::"".гиознаЙоМJIенняЗI]иМвсiхпраЦiвникiв'а
тако)l( тловоttрийIIя,гиХ прашiвltикiВ пilt LIac уl(JIа/{ення з tIими трудiових

договорiв.

1.7,ПовiDол|It(ll)еrcmрсtьцiлtкоЛеl<muвtLOZоdоztlвору.

1.7.1.Ст.оронаВJIасiIИl(?lIIО/lаСдцсlr'овiрНаrlоlзiдомrtуресс.граuirо
nporr,:on,t 14 лнiв з ДНя tri/tписаttлlя його стороI]ами,

I'озlti.ll I I

CoItI Аль}Iо - п,кон()Iиlч ниЙ зАхист
прАIItо}очих

органiза.шiяфiнаrлсово-ГосI'tоДарськоiДiяltьностiзгiдrrозСтатут.ом
ЗаКЛалУТаДllоLIиМЗаконоllаВсl'ВоМУкраТrrисВикЛIоLIIIиМПраВоМс'Горони.
дltMirlicT.partiT, яка I{ece вi:trrовiлаЛl,}Iiс]'Ь за оргаtriзашiю i результаr,и L\lcl

дiяльгlостi.
ДDл,tittiспlраt,liя з ct t<lm Dy з о б о в' язу е,п,t ьслt :

2.1 . iзабезlIеLl1,1,ги е(lсt<,l,иtзllу /tiялr,нiс,гь усl,а}lоI]и, виходяLIи з фаr<r,ичних

обсяt,i lз (lirratlcyBal ll 1,I,

1.6, ПоряDок i

Kojle кm ltТ l t0 Z0 D о zo в о ру



2.2. ОрrанiзуватИ господарськi :т::-т" з iншими суб'ектами

господарюRаr{FIя I]a осноRi логоuорiв, нес,ги lзiдrrовiлальнiсть за поруLUення

договiрrrих зобов'язань, лфя\/I/.г\/ iB планових
2.3.Забезпечити доведення До струк,гурних пlдроздlл

завданъ i основних показникiв ефективtлостi роботи,

2,4. CBoetIaQHo та в повному обсязi забезпечувати працlвI]икlв

матерiально-,гехtлi.lними ресурсами, необхiдними для виконання трудових

завдань, стI]орення належних умов праrri,

2,5.забезпечити участь повноважного представника Профспiлкового

комiте.гу в засiданпr* uйробничих нарад, завLIасно iнформувати його про дату

ТаКИХ ЗаСiДаНЬ' rт^^rlrппiпкп цодо захисту
2.6. Бра:ги участь в заходах IIрофс_пiлкового KoMlTeTy I

,pyr,ou"* i соrtiально - економiчtлих праВ прашiвникiв на rT запрошення,

2.7.ВiдiгlовiДноДоЗuпо"УУкраТни.<ГIроосновнiЗасаДИсоцiального
захис.гу ве.гераr]iв праrri та iншrих грома/]я.н похилого BiKy в YKpaTHi> (роздiл

lII c,T.l 1) на:rаrза,ги громадянам похилого BiKy право на працю HapiBHi з it-tшими

громалянами, яltе дола'ково гаран.гуеться 
^ержавI-Iими 

цiльовими програмами,

тери,горiаJIьними ru *i,u,оими tIрограмаY зайлятостi населення,

2.В. Переводити праLI1вЕIика похилого BiKy i прашiвrrика передпенсiйного

BiKy з одlного робочого мiсця на iнше за його згодоIо, якЩо ]]ри L(boMy

змiнюlоться icToTHi умови праlri (роздiл III cT,l l),

2.9. Щllя npuuiu""KiB похиrrЬго BiKy застосовувати загальновстановлену

тривzuliсть робочого часу (розпiл III cT" l 3),

2.10.Залучати громадя}I похилого BiKy ло робо,ги в нiчний час, а також

до надурочпот рйоr" r]u до роооr" у вихiднi цнi тiltьки за Тх згодою i за умови,

коJlи L\e FIe протипоказано тм за rruо,о* здорОВ'Я (РОЗЛirl III cr"l3), 
______л_лт

2.1l.ЗабезпеLIува,гИ доl,рима}rня працiвниками установи трудовоl

дисtlиплilrи i вtтутрiшltього трудового розпорядку,
2.12.}.Iе/lопуска.Гиекономiчно.l.rеобtрУнl'оВаI]оГоскороЧеНняробочих

rtiсць,
2.13.ЗавчасноiнформУват'ипрофспiлковУс.ГороНУуВиПаДкаХ:

реорганiзацiТ, реструктуризацiТ, rriквiдацiТ устаtIови з наданням iнформацiТ про

плановiЗаХоДигtов,язанiЗНИМИзвiльненняпрацiвtликiв'I.IричиНиiс.гроки
таких звiltt,нень i кат,егорiт працiвникiв, яких Lle може стосуватися,

2.1а.Проводиl,и ,i. пiзrriше, rriж аIерез три мiсяцi .з часу прийняття

вiдповiдrлого рirшеFIня консульташiТ з ПрофспiлковИМ I:Y]]:T"M 
ПРО ]il"Y

шодо запобiгання, зменl]]ення негативних соцiальних наслiдкiв цих пpolteclB,

розгляда.ги,га врахуRати пропозицiй 11рофспiлкового KoMiTeTy з цих питань,

2.15.I.аранТУRаТиДоДерЖаннЯпРаlТаiнтересiвпраЦiвникiв,якi
звiльняtо..о.r-f'r'uЪ.пу зi змiною в орl,анiзашiТ виробниr{тва щоло: порядку

звiльнегtня, виI,Iлати вихlдноТ доt-lомоги, гарагr,гiй працевлаш,гування, iгlших

пiльг i компенсацiй перелбачених LIиЕIним законолавством УкраТни, 
_,л_.,,,,,,,,;

2'l6.Уразit]иНИкНеIlLIЯоб.сtстивгtихIlрИLlИН,LIереЗякlFIеМИНУLIl

:



вивiJrьгI9нr{я rIрацiвникiR з iгriцiативи стороIJИ адмiнiстрацiТ, проводити ,х

лише за умо}lИ ПОIIОРOДI{IэОr'о письмоRого гIовiдомJIення Профсrriлкового

комi,гету, ile пiзнirrrе, яl( за три мiсяl{i, IIро гIриtIиFIи, т,ермiни вивiltьгlення,

KiLlt,Kicr.b та ка.геt-орiТ llрачiвгlиttitз, lttcl lliд"rtягOIо,I-ь звirtьненням.

2,|1,|lри вивi-itьнегli праuiвгtиlсiв l(о,гримува,гись Rимог чиFIного

законодаRства УкраТнИ rцодО перева}кногО права на залицIеFII{я на роботi

окремих кагегорiй rlpaцilrниKiB. ГIогlереджа,ги працiRrlикiв про Тх вивiлт,нення

у ,i".о*овiй фоiмi пiд розписку не ранiшtе, нiж за два мiсяцi,

2.18.З.,riйсrlювати вивiльне1-lгlя праtцitзгlикiв ,гi"ltьки rtiсзrЯ викорисl'аннЯ

Bcix мож"ltивос,гей LrIодо забезпечення Тх роботоrо на iHrпoMy робочому мiсui.

2,l9.I,-Iадавати працiвникам, яких осРiчiйr;о попередиJIи про звiльнення у

зв'язку зi cKopoчeнHяM чисJ,Iенностi або tLITaTy, гIротягом дIвох ocTaHHix мiсяцiв

роботи в зруLII{ий дtля обох cTopiH LIаQ оltин де}Iь на ,гиждень, вi,lтьний вiд

робоr.и, з оI]Jlа.гоtо його в розмiрi сере/1}Iього заробil,ку ltля вирiшеttня питань

RЛ асн ого гIраI це вJI аштуваI,{ня,
2.20.В ltiлях зIлиження масtrrт,абiв вивiльt]енIJя, збереження трудового

коJIектиI]у i йоr"О KBa;ricPiKoBaI{иX KailpiB засl,осоRУI]аги наступнi гrtучкi режими

зайttят.осr.i: ttеllотзт.тий робоrtий LIac, розгtодliл робо,tоl,о часу MirK дL]ома

прашiвrlиками, скоl)очений робочий ТИЖД[еF{Iэ, ре}l(им ГНуrlц9,-о робочого часу,

2,21,|-Ie розривати 
,гру.ltовий договiр :з irriцiа,гиви адмiнiс,граuiТ з

працiвгlиками, перед якими не погаIIIена заборгованiсr,ь iз заробi,гнот гrлrа,ги та

iнrпих виllлаl,г.

i громадськоТ ак,гивностi Bcix членiв
поr,реби працiвникiв у соцiальному

П р о rР с: п ilt ко в et Й к оlи i mе пх :] 0 б о в' яз у е, пtь clt :

2.22,ё,прияти 11отриманню труловоТ дисllип,ltiгtи i правиJl внутрilлrтt,ого
,груllово го розпорядку.

2.23.Сприяти розвитI(у виробничоТ
,груtlового колективу, постiйно вив,tати

захис,гi.
2.24,ЗапРоIIJуI]атИ поRноваЖного преДставI{ и ка сторонИ Адмi н iстрашiТ н а

засiданнЯ tlро(lспiЛкоIjогО комiтетУ дJrя розr,JIяду rlи,ганt з&хисту трулових i

соцiал ьно-економiчн их прав працitзгtикiв.

2.25.I-Iре;1ставJIяти права та iн,гереси працiвникiв у вiдносинах з

Ддмiнiстрuuiurо що/{о управлiнr{я закJIадом, а також у разi змiни в органiзацiТ

дiяльноотi.
2.26.ЗабезшеLIуваги захис1, виlзiльнtованих працiвникiв зт,iдьrо з LIинним

законодавс.I.вом. Itонтролtовати I{алаFIня працiвникам переважного rrpaBa

зzuIиUIснНя rla робОr,i вiдповiдно l1o cl,,42 КЗпП УкраТни.

2.21,Зlt\Йсt,IюRа].и коFI,гроJIь за виконанI{ям законодавчих та нормативlIих

aKTiB з IIитанЬ зайнятос,гi trрацiвlликitз, використанням i завантаженням

робочих Micttb. I-[е давати зго/lи на вивi;rьнення гtрат{iвtтикiв у разi порушення

ддtм iH icT,pariicro I]имог закоrlодавстt]а шро працю Ttr :зайнятiс,гь.

2.28./IовОlIиl,И до гlраltiВникiВ iгrформаШitо rцодО планування провед\ення



в заI(ладi скороLIення робоLIих мiсць, lзиlзiльненttя rrрацilзниlсiв.

Роздiл III

ОПЛАТА ПРАЦr

умови i оплата працi прашiвникiв закJIаду здiйснЮСr'ЬСЯ На ПiДСТаВi

КЗпп УкраТни, Закоrriв УrсраТни <Про оплату праtli>, <Про ocBiTy>, <Про

дошкiльну ocBiTy> та iнших LIинних законодавLIих aKTiB.

оплата праui здiйснюсться з урахування умов праui i складностi роботи

на пiдставi схем посадових окладiв, тарифних с,гавок, доплат i надбавок у
межах (lогrдцу огIлати гlрашi.

скорочеt-тгlя бlоджеr,них асигtIувань не може бути пiдставою для

зменU]ення поаадових окладiв (ставок), rrадбавок до них та iнших гарантiй,

пiльГ i компенСацiй, передбачених законодавством УкраТrrи,

Дdмi н i спtрu t цiя з о бов' я зуеmься :

У сферi ,l,арифноi системи оплати праlti:
j.r. Здiйс"юuати оплату праrri працiвникам вiдltовiдно кошторису та

штатного розпису закладу осlзiти, Ltlo складасться щорiчно напередоднi нового

фiнансового року та затверджуеться вiддiлом освiти, культури, молодi та

.nopry УкраТнськоТ MicbKoT рали та УкраТнською мiською радою, а також

вносити змiни до них за погол)кенням iз Профспiлковим KoMiтeToM,

У сферi мiltiмальпоТ заробiтlrоТ плаl,и:
з.z. Гарантувати виплату працiвникам заробiтноТ плати в розмiрi не

нижчот вiд законодавчо встановJIoного мiнiмального розмiру заробiтноТ плати.

ПiдвишtуВати тарИфнi с,гавки (оклали), а також додатковi оплати за oKpeMi

види педагогiчпоТ лirпuностi у спiввiдношеннi до тарифнОТ СТаВКИ, ВiДПОВiДНО

постанов Кабiнеr.у MiHicTpiB Укратни прашiвникам закладу вiдгlовiдно до

пiлвищеrlня розмiру мiнiмалыtоТ заробiтrrоТ плати згiдно з законами УкраТни

Kllpo ![ержавний бюдхtет УкраТr+и> та <Про опла,гу працi>,

у сферi доплат i rrадбавок ло посадових окладiR та тарифних ставок:

3.3. На виколлання постаI{ови Кабiнету MIiHicTpiB УкраТни вiД 30.08.2002 р.

N9 |2gB <Про оплатУ праui працiвникiв на ocHoBi СдиrrоТ тарифноТ сiтки

розрядiв i кьефiшiсrrт,iв з оплати rтрашi прашiвникiв установ, закладiв та

ьрганiзашiй окремих галузей бюджетнот сфери>> та вiдповiдно ло IlостаI{ови

Кабiнету IVIiHicTpiB УкраТни вiд 22.08.2005 р. М790,
Встановити iIоtIлатИ i надбавки lto посадIових окJIадiR, тарифних ставок

праrliвникiв згiдно з (dоdапэколl Ml)
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з.4. Устаl]оI]J]tова1и rtpatliBIIиKaM l,tадбавки до заробir,ноТ ltла,ги в розмiрi

-io 50% tзil( llосаl(оtlого оклалу (сr,авки заробi,гrtоТ гt.l"tа,ги) заt:

- високi lIосяг},Iенltя в працi;

у

за погод)кенням iз

пiд lтiдпис з

за Тх змiни

- виконаttня сlсобливо важкоТ роботи (rra час iT виконаrrня);

- складнiсть i напруженiсть у роботi,
конкретний розмiр надбавок встаI]овлtовати

Профспiл ковим KoMiTeToM

3.5. Усr,аI{оI]JIIова,ги працiвLIикам /(оIlJIа,гиза:

- С)'пtitllеllrля про(lесiй, llocalr - 50%;

- розIIIирео,r,о 
.3,.r,n" обс"ттуговуваI{ня або збi.lrьIlIе}ItIя обсят,у l]икоt{уваноТ робо,ги

- 50%;
- R]Jl(оIjанIlя обов,язt<iв l.имLIасоRо вiдсуr,l{ьоl,о тrраllitзника без звiltьt,tеt,lня вlД

основноТ робоr,и -, 50%;

- за використання R роботi лезiнсрiкуlочих
зайrтятим гlрибиранIJям 1,уалетiв - t0%;

засобiв, а ,гако)к працiвникам,

роботу в гтi,tltий час - 40% посадового (мiсячirого) окладу.

\.\{овами оплати працi, наявними пiльгами й перевагами,

повi.itотчtляr,и прашiвникiв про Lle гliд пiltпис,

З.7.РоботУ lrрацiвгrикiВ оплачуRатИ вiдгlовiдl-tо до виконуваноТ роботи,

посади, залежно вiд просьесiт та квалiфiкацiт, складностi та умов виконання

роботlа, Посадоrзi оклади вс],ановлIоlот,ься наказом керiвника на ocнoBi дirочих

iвалiфiкацiйних вимог з подальшоtо атестацiсtо або r'аРИфirtаЦiСrО ЗГiДtlО З

ч!lнним законодавс"гвом. Вiдповiдальгtiсть за своечасне i правильне

встановлеI{t]я llрацiвникам с1авок заробi,гrrоТ пла,ги, посадових окладiв,

обчисrtення заробiтrrот пла,ги rIокладаеться на керiвника закJrаду,

3.8,Ilогодlжувати з профсlriлковим l<омiтетом умови застосування i розмiри

надбавок, .tlопJIа,го премiЙ, винагород,га iнrших заохочуваJIьгlих, компенсацiйних

i гарантiЙних виIlJIаi вiдпоВizlно дО с,г. t 5 ЗаконУ УкраТнИ <<I"Ipo оплату працi)),

З.9.Керiвник здiйсгrюс KoFITpoJlb за свосчасною виплатою заробiтноТ плати

та звiлt,tlяються вiд вiдповiлzurьностi тiльки в разi вiдсутностi його виI{и в

пopyurelrlli tзстановлених дiйсr-rим Колекr,ивним договором ,гермiнiв за умоtsи,

що воtIи негайно гIостаRиJIи до вiлома llpo причини несвосчасноТ виI]ла,ги

Профспirtковий KoMiTeT, закладу i виш{ест'ояIL(ий оргаН управлiнttя освiтоЮ, &

такоЖ засFIовI-Iика, :]ажа/fаI]ши вiд llих lrегайttого вжиl-г,I заходiв,

з.10.у разi гlорушення TepMiHiB виплати заробiтноТ плат,и з незаJIежних lзiд

.{:мiнiстрацii' причин своечасно цовiдомляти про це праuiвникiв,

3.1 1.Т]ипl]ачувати заробiтrrу пла"Iу в першоLIерговому порядку перед

iншими llJlа.гежами тtiсrtя сllJIати обов'язкових I]HеQKiB rrа ocHoBi Кодексу законiв

про Ilpaltlo Уr<раТгrи та КолектиRLIоI,о /tоговору закла/tу.

з. t2.I]e /Iопускати виrIа/-цкiв заборl,овагlос,гi iз заробiтгtоТ плати.

-+



3.13.ЗдцiйснIовати доплату за робоr,у в нi.lгlий час в розмiрi 40оh тарифноТ

ставки (оклалу) за кожну годину роботи в нiчttий час (з 22 години до б гоДини

ранку).Вiдповiдl.tо до п.6,3,7. ГалузевоТ Угоди мiж N4iнiстерством освi,ги i науки

1.краТни, Профспiлками прачiвникiв освi,ги i науки Уr<раТни, та ВсеукраТнським

об'еднанНям органiзацiй роботодавцiв У галузi вищоТ освiтИ на202|,2025 роки
10%

3.14.Здцiйснюваги оплату працi за наl(урочгtий час в гlодвiйному розмiрi
згiдно до ст. l06 КЗпПУ.

З.lS.ЗдiЙсLIюватИ оrlлатУ прашi за робоТу в свяТковi та rrеробочi днi в

полвiйному розмiрi вiдгrовiдно до с,г. l07 КЗпГIУ.
3,16.оплачувати час простою не з вини прашiвникiв виходячи iз

розрахунку заробiтнот плати, визначенот гliд час проведення тарифiкаuiт, з

дотриманням при цьому вимог законодавстI]а.
3, 17.Зберiг,аr,и за гrрашiвниками, якi брали yLIacTb у страйку через

невикоI]аFIня норМ законодавства, колектив}Iих договорiв та угод з вини

роботодавця, заробiтну пJIату в повному розмiрi на пiдставi положень

колективних доt,оворiв i угод.
з, 1 В.ЗгiдгlО зi ст,.57 ЗакоrrУ УкраТни <l1po ocBiTy> забезпечувати

педагогiчним працiвникам, що працюють в закладi, виIIлати щомiсячних
надбавок за вислугу poKiB у вiлсотках до посадового окладу,

3.19.I1роВодlи,гИ cBoCLIacHy itlдексацiю заробiтноТ пла,ги в зв'язку з ростом
iндексу споживчих I(iH згiл1,1о з чинним законодаr]ством.

3.20.Оп;rату праui медиLI}Iих прашiвгtикiв здiйснювати на пiдставi

вiлпоlзiдниХ законiВ та пiдзаКонFIиХ aKTiB вiдповiдгrого мiгriс,герства.

3.21.здiйснювати iндексацiю заробiтrrот плати у зtз'язку iз зростанням

спожиtstIих цiн на товари i тарифiв на rтослуги.

З,22.А.гестацiю педагогiчних праuiвrrикiв проводити вiдповiдно до

ТиповогО положенНя прО а,гес,гацiЮ педагогiчних праuiвникiв УкраТни,

затвердженого наказом N4irrосвiти УкраТни вiл 06.10.20l0p. Na930.

усr.ановлIовати тарифнi розря/{и гтедагогiчним працiвtтикам за результатами
атестацiТ вiдповiltно до чинного законодавства. Включати В ОбОВ'ЯЗКОВОМУ

порядку предстаRr{ика профспiлкового KoMiTeTy до складу тарифiкацiйноТ та

атестацiйrrоТ комiсiй.
3.23.ЗабезпечуватИ гrерiоltичrrе (не рiлше нiж один раз [{а п'ять poKiB)

пiдвиtцет-lttя квалiфiкашiт педагогi.ttlих прашiвникiв ,га вiдlrовiдrri гарантiт й

коN,IпенсацiТ при L(boMy (збереження середrlього заробiт,l<у, оплата ви,гра,г на

вiдрядЯсення, зокрема BapTocTi проТзд$, добових r,ощо).

З,24,ЗабезпеLIувати виплtrгу доплат за сумiщення професiй, посад,

розширеI{ня зони обслtуговуваIJня, виконанНя обов'язкiв т,имчасово вiлсутгliх

працiвникiв без звi.ltьнення вiд своет осгtоtзttот роботи з використанням дJIя цього
BcicT eKoHoMiT фоrrду заробi,гноТ плtтги за вiдповiдtlими гIосадами.
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.,_ ],:пенсацiТ при цьому (збереження середнього заробiтку, оплаТа витрат на
..:f я]ження, зокрема BapTocTi проiЪду, добових тощо).

З.24.Забезпечувати виплату доплат за сумiщення професiй, посад,
: _ ljjrlрення зони обслуговування, виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх
-::цiвникiв без звiльнення вiд свосТ основноI роботи з використанням для цього
-:. _l eKoнoMii фонду заробiтноТ плати за вiдповiдними посадами.

3.25.Встановлювати доплати з фонду заробiтноТ плати за перевищення
_..:новоТ наповнюваностi груп вихователям, вчителям-логопедам, музичним
..:.зникам, iHcTpyKTopaM з фiзкультури, помiчникам вихователiв за фактичну
- .._b,{icтb дiтей, якi вiдвiдували групи понад встановлену норму наповнюваностi
-: iillнулиЙ мiсяць, виходячи зi ставки заробiтноТ плати (посадового окладу)

._-rовiдного lrрацiвника (ст.52 IнструкцiТ про порядок обчислення заробiтноТ
*..]TI1 працiвникiв освiти

} сферi матерiального заохочення за результати роботи:
З.26.Передбачати в кошторисi закладу витрати на премiювання, надання

:.iатерiальноТ допомоги працiвникам закладу, а також на стимулювання творчоТ

-эацi й педагогiчного новаторства керiвних i педагогiчних працiвникiв в розмiрi
.ie \{енше 2-х вiдсоткiв планового фо*пду заробiтноТ плати. (Наказ MiHicTepcTBa
.-,cBiTrt i науки УкраiЪи Ns102 вiд 15.04.9З Про затвердження Iнструкцii. про

-оряfок обчислення заробiтноТ плати працiвникiв освiти), Наказу MiHicTepcTBa
.1свiти i науки Украiни Jю557 вiд 26.09.2005 Про впорядкування умов оплати
,рашi та затвердження Ьхем тарифtих розрядiв працiвникiв навчальних закладiв,
,,"танов освiти та наукових установ).

З.27 . Премiювати працiвникiв вiдповiдно положення5././. llремlювати працlвникlв закладу вlдповlдно до Ilоложення про
-:-.еltiюваriня, розробленого i затвердженого Адмiнiстрацiею з урахуванням
l\ \1ки трудового колективу за погодженням з'Профспiлковим KoMiTeToM. При
:ьо\lу забезпечити реалiзацiю права Профспiлкового koMiTeTy на оперативне
.lJержання вiдомостей про наявнiсть економiI фонду заробiтноi плати та Ti

KoHKpeTHi розмiри. {Доdаmtlк М2)
З.28. Виплачувати допомоry на оздоровлення, згiдно зi ст.57 Закону

\'краiЪи <Про ocBiTy>, у розмiрi посадового окJIаду (ставки заробiтноi плати)
:-i р !r н аданн i rцорiчноi вiдпустки педаiогiчним пр ацiвникам.

Виплачувати допомогу на оздоровлення працiвникам з числа
з:rriнiстративно-обслуговуючого та допомiжного персон€tлу (rr.r. (б)) п.'4
постанови КМУ <<Про оплату працi працiвникiв на ocHoBi единоТ сiтки розрядiв
i коефiцiснтiв з оплати ,працi працiвникiв установ, закпадiв
та органiзацiй окремих галузей бюджетноТ сфёрш вiд 30.08.2002 Ns 1298; далi

- Гiостанова j\Ъ 1298) у разi надання щорiчноi вiдпустки.
З.29. Виплачувати педагогiчним працiвникам щорiчну грошову

в}.tнагороду за сумлiнну працю та зразкове виконання службових обов'язкiв в

рlозмiрi до одного посадового окладу вiдповiдно до Положення про виплату

l 9



3.3l,проводити пiдвищену оплату прашi працiвникам, зайнятим на

}ботах зi шкiдливими та небезпечними умовами працl згlдно з дlючими

пор\lатиВ}IимИ докуменТами З оплати працi. Зазначену доплату встановлювати

].t результатами атестацiт робочих мiсць або оцiнки умов працi особам

безпосередньо зайFIятим на роботах, гIередбачених Додатrсом J\99 до IнструкшiТ

пр порядок обчислення заробiтI{от плати прашiвникiв освiти i нараховуються за

*u. бакrичнот зайнятостi прашiвникiв на таких робочих мiсцях або в таких

\ \loBax працi.(долаток Nч4)

3,32, УстановитИ доплатИ працiвникаМ за використання в роботi
:езiнфiкувыIьних засобiв, а також працiвникам, якi зайнятi прибиранням

ц,аlетiв, -у розмiрi l0 вiдсоткiв посадового (мiсячного) окладу)), п,п, (г) п,гI,

j п.3 постаноВи КМУ вiд 30.08.2002 р. NЧ l29B <Про оплат,у Ilpaцi праuiвникiв

на ocHoBi единот тарифнот сiтки розрядiв i коефirriснтiв з оплати праui

прачiвникiв установ, 
- 
закладiв та органiзашiй окремих галузей бюджетноТ

.ф.рru, п.п.)) г) п.п. 3 п. 4 наказу МОН вiд 26.09,2005 р,, Л&

557 <Про впорядкува}{ня умов оплати працi та затвердження схем тарифних

розрядiв прашiвгlикiв навчальFIих закладiв, yaTaI-IoB освiти та наукових установ))

b-.-ur..raLtiT робочих мiсць за умовами прашi.. (/{оdа,mок JФ5)

з . з з. Всr,ановлювати надбавки педагогiчним працiвникам за престижнiсть

прачi в максимаJIьному розмiрi, виходячи з наявного фонлу оплати працi

(постанова Кабirrету Мiнiс,грiв УкраТни вiл 23.03.201] N9373 Про встановлення

наlбавки пелагогiчним працiвt+икам дошкiльних, позашкiльних,

зага-lьноосвiтнiх, професiйтtо-техtтiчних I{авчальних закладiв, вищих навчаJIьних

заLrIадiв I-II рiвня акредитацiТ, iнших установ i закладiв нез€tлежно вiд ix
пi:порядкування).

У сферi cTpoKiB випJlати заробiтllоТ пла"ги:

з.з4.здiйснювати виплату заробiтнот плати працiвникам регулярно в

робочi днi, але не рiдше дRох разiв на мiсяць через промirкок часу, що не

перевищуrо 16 кzu]ендарних днiв: аRанс - до 15 числа, остаточну виплату - до

кiнця мiсяt_lя.

. з.з5.Здiйснювати опJrату праui вiдповiдно ло дiючих схем посадових

окладiв, згiдt;о зi штаr,ним розписом.
з.з6.Виrlllачувати заробiтну плату напередодrti у разi, коJIи день iT

виплати збiгасться з вихiдним, святковим або неробочим дFIем.

з.37 . Видавати працiв[rикам не пiзнiше дня остаточноТ виплати заробiтноТ

плати розрахунковi листки з вiдомостями про суми нарахованот, утриманот та

налеrкноТ до RиIIIIати заробi,гноТ плаr,и.

3 . 3 В. Вигr;lаLIувати заробi,гIлу пJlа,гу та допо могу на оздоровлеIILIя,

cr,.57 Закону УкраТни <IIро освi,гу>, у розмriрi посалового окJIаду

заробiтr"rот rlла,ги) при наданнi rцорi,tнот вiдпус"гки працiвникам за

щорiчноТ вiлпустки не пiзнiше нiж за З дгri до iT початку.

згiдно зi
(с,гавки

весь час

/0

-.-ч



3.3g.УтихtлtевиЙстрокДоВоДиТиДовiДомааТесТоВаI]оГоПроry:r,::11
атестацiт та подавати у центральну бухгалтерirо Для нарахування педагогlчним

прашiвникам заробiтнот плати згiдно зi tsстановленим посадовим окJIадом

(ставкоюзаробiтт'lоТплати)ЗДнявиДачiнакаЗУПроВисновкиатестаЦiТ.
з.40.Свосчасно оформляти та tIодавати до бухгалтерiТ для виплати

педагогiчним працiвни кам :

- надбавки за вислугу poKiB щомiсячно у вiдсотках до посадового окладу

(ставкИ заробiтнОТ плui") зале}кFIО вiд стажУ педагогi'tноТ роботи: понад З роки

- t ОИ; по"uд 10 poKiB - 2ОО/о; понад, 20 poKiB - 30 %;

- .]опомОгу на оздоровЛеннЯ у розмiрi мiсячноГо посадОвого окJIаДу (ставки

заробiтrrоТ плат,и) при наданнi щорiчних вiдпусток;

-шорiчнУГрошоВУВинаГороДуЗасУмлiгlнУПрацю'ЗраЗкоВеВикоНання
с.rужбових ooJriniu uiдпоuiдпо до Положення i]po премiювання та

rrатерiальне заохочення прашiвникiв закладу, узгодженим з Профспiлковим

KotvtiTeToM,

у сферi заборr,оваlлостi iз заробiтноi плат,и:

3,4l. У разi затримки виIIлати заробiтнот плати надавати профспiлковiй

cTopoHi iнформаrriю про наявнiсть кошr,iв на розрахунковому рахунку закладу,

з.4z,ЗдiЙснюваТиПоГашIеI.IFIЯзаборгова*,о.'iiззаробiтноТплтгизгiДноз
графiками, узгодженими з ГIрофспiлковим KoMiTeToM,

3.43.Компенсува,ги працlв1{икам на умовах, визначених законодавством

}'краТни, втрату частини заробiтноТ плати в зв'язку , ::|]::.lням 
aTpoKiB iT

виплатИ вiдповiднО дО Положення про порядок компенсацiТ працiвникам

ЧасТинИзаробiт.ноТплатиУзв'язкУ?|9Ч{.еННяМ.гермiнiв'lВиПЛаТи
(постаноВа КабiнеТ,у MirricTpiB УкраТни вiл 20,|2,1997р, N9l427),

Профспi.ll lсовий ком iте,г зобов' язу€ться :

з,44, Здiйснrоваr,и конl,роJIь за дотриманням Ддмirriстраrriсю закладу

законоДаВЧиХТанорМаТиВниХак.гiвЗПИТаНЬопJIаТипраui.
3.45.Гlре.uставляти та захиlцати iнтереси працiвникiв у сферi оплатИ пpalil

при розглядi його труllового спору щодо оплати працi в KoMiciT по трудових

спорах (ст,.226 Кjпп УкраТни), а також, на прохання працiвника,

пр.о.ruuпяти його iнтереси щодо опJIа,ги прашi в сулi.

з.46.сприяти в надьннi працiвникам заI.,Iаду необхiдrrот консультативноl

.]опомоги щодо IIитань оплати праui,

3.47.ПоруIIIува,ги IlитаI{ня про притяI]]ення до вiдттовiдальноотl згlдI]о

чинного auno"oouBcTl]a осiб, винI]их у FIевиконаннi вимог законодавства про

оплату працi, умов даIIого колективного договору, Що стосуютьQя питань

оплати прашi (cr,.cT. 45, |4|, |4],l КЗпГI УкраТни, с,г" 36 Закоtту УкраТни <Про

оплату працi>, cT.l8 Закону УкраТни <I-Ipo колек,I,иRнi i{оговори i уголи>),



i .-18.Зверl,а,гLlсь
:,: rtrIlill{IIrl ЗакОIIiR

:,l:ll I УкраТrrи).
3.49.ПовiдомлятИ про Bci факти порушень щодо оплати працi раЙонну

органiзацiю Профспiлкй працiвникiв освiти та дерх(авну iнспекцiю з працi.

Роздiл IV

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕ,ННЯ

Д d.tti н ic лпр u цiя з о б 0 в' язу е, mь ся :

4,1, Уклада,I.И труловi договорИ з прашiвrrиками в порядку, передбаченому

чинним законодавством УкраТни, пiд розписку озFIайомлювати Тх з наказом

про прийняття на роботу
4.2. Не включати до трудових договорiв умови, ]'to ттогlршують

становище працiвникiв порiвняно з чинним законодавством t Цим договором.

4.з. Надавати працiвникам роботу вiдповiдно до Тх професiй, займанiй

посадi та квалiфiкацiт.
4.4. Не вимагати вiд працiвникiв виконання роботи, яка не обумовлена

'''';".;-*:;:;Т;#" переведення гlраuiвника на iншу роботу ВИкJIЮЧнО У

випадкУ i в порядКу, встанОвленомУ LIинним законодаI]ством УкраТни,

4.6, Здiйснювати звiльнення з пiдстав, зазначених п.1 ст.40 КЗпПУ, лише

\, випадках, якщо немох(ливо гIеревести працiвника за його згодою на iншу

роботу, та :}а попередньою згодоrо Профсlriлковоt,о KoMiTeTy (KpiM виПаДкУ

iiквiдацiТ устагтови). I'[адавати Профсrli,lIковому KoMiTeTy обrрунтоване

письмове подання про розiрват+ня 1рудоRого договору з прашiвником (на

вимогу).
4,7, Не допускати звiлт,нення прачiвника з iнiцiативи адмiнiстРацiТ В

перiод його тимчасоВоТ непрашездатнос'гi (KpiM випадкiв, передбачених п.5 ч.l

ст.40 КЗпПУ)' а такоЖ у перiоЛ перебува}rня праЦiвника у вiлпустui (KpiM

випадку лiквiдацiт пiдприемства) або його особистот заяви,

Профспiлко в uй ком iпlепl з обо в' язу еmься :

4.8. Здiйогrювати контроль за виконанням зобов'язань цього роздiлу,
cBoc.lacHicTlo I}несення записiв до трудових книжок, виданням вказiвок про

прийняття, зrзiльнення, перевеllення t,ta iнrшу роботу.
4.9. Розглядати обгрун,говаI-Iе письмове tIодання вJlасника про розiрвання

трудового /{оговору з працiвником, який с LIJIeгIoM ГIрОфСПiЛКИ, У ВИПаДКаХ,

дО вiдгlовiдних органiв дt;lя здiйснеrrня ними перевiрlси
.га iнш_tих tIорN,Iаl.ивних ак,гiв 1цоllо оплати прачi (с,г..259



псре.lбачених законодавс,гвом УкраТни. ГIовiдомляти сторону вJIасника про

прнI-rняте piu,.r", у п".u*оuiй формi в триденн"й 
:T:,I_:i:,:,: 

й;го прийнятгя,

-1.10. Вiдстоrовати в су/{ових органах права шрацiвtликiв у вiдносинах з

_\:rriнiстрацiею у разi порушення FIею тх трулових прав,

4.1 1. ЗдiйснюВати гроМадськиЙ кон1ролЬ за додер}(анняМ ддмiнiстрацiсю

}аконодавчих та нормативних aKTiB з питань умов та оплати праui,

Роздill V

РЕЖИМРоБоТИ,ТРИВАЛIСТЬl'оБоLIОГоLIАСУI
ВIДПОLIИНКУ

5. l . I)с>tсим рсlбо,ги. 
,t,риваltiсr,ь робо,Iсll,сl Llacy i tзiдпо,Iинку

-,....ll\1еltl.уС.ГЬс'llIраВиJlаМtлrзtrУ.грirtltIIlОl.О'ГрУ.r(ОIrОI.Оро.]ПорЯiuiУ.

4 l.).| l i I ! i с, tltp ч цi я з о б о в' я зу с, tlt ься :

Pe;ыttrt 1rобоr,l,r,,гриваltiс,гt, робс1,1ого 
tIacy,

-,..2. Дlотримуватись затверJ,l)кеI{ого засIlоRIlиком ll',tl,иденного робочогсl

-.1,;it{ЯЗ,I1ВОNIаrзихiдlttимИllt{яМи(субо.га,llедti;rя):з.грl,tва.ltiс.гrоробоЧоt.оLli.tсу:

в1,1хователя iнклtозивнот групи, групи компенсую чого типу
,)<

годин;

-36
годин

-40
голин;

-40
гоllин;

асистеrI,га виховатеJtя iгlк.lttозивнот групи

с ошiа;t btloI,0 педагога

п рак,гичll о го п сихоJIога

п рак,I,иLI Fl ого Il сихоJIоI,а

комr]снсуюLIоl,о 1,иrIу 1,а

\l\/зиLII{о I,о lcepiBl t икаr

закладу дошкiл ьн оТ освir,и

з ittклtозивrlими групами
(ясел-садка) - 20

годин;

-24
гоltиЕIи;

-30
го/(и н,

1-

iнс,rруr<T,opa з фiзкуJIь,гури



вч tlтел я-дефектолога, вчитеJLI-логопеда

керiвниtt гуртка

-20
годин;

- t8
гоДИН

-36
годинв I 1 хова,геJ] я-ме,годи с,га

на l^I4x{/telIt,, lцо rзi:lгlовiдrас,гари(lr-liй cтaBr(i,

5.3.Розмiри тарифних cTaI]oK iнших педагогiчних праuiвникiв закладу

:ошкiльноТ освiти встановлюються Кабiнетом Мir]iс,грiв УкраТни,

5.4.Оплтru npuui педагогi.tних працiвникiв, спецiалiстiв, обслуговуючого

персоналу .Гu ir."* прu,riuпикiв заклuоiu оо.пiльноТ освiти здiйснюсться згiдно

з Кодексом законiв про працrо УкраТни та iншими нормативно-правовими

актами.
5.5.I]едаr.огi.lне наван,гаження педагогiчного праriiвника закладу

rошкiльнот освiти незzuIежно вiд пiдпорядl(уваrlня, 1,ипу i форми власностi

обсягом менше тарифнот стаI]ки встановJIIостъся лише за його письмовою

згодоЮ у порядкУ, пaр,лбuченому закоFIодавст}зом УкраТни,

5.6.Ilедаго.i"пi прашiвники MaloTb право на додаткову оплачувану

вi:пустку. Т'рива.lriсть вiдпустки помiчникiв виховате'tiв закладiв дошкiльнот

освiти станови'1, 28 календарних днiв, Окремим категорiям прашiвникiв закладiв

lошкiльноТ освi,ги (яоеrl-садкiв) компенсуюLIоI,о типу, робота яких пов'язана з

пiдвищенr, п.fuово-емоцiйним I{аваI{таженням, надаеться щоРiчна доДа.г1::i

вiдпустка за особливий характер праui тривалiстlо до 35 календарних днlв

за Списком виробництв. робiт. професiй i посад, затверджениМ Кабiнетом

\ I i н iс,грirз УкраТrrи.
5.7. СrсороLlува,ги lta

al]яl,]iоRих i rrеробочих /tt-titз,

oJ{FIy годину r,ривzutiстt, робочого часу напередо,ltнi

5.В. }Jс,гаltоRити,гриваlriсть
i харчуваrllrя згiлttо з ПравиJIами

затвердженими засновником за

},рахуванням специфiки робir,,

тривалiстю робочого,гижня,
5,9. IJпровадити згi/tно ст.61 КЗпП УкраТни t-тiдсумковий облiк робочогс

часу для сторожiв, у яких ,1 умоRами роботи не може бути додержана

встаI{овлена шtоl,ижнева.,.p"u-,ari робочого часу, облiковим гlерiодом вважат!

piк' 
IrN1\/Еrяти q llnoch етом бушь-якi змiни тривалостi

5.10. Узгоджувати з Профспiлковим комlт

робочого дня (тижня), режиму праui, запровадження ноRих режимiв роботи в

дегtноТ робо,ги (змirли), персрt]и для вiдпочинку

внуr,рirлнього розIIорядку,га графiком робо,ги,

узгод)кенFIям з Профспirlковим KoMiTeToM з

p.n "*y рсlботи структурI]их пiдроздiлiв i
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;зilадi, окремих пiдроздiлах, /Iля окремих категорiй працiвникiв, повiдомляти

:b-.r TaKi змiни за два мiсяцi до Тх запроваД]"П"1_

5.11. За взасмною згодоIо з прашiвником встановлювати для нъого

;еповний робочий LIac (r,их<деt-tь), гнучкий трафiк роботи на умовах i в

;.rРЯДК}, ВИЗНаLIеr{ИХ ЗаКОН ОДаI]СТВОМ,

5.12. Проволити I{адурочнi робо,ги, робот,у у вихiлнi, святковi та неробочi

-THi лише у виFlяткових випадках, rIередбачених законодавством, i тiльки з

]озволу Профспiлкового комiте,гу .гu i iT оплатою i компенсацiею вiдповiдно

.]о законодавства.
5.13.ЗасТосовуваТи режиМ скороче}Iого робочого часУ для працlвникlв

BiKoM вiд l б до l8 poKiB - 36 r,один на тиждень,

5.14.Рiш_lеlтня про ll9ренесен}Iя вихiдтtих днiв у виIiалках, коли вони

збiгаються зi свя,гковими або гrеробочими дFIями прийма:ги за погодженням з

Профспiлковим tcoMiTeToM не пiзнiше Hilc за ДВа мiсяцi до перенесення,

.fотримув атися вимоГ законодавс],ва Ltlодо обмежеt-tня заJrучення до роботи в

нiчний час, у вихiднi дtнi окремих категорiй праuiвникiв,

5.15,Якiцо за баlкан}Iям батьrсiв u.акладi булуть вiпкритi черговi групи у

вихiднi' rlеробочi та святкОвi дtнi' зtlJlуt13,1Ц окремиХ працiвнИкiв закладу до

роботиВцИХГрУПахЗДо.ГрИМаIIняМпорЯд\t(У,RсТаНоВ.ГIеНоГоВДаноМу
Колективному договорi.

5.16.I'рафiк чергувань у вихiдгli та свя,гковi llгti, а також за межами

робочого часу npui*iu""KiB погод*уuur" з ГIрофсгtiлковим KoMiTeToM, Цей

графiК склад,атИ за мiсrцО до Його запровалженн.я i о,-:1{:ати працiвЕIикам

пiд пiдtпис. До чергувань не залучати ват,iтних жiнок, MaTepiB, якi мают,т, дiтей

до l2 poKiB.
5.17.'I'имЧасове переведення на iнпlУ роботу, не обумовлену трудовим

договором, або на час простоIо здiйснrовати тiльки за згодою працiвника з

опЛаТоЮпраrriвiдrrовiдноДоЧИнноГоЗаконоДаВстВа.
5,18.Y разi використаI{ня непоt]ного робочоr,о дня\тижня\ норму робочого

часу визнача"ги угодо}о мiж ддмiнiс,грашiсю з.акJIаду i праuiвником, При чьому

не обмежувати обсяг "lpулових iIрав працiвtлика, який працюс на умовах

неповного робочоl,о Llacy,

5.19.РоботУвиховатеЛiв,помiчникl:.::-"'атеЛiв,якiЗаЛишаЮ.ГЬся
працювати в другу змiну через невихiд на робоr,у змiнноr.о n|:"]:::i:,.:::
колИ батьки n.'aoo.rucHo забирают,Ь дirлей iз закладу додому, а також в lI,Iших

вI,Iпадках виконання роботи за межами робочого часу, вс1аI-Iовленого графiком

роботи за розпорядженням керiвника, (.u u""oTKoM роботи за сумiаництвом )

вважати понал}lормовоIо, встановлIовати з дозволу Профсгriлкового KoMiTeTy i

оплачуваl.и вiдtповiдно до чинного законодаI]ства в подвiйному розмiрi,

5.20.ХарчуRання виховате.ltiв органiзовувати за 30 хRиJIин до початку

робот,и або rtiсля ji закiн,tення, або разом з дiтьми, або пiд час ону дi,гей за

умоRИ орt.аrtiзаЦiТ пiдмiнИ. ТакУ * *b*r,"Bic,b 
'.адаваl,и 

i iншим працiвникам

iS



ii:ila,]y, яким за умовами роботи [Ie можна встановити перерву для

зi:починl(у i харчуваI]ня. Перелiк таких посад, порядок i мiсце гlрийому Тжi

а-тановлювати за погоджеI{ням з tIрофспiлковим комi,гетом,

5.2 1 .У разi приЙняттrI атестацiЙнй,<омiсiеrо рiшення про невiдIlовiднiсть

:еlагогi.trlого працiвника займалliЙ посадi tсерiвlлик закладу може iнiцiювати

_.|., Профспiлковим комir,е,гом пи,гання розiрванr{я 
,грудового договору з

;lrrt iз до/{ержаrIЕIям вимог закоFIодавства гrро tIрацIо,

5'22't3есттаоблiкLIасуПоЧаТкУiзакiнtlеН!{ярОбоТ'И.
Реiltим вiдпочинlсу.

5.2з. ВиЗrruчurй тривалiсть вiд(пусток i порялок Тх надання працlвFIикам

заL_Iаду, керуюLIись зuпоrrоIvl украlни <про вiдпустки> вiд 15,11,1996 J\b

50-ti96-BP (dалi Закогt про вiдпустr<и), постановоIо Кабiнету Mir:icTpiB

\-краТни <<ГIро затвердження ГIорядку надання rшорiчrтоТ oct,toBHoT вiдпустки

трllвалiстtо До 56 календарних днiв керiвним працiвникам FIавчальних закJIадiв

та устаноВ освiти, навчальних (пелагогiчних) LIастиI-I (пiлрозлiлiв) iнших

\,станов i закладiв, педагогiчним, науково-педагогiчним прачiвникам та

на},ковим працlвtlикам) вiд l4,04, l 997 N9346,

1-рлrвалiсr.ь пtорiчнот осноlзнот вiдпустки помiчника вихователя 28

каlендар,l"* ло,iu (ч.4 с,г.30 ЗУ <I1po дошrкiльну ocBiTy>),

5.24, I-{адuuur" щopiЧHi додurпоui вiдtпус"гки за особltивий характер

праui прашiвникам з FIеЕIормованим робочим днем (dоdаmок JЧ9б),

5.25.Щорi.tно надавати додаткоrзi вiдпrус,гки за особливий характер праui

трlлвалiстю 7 календарних днiв cecTpi меличнiй старшiй та cecTpi ца9дцчнiй з

:iсгичнот,о харqузu*,", за особливий характер прашi згiлно I-Iостанови Кабiнету

\IiнiстрiвУкраТнивiд17.11.1997N91290(,ЩоdапоокJw7)'
5.26. LIадавати шrорiчнi додатковi вiдпустки працiвникам за робоT iз

шкiдливими i важкими умовами праrri та за особливий характер прашi

вiдповiдно l]o Списку виробниtдтв, цехitз, професiй i посап, затвердженого

постаIJовою Kaбl'eTy"IVIiHicTpiB УкраТни вiд fZ.fr.97 N91290, в залежностi вiд

результаl.iв ат,ес.гаrrif робочих мiсць за умовами прачi r]роведеноТ вiдповiдно до

постанови кабiнеrу lиini.TpiB укратни вiд 01.0В.|992 р. }Г9442 <ПРО ПОРЯДОК

проведення атестацiТ робочих Йi.,lо за умовами праrri> та вiдгrовiдно

затверд}кеному порядку провеJ.ення а.'ес,тацiТ робочих Mict{b за умовами праui та

Методичгtими рекоменлацlями, затвордЖениХ пос1аI]овою N4iнпрашi УкраТни

вiд 01.09.1992p. N4l (dodalпoK JWB)

5.27 . Надавати праuiвt]икам закJIаду шtорiчнi додатковi оплачуванi

вiдпус.гки в зв'язку з }IавчанFIям у порядку i на умовах, гlередбачених чинним

законодавстI]ом.
5,2В. Надtавати прашiвникам соцiальнi вiдrlуст,ки в порядку l на умовах,

перелбачених LI иtj FIим законодавством :

- я<iнкам, якi працЮють i MaIoTb дlитиtлу-iгlвzuriда BiKoM до l8 poKiB;

- жiнкам, ,ni npa,lroloT.b i мають 2-х i бiльrrlе дiтей BiKoM до i 5 poKiB;

lБ



- ,rtiHKaM, якi всигtовили /tlтей;
- о]!rноким матерям;
- батькам, якi вйхову}оть дiтей, без MaTepiB (в тому числi у разi ix тривалого

перебування у лiкувальному заклалi);

- особам, якi взяли пiд опiку дiтей.
5.29. Заr.верджуваги графiк надання щорiчних вiдпусток за погодженням з

профспiлковим пuбiп.rопл до 4 сiчня поточного року та доводити його до

"i:oru прашiвникiв. При складаннi графiкiв вiдпустоt< враховувати сiмейнi

обставигtи, особистi iнтереси,га можливост,i вiдпочинку кожного прашiвника,

5.30. Повiдомляти працiвникiв про да,гу початку Тх вiдпус,гок не пiзнiше як

за ДВ& тияснi до встановленого графiком перiолу,

5.31. Налавати щорiчнi вiдпустки за бажанням працiвникiв в зручний для

них час, за умови tцо LIe rle вплине на роботу закJIаду,

5,32.ПереrIоситИ гтрашiвникУ щорiчнУ вiдгlусткУ }{а iнший перiод або

пролоr*уuЪr" 1т у випадках, визначених cT..i 1 Закону УкраТни кПро

вiдпус"гки) з дотриманням вимог поотанови Кабiнету MirricTpiB УкраТни вiд

|4,04.91р. М346.
5.33.На.цавати вiдпустку (або 1i частину) керiвним, педагогiчним та iншим

працiвникам протягом навчальF{ого року для санаторно-курортного лiкування

1постаrrова Кабirrету MiHicTpiB УкраТтли вiд 14.04. l997 N9346).

5.з4.За бая<анrrям працiвttика виплаtLIува"ги йомУ грошову компенсацiю за

частину rцорiчнот вiдпlустки (при yMoBi, lцо тривалiсть фактично наданих

npu,-tionrnoui rпорiчнот та дода,гковот вiлпусток с1ановить не менш]е 24

календарних дr-riв).

5.З5.Надавати IrIорiчнi вiдпустки
за Тх бажанням одночасно.

поltру}()I(ю, ш{о lrpall}oc в однiЙ ycTaHoBi,

f
5.36.У випадку подirту вiдпустки на l

ocFIoBIIy безперервrrу LIасl,ину вiдпустки
кален/lарttих днiв. I-{евикористану LIастиtлУ

частини за бажанням праuiвника
надавати у розмiрi не менш]е 24

вiдiгtустки на/{аваги педагогiчним

праlliвt-tикам, за Тх бахсанням.
5.з7.)Iti}]кам якi маtо.гь двох iбiльше дiтей BiKoM до l5 poKiB або дитину з

irтвалiдtliс,гю або, яка усиновиJIа дитит{у, одиноким матерям, батьку, який

виховуС дити}Iу без MaTbpi (в тому.tислi й у разi тривалого перебування MaTepi

в лiкувzurьному :закла/li), а тако}к особi, яKa взяла дитину rтlд опiку, надава,ги

tl.1opi.tlto дода,гкоRу соttiальну оплаLIуваlIу вiлгlусr,ку т,ривzuliстю l0

пuri.,,,l,uрttих ллliв. }-iадава,ги rT iTolti, коJIи,]агаJIьI{а трива;liсr,ь цiсТ вiдпус,гки,

rllорiчноТ oct,toBHoT вiдtпусr,ки т,а iнrrтих до/Iатко}]их вiдпус-гок у cyMi перевиlI{уе

59 каJIеI.IларFILIх дrriв. 11ри LIаявFIостi декiлькох гtiдс,гав для надаI]ня цiсТ

вiдrrус.гtсИ Тх загалЬ}rа тривалiсr,Ь не повиН}{а перевиt]lувати J 7 кzurендарних

дrriв. I[ри l1boMy сt]я,IкоВi i ttеробОчi дгri (cl,.73 ttЗгrП УкраТни ) не враховуваги

(ст,.с,г. l9,20 закону УкраТrrи <I Ipo вiдпустки>),

/:/



5.38.не вимагати вiд прашiвникiв закладу брати вiдпус,гки без збереження

заробiтноТ плати за формулюваFIням ((за згодоlо cT,opiH>, Зазначений вид

вi_Iпr,стки надавати тiльки якЩо працiвник бажас iT взяти, а адмiнiстраr-iiя не

]:lперечуе.
5.39. вiдк.lтикати працiвникiв з щорiчних вiдпус],ок лише за ix згодою та

вtlпадках, визнаLIених закоI{одавством УкраТни,

5.40. FIадавати працiвlтикам за бажанням вiдпустки без збереження

заробiтrlоТ плати, аJIе не бiльше l5 каJIендарних днiв вiдповiдно до ст,25

Закону УкраТни uПро вiдпустки>.
s.+t.y разi встановлення ltабiнетом MiHicTpiB УкраТни карантину,

вiдповiдно до Закону УкраТl-rи кПро захист населення вiд iнфекuiйних хвороб>

TepMirr перебувач,,о" у вiдпустшi без збереження заробiгноТ плати на перiод

каранти}Iу не вклюLIаеться у загальний TepMiH встанов;rений частиною

першою ст,26 ЗУ <Про вiдпустки>.
5.42.НаДавативобов'язкоВоМУПоряДкУзабажаннямпраuiвника

понад встаЕIовленi Законодавством вiдпустки без збереження заробiтнот плати

за сiмейними обставинами у разi:
- шлюбу працiвника - 3 робочих днi;
- шлюбу абО призоRУ на строкову вiйсьt(ову службу ролича по KpoBi - 2

каJrеI{дарнi днi;
- cMepTi рiдлrих (батька, MaTepi, ,tоловiка, жiнки, дiтей) - 3 робочих днi;

- вступу ди,гини до перrхого класу загальноосвiтньоТ шJколи - один робочий

день (l вересня).
5.43.Безперешкодно надавати, за бах<анням працiвtликiв, вiдгlустки без

зберех<еНня заробiтноТ плати у випаДках, встановлених ст"25 Закону УrtраТни

<Гtро вiдпусr,ки>. Матерi(батьку), яка(який) виховус дитину хвору на

uукровиЙ дiабет, за iT заявою }Iадавати вiдпустку без збереження заробi,гноТ

nnur" тривалiстю, зазначеною в медичному висновку, ыIe не бiльше як до

досягненIIя ди,гиною 1 6-рiчrtого Bit<y.

5,44.Час вi/tпусток без збережеIJI{я заробiт,ноТ пла,гl,t

ц{о дае гrраво на rцорiч}лу осноI}гtу вiдпустку.
5.45I]игtла.ги KoIпTiB за перiод вiлпусr,ок здiйснюl]ати

дrri до поLIатку вiдtпустки.
5.46.Надавати працiвникам, якi прашюю,гь на умовах

чаOу LIlорiчну вiдпустку повноТ,гривалостi,
S.4i.пр;цiвltикам, дiти яких у Birti ло 18 poKiB встуrrаюТь дО закладiВ

виrцот освiги, розташ]оваl]их в iнrшiй мiсцевостi, за Тх бах<анням, надавати

вiдпус,гttу без збереження заробiт}IоТ плаr,и для супроводу дитини до мiсця

роз1аtпувurrп, 
.зu,,паду i [Iазад. За rtаявностi дIвох i бiльrпе дi,гей така вiлпустка

надаеться окремо iIля супрово/{у KoxtHoT дитиI{и,

5,4В.За працiвниками, якi перебувають у вiдпустцi буztь-якого ВИДУ,

зберiгасr,Lся Тх Mictte роботи,

Rключати до стажу,

не гtiзнiше як за три

LIеповного робочого
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5.49. Забезпечувати гендерну piBHicTb працiвникiв, а саме:

- створIовати умови працl, ,ni io,oon"," б жiнкам i чоловiкам здiйснюваги

Ipy.loвy дiялонiсrь на piBltio о'"оui'_-_л--, 
л,,i,,ли i uоповiкiв пr

-зДiйснюватирiвнУоПЛаТУпраrriжiнокiчоловiкiвприоДнакоВlИ
r-веriфiкацiТ та однакоВИХ УМОВ ПРаui, 

.уки украТни,
5.50. Згiдпо ?-y.eBoi: Угоди Mi>K MiHicTepcTBoM освlти 1 FIa

Профспiлками nfuuiu",niu_o,ui," .i ",r:.л,ОкраТни, 
та ВсеукраТнським

об.сднанн,*ор,u,чiзацiйроботоДавцiвУгалУзiвищоТосвiтина202I.2025
рки перiоди, впродовж Inr1 у ,*",ir.:'u,':, не .здiйсн::}:," 

навчальний

прцес iocuir"r' дiяльнiстъ) у зв'язку ]:_ 
санiтарно-епiдемiологiчними,

нirtатичtIими чи iншими, незаJIежними вiд прачiвникiв обставинами, с

робочим часом педагогiчних та iнших прашiвни1]::,,:,,,,:,тначений час

праttiвники заJIучаються .aо LIавчально-виховноТ, органiзашiйно-методичноl,

органiзацiйно-пЬдагогiчноТ, ""у*йТ робiт вiдповiдно до наказу керiвника

закладу В порядку, перепбаченому колективним договором та правилами

внутрiшнього трудового.розпорядку. оплачувати час простоtо вiдповiдно до

cTaTTi 1 13 Кодеп.у .u*oniB про працrо УкраТни,

5,65l.Ha пiдставi меди.IFIого висновку жiнкам надавати оплачуваIJу

вilпустку у ,u'iny з вагiтнiсть,га пологами тривалiстю:

- ,о попогiв - 70 календарtlих днiв; l r-лrrбYlfiопUlirч
- пiсля пологiв 56 n-."oup""* днiв (70 каJIендарних днiв у разl

народження двох i бiльше дiтей ,а у разi ускладнення пологiв), починаючи з

_fня пологiu (сr..iZ Закону УкраТни кГIро вiдпустки>),

П ро(lсп i,ltкови й ком iTeT, зобов' язус,гьсfl i

5.52.Здiйсi{lова,ги
УкраТгrи Lцодо режиму

Kot{TpoIrb за долержанl]ям у

робочог,о часу i вiдгlо,lиltку,

закладi Законолавс,I,ва

5.53.У разi вияl]JIен}Iя

усуненIIя.

порушень в}{осити роботолавцtо подання про

Роздi"п Vl
()xOPo}IA прАlц I здороR,,I

З Mer.oto створення здlорових ,га бе:зllе,lгlих умов праrti в зак,ltадi

Д dlt i tt i спl р а t,цi я з о б о в' я зу е:пtь с я :

6.1. Розроби,ги, за поr,оджеI{Ilям з IlрофсrriJtковим комir,е,гом, i забезгtечи,ги

виконаItIlя комIlJIексItих 
,}аходlR lцодо ltосяI,1IсII[Iя вQ,гаI]овJlеl]их нормативitз

безгtеt<и, l.il.iсrлИ гrраrti .га виробни.lого сере/tовиLIlа, тtiдвиrцення icHyKl,toT,o

рiвняоХороtiИ,,рu,riзапсlбiганняlзипаДкiвтзиробни.ttlго.граВМаl.иЗМу,
просРесiй}{и м :]ахворIоваI{ням i aBapi ям,

ix
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6.2.створlовати в закладi в цiлому i на кожному робочому мiсцi зокрема

безпечнi умови працi вiдповiдп{о до встановлених норм, Свосчасно вживати

ýо\tплексних заходiв для виконання норм безпеки, охорони працi, пiдвищення

рiвня охорони працi, запобiгання випадкiв виробничого травматизму,

прфесiйних захворювань, аварiй i пожеж,

6.3.Забезl]еtIувати дотримання прашiвrrиками закладу норма,гивних

-]oKyMeHTiB, якi регулrоють питання охорони rrpaui тa обов'язкiв працiвникiв у

сферi охоронИ праui. Здiйснrовати кон,гроль за дотриманням працiвниками

закладу норм i правиrr з охорони прашi та безгIеки життедiяльностi пiд час

освiтнього процесу, а також за використанням засобiв захисту,

6.4.на реzuliзашiю комплексних заходiв використовувати кошти, що

асигl{уIоться з лержавного або з мiсцевого бюлrкетiв в розмiрi 0,2 О^ вiд Фонду

оплаги гrраrli вiдповiлно до вимог ст. 19 закону укратrrи <гIро охо|ону 
"l1,1,]_,

6.5.ЗабезпеtIити фунrсчiонуваI{ня служби охорони праui у закладl

вiдповiдно до вимог ст.. 15 Закону УкраТни uПро охорону праui>,

6.6.ЩоквартаJrьно проводити аналiз виробничого травматизму i

професiйних захворювань. Розробити koнkpeT,Hi заходи щодо запобiгання

нещасних випадкiв та профзахворюва!Iь у заклалi,

6.7.Проводити навчання i перевiрку знань праuiвникiв з охорони праrri

своечасно, у т,ермirrи передбаченi чинним законодавством з охорони праui,

6,В.Забезпечит,и дотримаI{ня посадовими особами та прачiвниками вимог

Закону УкраТни кПро охорону працi>, нормативних aKTiB про охорону працi,

технолоГiчниХ процесiв, графiкiВ планово-попереджуваJIьних peMoHTiB

ycTaTKyBaIi н r{ та вентиrгяцiТ,

6,9.Безкоштовно забезпечУвати працiвниl<iв, якi rrрашtоlоть на роботах зi

шкiдливими та небезпечними умовами працi, а також гIов'язаFIих iз

забрушнеttням або таких роботах, що здiйсгttоються у несприятливих

температурних умовах - засобами iндивiдуаJIьного захисту за встановленими

нормами.
6, 10.Свосчасно видавати працююLIиМ сIlецодяГ, спецвзуття iншi засоби

itлди вiдуzuIьного захи сту,

6,1l.Компеr-Iсувати Iзи,гра"ги працiвниrса, пiдтверджеrli документально, на

придбання спецодягу та iнших засобiв iндивiдуаrIьFIого захисту, якщо в

наслiдlок несвоечасного забезпе.tення адмiнiстрацiею працiвника вiд був

змуutений гrрилбати Тх за власt-li коrпти,



] . Забс-зll еLIи,1,l,j сl]о€,часну замirrу
, ;]i.,гIрt,Ijtа,l,ними llo закiLIlIелlня

- .- J_crI{l1x lзij( IIpaItiBIIиKa I]риLIиIL

_ _]. ЗабезI]еLIиl,и IIраI{r{я, хiм,tис,гtс}, tзiltлловJIеIlнЯ ,га утримання
' ..-leHb rзij{trовiдtло д(о санi,гар}lих норм i ttlэавил r,iгiсни,

побутових

6.14. Праuiвникам, якi працюють на роботах, iз забрулненням, видавати

бсзкоштовно за встановJIе}Iими нормами мило. На роботах, де можливий

BIL-IIIB на шкiру шкiдливо-дitочих речовин, видавати безкоштовно за

в-тановленими нормами миючi та дезiнфiкуrочi засоби.

6.15.Не допускаТи жiнок до пiднiмаIJня i перенесеFIня вантажу, вага якого

перевищус граниLIно лопустимi норми вiдгlовiдно до Граничних норм

пi:нir,tання i ,гrеремiщення важких предметiв жiнками (наказ MiHicTepcTBa

о\орони здоров'я УкраТrrи вiд t0.|2,9з JtIэ24l),

6.16. Виконуrзати заходи Lцодо пiдго,говки примiщень пiдприсмства до

рrэботи в осilлньо-зимовий перiодt у T,epMirr до 25 вересня, Забезпечити

пртягом цього перiоду с,гiйкий температурr+ий режим у примiщеFIнях згiдно

встановлених caнiTapнo - гiгiснiчFlих норМ, освiтлення У Bcix примirцентlях

заri-Iаду, гiгiсrriчнi умови вживання питнот води,

6.|1, Iliд час укладангrя трудового договору проiнформуваги працiвника

пi_l розписку про умови riрацi, наявнiсть на його робочому мiсцi небезпечних i

шкi.lливих виробничих факторiв, молсливi наслiдки i.Х впливу на здоров'я, а

такок про його права на пiльги i компенсацiт за робо,гу в таких умовах,

6. l8. Зберiгати середню заробiт,rrу пJIату за прашiвником на гrерiод

припинеtlня роботи, якщо створилась виробнича ситуацiя, небезпе,Iна для

I-tого жи.l.тя чи з/iоров,я, або прачiвFIикiв, яI(i його оточуIоть, i rtавколишнього

середовища. Фак.г LIаявI]остi такоТ ситуацiТ гriдr,верltжусться спецiа;riстом з

охоронИ працi устаrIовИ за yLIacTIo преllсl,авника профспiJIки, а в разi

конфлiкту - вiдповiдним державIlим органом нагляду за oxopoнolo працi за

учас,гю прелс,I,авникiв профспiлки.

6.i9. Проводити атестаLiiю робочих мiсць за умови працi, згiдно постанови

Кабiне.гу MirricTpiB УкраТrrи вiд 01.0в,1992р. N9442 (атестаrriя проводиться

атестаLliйною koMicicto, склад i гtовlловаження якот tзизначаеться наказом по

закJIадlу в строки гrередбачеlti колlективЕIим договором, не рiдше одного разу

на 5 pokiB. Вiдповiдальнiсть за своечасне та якiсне проведення атестацii

покласти на керiвника закладу) за резуJIьтатами атестацiйнот koMiciT вживtrги

заходiв Lцодо покращення yMol] працi, медичного обслуговування,

оздороRJIеFI}Iя працiвникiв ,га нада}IFIя Тм вiлповiдних гriльг та комIlенсацiй,

або ремонт спеIlодягу 1 спецвзуття, що

BcTaIloBJIeHoгo термirrу Тх гtосiння з
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э.]0. I]имагати Bi:r вiддiлу освiти, куJIьтури, моrlодi i спор,гу УкраТнськоТ

.. :ькоТ ради сРiнансуваFIня витрат rra проведення попереднього (при прийrrяттi

-= поботу) i перiоличних (гrротягом ,грудовоТ iliяльнос,гi) меличних оглядiв
-:.цiвникiв зак_падiв освiти вiдповiдно дtо LIинного закоFIодавства (Закон

_. :.эаТни кIIро охорону працi> cT,|J, Кодекс закогtiв про працю УкраТни

:..,69), (I-IocT,arroBa Кабiнеr,у Мirriс,грiв УкраТrrи вiд 23.05.01р. JYl559 кПро

:.:.вердження перелiку просРесiй, виробниц,гв та органiзацiй працiвники яких
-iлягають обов'язI(овим профiлактиLIних медиtIFIим огJIядам, порядку

l]I-\ведеFIIJя цих сlглядiв та видачi особис,гих медичних книжок), накази МоЗ
!'храТни вiд 23 .0].2002 р. Nч280 <[Цоло оргагriзацiТ проведення обов'язкових
*зофiлак,гиLIних медичних оглядiв гiрацiвникiв оtсремих гrрофесiй, виробництв

. органiзацiй дtiяльнiсть яких пов'язана з обслуговуваLIня населення i може

ilривести до пошJирення irrфекrriйних хвороб> та вiд 21.05.2007 р, М246 <ГIро

за,гверлженrIя порядку проRелеЕrня медиLIних оглядiв працiвникiв Ilевних

ка,гегорiй>;
6,21, tlри сRоечасному проходцrкенtti працiвником llерiодичного

\тедиLIного огляltу зберiгати за ним заробir,ок на встановлений час

прохо/l)кеFIня медичного огJIяду (ст.7 Закону УrсраТrrи <<l-[po охорону гlраrli>.

6.22, Не доllускати до роботи працiвникiв, якi без поважних причин

ухиляються вiд проходження обов'язкового медичного огJrяду.

6 .23 .Заб езп ечувати п озачер говий меди.tн и й огл яд1 працiвrrикiв :

- за заяЕ]окl ltpattiBHиKa, якt](о BiH вважас, шlо гlогiршення стану його здоров'я

пов'rtзане з умовами гlрацi;

За своею iнiцiативоtо, якщо стан здоров'я працiвника не дозвоJIяе йому
виконувати своТ труловi обов'яtзки.

6.24, I1раlliвникiв, яl<i потребують за станом здоров'я надання легшоТ

робоr,и переRоди,ги, за Тх згодою, тимLIасово або без обмех(ення строку на iншу

роботу у вiдповiлносr,i з медиLIними висI{овками.

Огrлату гrрашi в таких випадках I]рово/Iиl,и згiдно
законо/_(аRством.

з чинFIим

6.25. Проводити спiльно з Профспiлковим KoMiTeToM своечасне

розслiдування та вести облiк нещасних випадкiв, професiйних захворювань i

аварiй на виробttицтвi.

6.2],ЗабезпеLIити безумовне вико}{ання запро]lонованих KoMicicto з

розслiлуваIIня неш{асного виIrадку на виробrrицтвi органiзаrliйно-технiчних
заходiв Ilо t{o}KlloMy нещасному вигIадку.
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6.28.Надаваги матерiальну допомогу rrрашiвникам у випадку хвороби в

наслiдоt< виробничоТ т,равми або професiйного захворIоваFIня зсLлежно вiд
тривалостi хвороби в межах фонду заробiтноТ плати, затвердженого в

кошторисах доходiв i видаткiв.

6,29. Якrцо комiсiсю з розслiдуванI{я нещасного випадку буд.
встаI]овлено, шIо цей виI]адок трагIився внаслiдок невиконання вимог
норматиI]них aKTiB про охорону гlраrцi гlрацiвниtсом, розмiр одноразовоТ

.]опомоги Mo)te бути зменшено у порядку, що визначаеться трудовим
колективом та поданням адмiнiс,грацiТ та профспiлкового KoMiTeTy, аJIе не

бiльше як FIа 50 %.

6.30. Ст,ворити для працiвt-tикiв, якi отримали iнва"гriднiсть на даному
пiдприсмствi, умови працi для подальLпого виконанFIя ними трудових
обов'язttiв вiдlтовiдно до медичних висновкiв або органiзувати 1х

перенавчання, переквалiфiкаuiю чи FIадомну працю.
6.31. Вiдrrовiдrrо до чинного законодавства забезпечити здiйснення

загаль}Iого - обов'язltового державного соцiыIьного страхування працiвникiв
пiдгtрисмсr,в вiд нещасних випадкiв rIa виробництвi та професiйrrих
захворюваI]ь.

6.32. Вiдrr_rкодування шкоди, заподiялtоТ внаслiдок ушкодження його
здоров'я або у разi cMepTi працiвника, здiйснюtоться Фонлом соцiального
страхування вiд нещасних випадкiв на виробrтицтвi вiдповiдно до Закону
УкраТrrи uПро загrulьнообов'язкове державне страхування вiд нещасного
випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили
IrTpaTy працездатностi >.

додатковi виluтати адмiнiст,рацiя закладу не здiйснюе.
6.33. Звi,llьняти представника профспiлки Bi;r основноТ роботи iз

збереженням за рахунок коrтr,гiв закладу за ним середнього заробiтку у
випадках залуLIення до ЕIавчаFIня участi у проведенrri розслiлувань нещасних
випадкiв та обс,гежень cTaFIy безпеки i умов праrri.

6.34. 11роводити за IзстаIlовJtеними графiками I-IавчаI{ня, iнс,груктаж та
перевiрку два рази rла piK знань з охорони гlрацi праrцiвникiв, якi зайня,гi на

роботах з гтiдвиrrlеною небезпекою або там, де с гlо"греба у професiйrrому

лоборi.
6,35. За поданням профспiлкового KoMiTeTy або керiвлтика структурного

пiдроздi"lrу заохочувати iнiцiативгtих працiвникiв, що вiдзначились у
здiйснеrлlli захо.цiв з пiдвишlен}Iя безгlеки та rrокраLцення умов праrri.

l аз



коJIекl,ивi заходи, aKr{iT, iгrформування Iцодо

iнфекшiТ\СНIl[у, безпе.tt-tих 01,ocyI,1KiB, забезгlеLIува,ги

6.36, Забезпе.tити суворе виконанFIя посадовими особами ,га iнжегtерно -

технiчtлими робiтниками вимог Закоrrу Укратrrи <[тро охорону працi>, кпро

пожежну безпеку>>, uПро дорожнiй рух), <<Г[ро цивiльну оборону УкраТни>,

нормативI{их aKTiB про oxoporry працi, ,],ехнологi.ttтих гlроr(есiв, графiкiв

Ilланово - попереднiх peMoHTiB обладнання ,га веFIтиJrяцiТ.

6.37.Пропагувати здоровий спосiб }киття, проводити в трудовому
гlрофiлактики вIл-

BIJl-до,гримання гIрав

iнфiкованих.

Пр а цiвн uкu пiа пр u€мсmв зобов' язу tопоься :

6.38.Вивча^ги,га викоFIувати вимоги нормативних aKTiB про охороrrу працi,

правил експлуатацiТ машин, механiзмiв, устаткування та iнших засобiв

виробництва;

- застосовувати засоби iндивiдtуа-гlьного захисту у випадках, передбачених

правилами технiки безпеки працi;

- проходити у встановленому порядку та в строки попереднiй i перiодичнi

медичнi огляди;

- свосчасно iнформувати вiдповiдлту посадову особу при виникненнi

небезгlечлlих та аварiйних си,гуацiй на робочому мiсцi, дiльницi, В

с,груктурrrому пiдроздiлi. Особисто вживати посильних заходiв щоДо ix
запобiгання та усунення;

- дбайливо та рацiональFrо використовувати майно пiдприсмства, не

допускати його пошкодження чи знищення;

- дбати про особисту безпеку та здоров'я, а також про безпеку i здоров'я

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

перебуванFIя на територiТ пiдприсмства;

- нести безпосередню вiдrrовiдальнiсть за порушення зазначених вимог та

за дотримання правил внутрiшнього трудового розпорядку.
Профспiлков uй комimеm зобов'язуеmься :

6.39. Злiйснювати контроль за дотриманням стороною АлмiнiстрачiТ
законодаRстRа про охорону працi, с,гворення безпечних i нешкiдливих умов
прашi, наIIежних tlиробничих та caHiTapHo побутових умов, забезпеченням

працiвникiв спецодягом, сrIецвзуттям, irтшими засобами iнливiдуального та

коJIективного захисту.
У разi виявленFIя порушень, вимагати ix усуFIення.

Pcl
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6.40. Предсr,авляти iнтереси працiвникiв у вирiшеннi питань охорони

працi' у випадках визначених чинним законодавством вносити Ддмiнiстрацiт

вiдповiднi подання.

6.4l. Iнформува-ги працiвникiв про Тх права i гарантiТ в сферi охорони

праui.
6.42. У разi загрози }киттю або здоров'ю

роботодавця негайного припинення робiт на

необхiдний для усунення шiсТ загрози.

працiвлtикiв вимагати вiд

робочих мiсцях на LIac,

6,4з. Зztiйсr{lовати I(оI]троль за наданням гliлы, за роботу в

н ебезгlечtIих умовах, вiдшt кодуванн ям LtJl(оди, зап одiяl-t оТ здоров' to

шкiдливих i

праuiвника.

6,44, Бра,ги участь:
- в розробrli програм, положень, нормативно-правових докумен,гlв з

питань охорони працi у закладi;

- В управлiнrri загzuIьFIообов'язковим державним соцiальним

страхуванням працiвникiв вiд нещасних випадкiв на виробништвi та

профес i й}{ их захворюваFIь ;

- у rIроRеденнi атест,ацiТ робочих мiсць, за Тх результатами вноаити

llропозишiт щоло покращен}rя умов працi, медичного обслуговування,

оздоровJIення прашiвникiв, надання Тм вiдповiдrrих пi.llьг та компенсацiй,

- У розслiдуваннi нещасних випадкiв, складання aKTiB про нещасний

виIIадок на виробниц,гвi, готувати свот висновки i надавати пропозицiТ,

представJtят.и iнтереси потерпi,llого у сrriрних питаннях;

- у проведенi перевiрrси знань працiвникiв з охороtlи прашi.

Роздiл VII
СОЦIДЛЬНИЙ ЗЛХИСТ, ПIЛЬГИ, ГЛРДНТII ТЛ

КОМПЕНСАЦII
Д l лli н ic mр il цirl з о б о в' ttзу с, mь clt :

7.1.утримуватися вiд яких-небуль дtiй, що можуть вважатися втручанням

статутну дiял bt-l i сть Про сР сп iлкового ком iTeTy.

1.2. Створювати належнi умови для дiяльrtостi KoMiciT з соцiального

страхуваI{ня на вигIадок тимчасовоТ непрашездатностi.

7.3. Забезпечити збереження архiвних документiв, згiдно яких

здiйснюст.ься осilормле}lня пенсiй, отримання пiльг i компенсацiй, визначених

законодавством У краТrrи.

7,4, Здiйснlоваr,и, за участю гrрофспiлI(ового ttомi,гетУ щоквартаJIьниЙ

аналiз cTally 1,имчасовоТ непраl(ездат,ностi в ycTatloBi та причини захворювань.

)S'



1,5,ПерерахоВУI]аТисI]оСЧасНоТ.аВгIоВНоМУобсязiВНескИНа
]агальнообов'яlзкове державне соrliальне сl,рахування в зв'язку з тимчасовою

tsтратою Ilрацездаrrоariта витратами, зумовленими народженням i похованням,

].6.ЗабезпеtIувати головl та членам Профспillкового KoMiTeTy

безперешкодtrий доступ для спiлкування з працiвгtиками, не перешкоl],жати

вiдвiдуванrлю та огляду примiщеttъ закладу, робочих мiсць, надавати для

здiйсненrlя контролtо книги лtаказiв, т,руповi книжк1 ,1yлlт:т.тiв, документи

щод,о облiку робо.tого часу, вiдпус,гок, заяви l,а скарги працiвникiв та книгу ix

peccTparriT, документи З rарисРiкацiТ, aT,ecтarriT праriiвникiв, вiдомостi та iншi

.fокумеI]ти з питаIIь заробiтноТ плати тощо,

7.7.I'олоВi й членам ГIрофспiлкоtзого KoMiTeTy, не звiльненим вiд основноТ

роботи, надаI]ати вiльний вiд роботи час (не менше двох годин на тиждень) зi

збережеttням серел11ього заробiтку дJjя виконання громадських обов'язкiв на

корисl.Ь труltовогО коJlективу, Y.]ac.,.i в коlJсулоr,uцiо" i переговорах, робо,гi

u"Ъорп"* гrросРсгrirrкових органiв, зокрема виIцих,

7.8.НадаватиПрофспiлковомУкомiтетУнеобхiднУiнформацirоЗПИТанЬ'Що
стосуються змiсту Llього Колективного договору, сприяти реалiзаuiТ права

Профспiлкового KoMiTeTy FIa захис1, трудових,соцiально-економiчних прав ,га

iHTepeciB праuiвникiв' 
икiв, якi с LIленаМи профспiлки,

7,9.Ritiповiдно до письмових заяв працlвrll

щомiсячгtо i бе:зопла"гFIо у,гримува,ги iз заробiтlrот плати i перераховуваги на

рахунок Обухilзськот рuйоп,,от гlрофспillки гrраuiвникiв освiти ,t,teHcbki

просрспillковi внески не пiзнiшrе наетупного за л}Iем Rиплати заробiтнот плати

дня,
7.10.1-IоГОджуватИ з. ПрофСпiлковиМ KoMiTeToM змiну умов трудового

договору, оtIJlати прац1, llритягI]еI]ня до дисциплiнарноТ вiдповiдальносr,i

праr\iвникiв, якi с членами профспiлки,

П р о ф спiл ко в u й Koшime m :] о б о в' лtзу с"mь clt :

7.11. Здiйснrоваr,и контроль за викорис,ганням ксlt_штiв FIа виплату гtiльг,

доводитИ iнформаrtiю ло члеrliв трудовоr,о колек1,иву,

7.|2, Представляти i*rrер.сЙ" прашiвrrикiв у KoMiciT з соцiа.,lьного

СТРаХУВаН 
rr^^пАпАtтLIL^ ^arrnn.Rf'e' 

вiдrrочинку та- 

1 .|3. Сприяти гIроведе}IFIIо озltоровJlення, сlмеиного

лiкування праltiвникiв, оздоровлеI{ня лiтей в дитячих таборах, а також

сприя.ги вчаоFIому о,гриманню диl,яLIих t]одарункiв на новорiчнi та рiздвянi

QRята.

7,|4. Спiльно з працiвниками ус"ганови органiзуваr,и проведення

культурно-масових заходiв у закJIад1,

7.15. ознайомлювати гlраtliвникiв з новими нормативами актами з питань

cTpaXyBaHI-Irl та надавати консуJlьТативну i ме,годичну допомогу з питань

соцiальгtого захисту.
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Сторона
прелставFIиком
ним FIаI(ази та

адмiнiс,грацiт визнас l1рофсrtiлtсовий

iHт,epeciB прашiвниl<iв, якi працюtоть в

iTTшri лока.Пт,,нi lЛОрматиlзгli акти з I]итань,

оргАLIIзАцri

комiте,г IIовI]оважним
закладi, i погоджус з

що с предметом цього

договору.
Д dMiH ic mр fl цiя з о б о в,' язу е, mь ся :

8.1. Забезпечувати р.uп,.uй,о прав i гаран,гiй дiяльностi профспiлок,

встаI{овJIеt{их LIинним законодавством, зокрема Законом УкраТни кПро

професiинi спiлки, Тх гlраlза l,а гараI{тiт дiяльностi>>, не допускати втручання в

дiяльгtiсть, обмеження прав профЬп iлок або п ерешкод**r1] _l:ilяльн 
ocTi.

8.2, l\ля забезпе.tе"", дiппuностi ГIрофспilIково.о KoMiTeTy, проведення

зборiВ працiвглиt<iВ устаI{овИ, надаватИ безкошrтовно примiщення з yciM

необхiдни м обладнання м, звО язком, опzu]ен ням, освi,глення, прибиранням,

8.3.t]аданняI.Iросрсгtiлковомукомir.етУМо)кJlИRостiрозмiщУвагиВJIасНу
iнформаlrirо у гrримirценгlях закладу,

в,4. Розгuядати протягом i днiв вимоги i гlоданt-tя Профсгliлкового

комiгету щодо усунення поруш]ень законодавства про працю Укратни та

Ко.пективного договор}, невlдклаДно Rживаl,и заходИ шо/lо Тх усунення' 
_:__

8.5. На вимогУ tiросРспillкового комiте,гу надаваги в 
'иж}Iевий 

TepMtH

вiдповiдrri локуме,iт", iu,|rормаrriю та пояснення, llio стосуlоться дотримання

ЗакоНоДаRсТВаПроПрацЮ,УМоВгlрацi,ВИкоНанНЯКолек.гивноГоДоГоВору'
соцiальнсl - екоtломiчних прав прашiвrrикiв,

8.6. Ijа/iавати можливiсть Профспiлковому KoMiTeтy перевlряти

розрахунки з оIIлати праui ,I,a держаRного соцiальгlого страхування,

викорисl.анIIя коrшт,iв на соцiальнi та KyJIbTypHi заходи.

в.7. Забезгtечит,и учас,гь ГIрофспiлкового KoMiTeTy в пiдготовцi змiн i

доповнснь до Статуту закладу,
Профспillковим KoMiTeToM на

в.8. ГIровопити зус,грi.ti, когlсульташiТ з ПрофспlлковиМ KoMlTeTOM Hi1

принципаХ соtliа-пыtогО ,rup,r,o.p.,гuu, iнформуватИ його про плаFIи робо,ги

закJIаду.
8.9, Брати участЬ у заходаХ Профспiлкового KoMiTeTy на ii запроtUення,

П р о rll с п ilt t<o в rt с mо р 0 l l п з о б о в' язJl с, пl ь с lt :

В. l 0. I1редстаRJIя,ги iнr,ереси праldiвгlикiв зак,lrаду,



Роздiл IX
СОЦIАЛЬНЕ ПДРТНЕРСТВО

Д Dлл irti сплр uсqiя з о б о в' язу с,пt ься :

9. l . I-{e приймати в одI{осТОРОННЬОМУ ПОРЯДКI I]T:::,Ti:::r,,:::'"'
трудових, .oui-o";;, .;r;мiчних, -t":l]|::::ou" Та iН'ГеРеСiВ ПРаЦlВНИКlВ'

9.2.Розв,яЗУВаТисПlрнlп"'uп,',,якiмохtуТъВиникатипiДЧасВиконання
цiст Угоди, шляхом проведення попереднiх tсонсультачiй i переговорiв,

9,3. Утримув атиея вlд ор.анi.Йiт страйrtiв з питань, вирiшення яких

перелбачено дiйсним Колекl,ивЕIим договором, за умови Тх повного виконання,

Розлiл Х

коtIТРоЛI,ЗлВИконлнtIяМколвктиl]ноГоДоГоВоРУ

ЗметоtозабезпечеНняреаЛiзацiТПоЛоженЬцЬоГоДоГоВорУ,здiйсненtля
контролю за його викоFIанЕ .ям сплоронu зобов'язуюпlься:

l0, l . Визtлачити посадових осiб, вiдгrовiдальних за виконання умов

договору та встановити термiни Тх виконанtля,

10.2'3абеЗПеЧи.ГизДiйсненняконТроЛЮЗаВИкоНаНняМДоГоВорУробочоtо
koMicicto з чиQла представникlв cTopi.t, яка вела переговори з його укладання,

Результати перевiрки вико}Iання .обоu'язань договору оформлювати

вiдtповiltн"* unrbr, який доводити до вiдома сторirr oo,o1l|I. 
,,.

l0.3.НадаВаГипоВНОВа)кНиМIIре}iсТаRгlИкаМс.rорiгrНабезкоштовнiЙ
ocHoBi ная}зну iнформаlдiю та /tокумен.ги, llеобхiдгri дrrя здiйснення контролю за

виконанt{ям дlо говору,
l0.4. РозгJIядати пiдсумки виконання коJIективLIого договору на

загаJIьI]их зборах (коrrфереrrriiТ) трудового колекl,иву лвiчi на piK,

t0.5. У разi винИкЕIеlIнЯ .пiрчr"*.пи,гаtIь шlоl\о зас'осуван}Iя окремих норм

цього логовору спiльно FIадава.ги вiдrlовtднt роз'ясtlення (пръt rteoбxidHocttli

офорлtl.пЮваmч |х dслкулlеНпl,сltllэLtо - t,tQказаJ\4u, спiльrtимu рiъuеrtнямu, mоьцо),

10.6.УразiПорушенняLIиI]еВИко}IаНнязобоtз'язаньДоГоВоруЗВини
конкретноТ поЪuпоuоij 

-особи, 
BoFIa несе вiдповiдальнiсть згiдно з LIинним

закон одаrjс,I,во м У rсраТни,

ц



10.7. Колективний договiр укладено в, трьох примiрниках,
зберiгаються у кожноi iз cTopiH i.мають однакову юридичну сиJry.

Колективний договiр пiдписали:

Вiд адмiнiстрацii: Вiд трудового колективу:

Голова Профспiлкового KoMiTeTy

Татаренко Н.П.

о9- og 2021 року
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Голова профс
Заклаdом dоu,tкiльно[ освimu''Золоmа рuбка

с.Я{укiвцi

Згiдно IнструкцiТ про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникам освiти
(Наказ MiHicTepcTBa освiти УкраiЪи вiд 15 квiтня 1993 року Nч 102)
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luрекmор ЗДО"Золоmа

Пiкуза
03.09,202lp.

Голова профсЙiлковоzо коллimеmу

do пункmу 3.27. Колекmuвноzо dozoBopy

пt i ctc а dlи i н i с mр ац i ею m а пр о ф с п iлк о в uли к о м i m е m ол,t
? акл а dy d оu,tк iльн о i' о с в imu (ясл а- с а d ок) " З ол о m а ръtбка''
с. Я{укiвц;iУкраiнс bKoi' tиic bKoi' р аdu

положення

про премiювання працiвникiв закладу
дошкiльноi освiти (ясел-садка) <<Золота рибка>> с.Жукiвцi

Украiнськоi MicbKoi ради

1. Загальнi положення

1. i. Положення про премiювання працiвникiв дошкiльного закладу
созроблено вiдповiдно до положень Кодексу законiв Украiъи про працю,
Закону про оплату працi, Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 30.0s.2002
-\Ъ 1298 <Про оплату ,працi працiвникiв на ocнoвi единоi тарифноi сiтки
эозрядiв i коефiцiентiв з оплатй праrдi працiвникiв установ, закладi в та
рганiзацiй окремих галрей бюджетноi сфери), нак€Lзу моН вiд 15.04.1993р
,l102 пПро затвердження Iнструкцii про порядок обчислення заробiтноi .rnur"
-сацiвникiв освiти>, наказу моН вiд 26.06.2005 Ns557 <Про впорядкування
\IoB оплати працi та затвердження схем тарифних розрядiв ,працiвникiв
авчальних закладiв, установ освiти та наукових установ з метою
тl,iмулювання cyM.rtiHHoi працi працiвникiв та визначае порядок i розмiри
;lплати Тм премiй за пiдсумками роботи,.

|.2. Положення спрямоване на посилення матерiальнот зацiкавленостi
Dацюючих у покращеннi якостi виконання посадових обов'язкiв, функцiй та
эвдань, змiцнення виконавськоТ дисциплiни.

1.З. tsiдповiдно до положенъ ст.151 КЗпП Украiни, протягом строку дii
;tсциплiнарного стягцення заходи заохочення у виглядi .rp"riro"b"""
:ацi вникiв не застосовуються.

2.Показники премiювацня та розмiр премii
2.1. Премiювання працiвникiв здiйснюетьqя в межах фо"ду премiювання,

- зореногО у розмiрi не менше 2-х вiдсоткiв планового фо"ду заробiтноТ плати
. eKoHoMiT коштiв на оплату працi.
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2.2. IJ{омiсяtчне премiюванLrя праttiвгrикirз здiйснtосться вiдповlдно до rx

особис1оt.о вFIеску в заI,,аJIь}Ii резу.ltt,r,аr,и робо,ги, рiвttя 
,груltовоТ та I]иконавськоI

дисциti;tiни, iн,геtlсивгlilст,i гrрашi.

2,з, N4аксима.цьttий розмiр (lогr7rу гtремiювання законодаI]стtsом не

обме>кеltий, яtк i сам розмiр гlремiй KoIIKpeTIIOMy гIрацiвгrику.

2.4. розмiр гrремiТ визIlаL{ас,гьсrl у IIpoIle1-ITIloMy ('%)ВiЛНОШtеГtНi ДО

посадового окJIаду за (iак,ги,lrtо BiltllpaltI)OI]atIий ,lac за звi,ггtий гrерiод.

2.5 В окремиХ виllаilкаХ, за l]иl{Она}It.lЯ tlсобltивt) ва)кJIивоТ роботи, або з

нагоди roBirIeTB та I]a честь,)lер>t(авIlих ],а просРесiйних cBrIT, з урахуваI{ням
особист,оI.о BI{ectty, праuiвIJи кам мо)(е бути вигIJIачеFIа гIремiя згiдttо

tlачальIIиtса вi/цдi"lrу ocBiTpt, l(ультУРIrо моло:ti та crropl,yУrcpairlcbKoT MicbKoT

рад!l.
2.6. l]агаlrьний розмiр tlремiй, tllo нараховуеться працlвникам,

розрахоВусться в межах коttt,гiв, передбаLIепих на премilованr{я у кошторисi

закладу та eKoHoMiT коtшr:iв сРонду оI]JIа],и прашi та визI-1аЧас,гься до завершення

мiсяt{я у rзiдlсо.гках до мiся.lгtого фонлу оплати прашi з урахуванням фактично
вi/lгrрацьоваI,Iих робочих днiв, Розмiр гrремiт залежить вiл особистого вкладу

гtраlдiвника в загаJrьlti резу;]ь"га,ги робо,ги, без обме)(енI{я iндивiдуаJIьI{их премiй

максимальними розмlрами,
2,7. Розмiр гrремiй працiвникiв закJIаду визI{ачасться

показниками:
2.7,1 . При визначенtli гrрем iT виховатеJIю-методtисту враховус'ьOя :

- сво(]час}Iа та якiсна пiд(готовка заклаДу до LIового навчаЛьного року;
- органiзашiя чiткот роботи прашiвникiв закладу, стtsорення сприя]]ливого

lrлiкроклiмату I] гtедагогiчLrому колек,гивi;
- систематиLIна робот:а щодо змit{ненtlя ,га покращеIlня маr,ерiально-технiчноТ

бази нав.IаJIьIJого закладу;
- створення належних умов ttlодо
l] ItXOI]aIIIlll];

- o1ll.i,tttiзitl(ilt t,ir tlрове/tсItItя ctc:BiтllbO0,0 IIpOliccy lr закJIа/l1 на високому plBI{1;

-,-,1-,,,u*,iзаltiя c14c"t,cM14 1эобtl,t,и lIlolio lli/tвиIttеtlttяl кrзir"lriфirсаrliТ,га гrрофесiйноi'

rtaйc,t,epttitc,t,i t lciiaI,oгi в;

- с],I]ореl]tIя ltL]Jlc)l(tIиx умов Ilto/lo l.tиt{оIlа}Itlяt ilсtзi,гttiх ltptlгpaiM;

- яt<iсttий.га,iliсвий коrl,гроJlt,'зit trCBil,ttibц llpOltcc()M" ltкiсгtt1 ,1IIL1l{l,, 
YПlirrb. ttавиLIоl(

зttxtlBatttli tз;

- .ti.гкУ оргаtriзаtiirо робсlr,и i здtiйсtIе1-I}Iя KOl1,1,pOJIlO Il[о,цо ,забе,зttе..lеllIlя ()х()рони

.{tIl-гя i з,цtlроtз'я учасгtикiLз clcBiT,ttboгo проtlесу.
2.],2'II1liлrзизtlа.tеtttliгIремiТзаtзiztУвачУr.ОсlIо/lарс.ГВоt\4ВраХоRУСТЬсЯ:

- якiсtiа ()pI,aItiзartilr робо,r,и II1Oil\O уl,римаlIIlrl IIримiIr{епt, t,lсtзil,гtьоt,о зaI(JlaJiy у
: :,l.,I C)i( I I о l\4 у с а ) t i,гар t l сl- t,i г i с: r r i ч i t о м у c,t,a l r i ;

- .ti,гкаt сlрi.rrtti,заttiя рсlбоr,и tltO/to tlpt,atti,зattij' об"rriку 1,а ,збереtltсtI}{я ма,геIliiutьних

_ittitilс,гсli:
- з:liйсilсIt€t tlit BL,lcoK()Ivly piBrri робо,га iIlo/l0 гtillгсl,гсlвки сlсвiт,нt,оГО ЗакJIа/(у llo
l.]г]оl,()IlаltзlIаj{ьIlоI,ороКу; \

- l{L-lJlc]ililIa орI,аIliзаrtiя l tl с1,Iс,геj\4il,I,и.tttijй KOli,l,p0,IlI) IIро,гиIIо)l(е)кноl,о cl,al]y

_l I]Ll iIJ l Ill l()I'O':taliJ trljtY.

]а 1,акими

забе:зt,tе.lенгtя охороLlи )(и,гl,я,га здоров'я

зi



визначеtII-Ii розмiру rlpeMii IIe/{aI,oI"iLILIиM працiвFIикам
I]раховусться:
- есРективне воло/liнr-rя формами i методами органiзацiТ ocBiTHboT роботи, вмiле
iх застосо]]уваFrня, що забезпечус результативнiсть роботи;- наявнiсть власного або TBopLIe використання передового педагогiчного
лосвiдlу;
- сис,гематиLIне ведення дос"lli/_ll-tиLlько-поtJlуковоТ роботи шляхом
запрова/_{жеttня гlедагогiчного ексI]ериментування, ноI]аторських методик,
розробки дидактичного MaTepially;
- проведення вiдr<ритих занять /{Jlя колег на ocFloBi ttоваторських методик та
власного лосвiдУ (не меншiе l захоДу протягом LIавчаJ]ьного Року);
- активна участь у роботi ме,годич[лих об'едцнаFIь;
- iнiцiатива та творчiсть у виконаннi шосадових обов'язкiв;
- активIJа участь lз громадському rкиттi ocBiTHbot-o закладу;
- дотримання норм ,груловоТ дисциt-lлiни та IIраRил вrlутрirшнього трудового
розпоря/lку закладу;
- активна участь у пiдгоr,овtli заклаiIу до Fiового навLIаJIьI-Iого року, змiцненнi
Mar:ep i a"lt ь 1-1 о-,ге х rl i ч н оТ бази FI аRч аJI bll о го закл алу ;

- досягнен1.Iя високих результатiв у HaBLIaIJHi та виховаrrrri дiтей.
2.].4, 11ри визначенtti розмiру премiТ технiчним працiвникам

врахоIJус,гься:
- cyMlt i нгlе сl,авJIеt{ня до ]]иконанIlя фун кшitll Iа,п ьних обов'язкi в;
- дотриманt{я в роботi l]имог дцirочоl,о трудовоl,о законодавства, Ilравил
внутрiшнього трулового розпоря/{ку, it-tших нормативI-Iо-правових aKTiB, якi
регламентують рiзнi стороi{и Тх труловоТ дiяльност.i;
- вiдсу,гнiсть liopyIIJeHb ,груловоТ дисциtlлirли, техгtitси безпеки ,га охорони працi;
- iнirtiативl,tiс,гь } lliяльгrостi та результативнiсt.t,.

3. Порялоl( та термiнй премiюванttя

3.1, Гiремilовання керiвника заI(JIаду здiйснtостьсяl на пiдставi наказу
вiддiлу освil,и, куJIьтури, молtодi та cl]opTy YKpaTrrcbKoT MicbKoT ради.

з,2, I Ii;lс,гавоrо дJlя виIlлати llpeMii tlрацiвникам закJIаIIу - подаFIня
керiвllика заклалУ I{a iм'я I{ачальLlика вiд.llilrУ освir.и. куJIы.урИ, мt1,;lодi та
спортУ УкраТнськоi MicbKoT рали :]а погоllженням з IIрофспillt<овим KoMiTeToM .

з.3. Ilозбавле1-1ня або змсrllUIеIItlя суми пр.йiТ гrрацiв[Iика:]акладу
здiйснюс,гься наказом керiвttика за пого/lжеr{ням з ГIрофсгtiлковим KoMiTeToM,
поданtIяМ керiвtlика закладУ iз зазttа.lеFItIям причини iJ позбавJIеI]ня.

3,4. Премiя tзlаплачуе,гься lre пiзнirше,гермiну випJIати заробiтноТ плати,
3.5. IIpeMiT до свя"г випJIаLIую.].ься напередодrri сI]ят,

4. [Iерелilс llсlрушrень, зrl якi llрацiвrlиlс позбав"rlясться премiт частково
або пoBtticT.to.

4.1. lIоруLIIення трулоъоТ лисl_iиltlti}Jи: tlеоilноразове запiзнення на роботу,
iltlleljl]я робо.lого мiсця без поважних lrричин до 3-х годин - вiд 50%.

4.2. IJедо"lrir<и у робоr,i: IlсгIовне I]икоFIаIItIя, lJесt]осчасне викоI]ан[rя * вiд

2,1 ,З, I Iри
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4.З. I-Iаявrtiсть випаl(кiв неналежного
матерiальгtих цiгtttостей - вi,ц 50%.

4.4. У вигIадку огоJIоlIIення /1оI,а}iи,

дtисцигlл i rrар ноТ в iдпо вiдальtl ocт,i ( гlротя гом року)

коII,гроJlIо за зберiганняtм

tIриl,rlI,IJеIlIJя працiвника до
- l00%.

4.5. Вчиr-rеFI}{я прогуJlу, вiдtсутнiсl,ь на робочому MiciT бjльше 3-х годин без

поважних причин - l00%.
4.6. РозкраlIання матерiальних цil,tностей - l00%.
4.7. Поява FIa робочому мiсцi у нетверезому cTaHi чи пiд вtIливом

наркотиLIних речовиIJ - l00%,
4.В. I'рубе поруu]ення I]I4мог з охорони tlpaцi, правил з технiки безпеки,

протигIожежних норм, посадових ,га 1ехноJlоI,iчних iгrс,грукшiй, педагогiчноТ
етики та iHilIi порушення -- l00%.

4.9. FIадання недостоI]iрноi звi,ггrос,гi, гIесвосчасне полання звiтних та

iнlших даних tзiдтlовiдно графiку або вимог -. l00%.
4. l0, I-Iевиконання правомiрt-tих наказiв керiвгtика закла/]у, керiвникiв

пiдро:здiлiв, вi2lсутнiс,гь резуJlьтативност,i у виконанIJi окреслених задач,

низький piBeHb RиконавчоТ дисциtlлiни - ло 50%.
4.1 l . Г[рашiвrrики, яких звiльнеl-{о з iнiцiативи адмiнiстрашiI або на яких

накладено адмiгliстративне LIи llисLtигtлiнарне стягнення, позбавляються премiI

у повI{ому розмiрi.
4.|2, I1рашiвникiв, яtкi не забезпечиJ,Iи свосчасног,о i якiсного виконання

пок.гtа/]ених на }tих завдаFIь, /{огIустили сут,гс:tзi помиJIки та уIlущення В роботi,
tlорушення трудовоТ дисt]иllltit-tи - ло l00%.

5. fiиccpeLta ll ремiюt}iltl llп

5. l . IIремiя працIоючим виlIлачусться за рахунок асигнувань,
передбачеIJих на оIIJIату праr:i. На r-rремiювалtня також IJаправляIоться кошти за

рахунок etcotlclMiT фонлу заробir,ноТ ltлати, шlо у,гворIосться tIротягом року в

заклалi.
5.2. Розмiр eKot;oMiT заробiт,r-rоi гтлаrти визнаLIаеться як рiзниця мiж

пJIановоIо cyMolo асигtIува]{ь за коLt_lторисом (з урахуванням змiн, що
вiдбуваrtl,гься заl BcтaнoI]Jle t{им rIоряllком) та сумою фактичних розходiв.
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Укр aiH с bKoi' lиi с ько i' р а du

поло}ItЕння
про виплату щорiчнот грошовоi винагороди педагогiчним працiвникам

закладу дошкiльцоi освiти (ясел-садка) <<Золота рибка>> УкраIнськоi
MicbKoi ради

за сумлiнну працю та зразкове виконацня службових обов'язкiв

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

працiвникам закладу за сумлiнну працю та зр€lзкове виконання службових
.lбов'язкiв (даri - ПолоЖення) розроблене на пiдставi п.1 ст.57. Заколlу Украirrи
iilltl освiтуu Biil 05"09.2017 р. М 214S_VIII та Порядку наданнrI щорiчнdТ

- l,ошовоТ винагорОди педаГогiчним працiвникам навчаJIьних закладiв державноi-: ко1,1унальноi форми власностi' за сумлiнну працю, зразкове викоЕання
:. ,.,кбових обов'язкiв, затвердженим постановою кмУ вiд 05.06.2000 р. JФ
, -.i t_]a-li - Поряdок ]t[s 89В,

1.2. Положення передбачае порядок .виплати щорiчноi грошовоI
з,:;агороди rrедагогiчним працiвникам закладу за сумлiнну працю,та зр€вкове
:.:,tl)i{аННЯ службовиХ обов'язкiв, активнiсть i iнiцiативу в реалiзацiТ

_r{-lа_]ених на них обов'язкiв, сумлiнне, якiсне та свосчасне виконання
-:з]аНь та доручень, високу результативнiсть у роботi, плiдну працю,

: :_ О\II,1й внесок у справу навчання та виховання дiтей,.небайдуже ставлення
- _ ilеt'iтингУ ЗаклаДУ освiти, ПокаЗникiв його дiяльностi, сТаЖУ роботи на
,,:i;анiй посадi та безпосередньо в ycTaнoBi, вiдсутнiсть порушенъ виконавчоi i
-' -,ОВОТ ДИСЦИПЛiНИ, вiдсутностi дитячого травматизму, зниження
_,зорюваностi дiтей, ведення гуртковоi роботи, розповсюдження власного
:]j]оВоГо досвiду, оформленнrI групових KiMHaT, правильне ведення дiловоi

:-, \!ентацiТ, виготовлення та використання наочного матерiалу в ocBiTнboцy- -эсi, участь в загапьних заходах закладу, селища, громади, району, областi.
].3.Згiдно з цим Полоrкенням здiйснюсться виплата щорiчноi

овот винагороди педагогiчним працiвникам закладу.
i .4. Вип.lIата винагороди педагогiчних працiвникiв закладу здiйснюеться

- - ;" --iЬТ?l,ами ix роботи протягоМ рокУ з ураkуванням iндивiдуальноТ оцiнки
. працi.

-.5. }зинагорода педагогiчним працiвникам закладу встановлюеться по

::
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::енFI{о з профспiлковим KoMiTeTQM закладу.



1.6. Керiвник закладу мас гIраво змеIlu]ити розмiр, або позбавити
працiвника даноТ винаl,ороди повнiст,ю або частково гlри HartBHocTi серйозних
виробrrичих порушrень чи недолiкiв.

1 .7. Розмiри даrrот винагоро ди для кожного окремого працiвника не може
перевиш{увати гlро,гягом каJIеl{дар}Iого року мiсячного посадового окладу
заробiтноТ плаr:и з урахуванLlям гtiдвищень.

1.8. KoHKpeTHi розмiри даноТ виIIлати встаFIовлюються в залежностi вiд
особистого вкJIаду кожного працiвника в гliдсумки дiя"ltьностi закладу в межах
фогrду заробiтноТ пltати.

2. ГJока:lrlI|l(и i уп,ttrви BltllJla,l,pl rrцорiчllоi виlrагороли
2.| . Il [орi,rгlа I,poIшol]a виI{агорода IIараховусться за факти.lгtо

вiдцпрацьоtзаltий LIac в розмiрi l(o о/trlого tloca/loBoI,o oKJIa/ly з урахуванням
доIIJIа1,, якi вгt.ltиlliltоl,ь tla пiдвиt]lеririя розмiрiв сr,авl<и заробiтttоl' п.;tати, згiдно
гr. 34 [нсr,рукшiТ гlро i]оряllок обчислеttttя заробi,гtlоТ пJIаl,и праlliвникiв освiти,

2,2. LJ.едаг,оl,i.lнi тlраlliвtIики закла/{у Mo)l(yl,l, буr,и ttозбавленi одriоразовоТ
винагороди гlовtliстю або часl,ково гIри наявнос,гi серйозгrих виробrtичих

упущень чи недцолtil<iв, rlоруLLIеннях виконав.tоТ i трулоrзоТ дисцигt;tiни,
вiдlсутнiсть резуJIьтативl-tостi в робоr,i, FIeIizuIeжHe виt(онання посадових
обов'язкitз, IlopyllleIIHя cтpoKiB I]икоIlання завiIань, поруll]ення труловоТ
дист.lиlt.пiни, Ilраt]иJI ,гех1,1iки безпеlси, пелагоl,iчttоТ етики та iнrшi порушення,
н eI,IaJIeжt{e ви кон ан I Iя посa}ltових обов'язкi lз,

2.3. Вигrrrа,гtt rцорiчгrоТ гpotltoBoT винагородlи педагогiчним працiвникам
закJ]аду здIiйснtос,гься за наказом керiвttика закладу лошкiльноТ освi,ги за
пого/t)i(еFtl]яN,I :] trрофсгliлковим комiте,гом,

2.4. llс,гаttсlв;IеIIrIя ll1opi11119i виIIаI,оро/.tи зltiйсrttост,ься у межах
загаJIL}]их коllt,гiв. lrере.rtбаLIених t(()IIll,()pиcoM:]t,ll(JIa/ty tla оtIJIа"гу гrрацi,

3в

I



luрекmор ЗДО"Зо.7оmа

л.Lпi

03.09.2021р.

ова профспiлко Boi орzанiзацii'

Таmаренко Н.П.

,mу 3.3I. Колекmuвноzо dоzовору
' €ю mа про ф спiлко вlьцlх комimеmом

з аклаdу D оu,tкiльноi' ос вimu
(ясел-саdка) <Золоmа рuбка>

Укр atHcbKoi лliс bKoi' р adu

Перелiк

(згiдно з Додатком 9 до IнстрУкцii про порядок обчислення заробiтноТ плати

працiвникiв освiти, затвердженоi наказом MiHicTepcTBa освiти Укратни вiд

1 5.04. 1 99Зр. лъ 102) за рqзультатами атестацii робочих мiсць за умовами працi.

РИБКА))ё

rтиФiкафilниiл кOд

25564689 7,

N9
з\п

Найменування професiй Щоплати за шкiдливi
умови працi (%)

1 Ityxap 8

2 Робiтник по обслуговуванню 10

J помiчник вихователя 10

Ат Машинiст iз прання та ремонт)a
спецодягу(бiлизни)

10

5 Комiрник 4

6

Jl



- э ЗДО"Золота риб

Пiкуза Л.I

,2021,р.
,кЛ&5

н Р}lýкд)

профспiлковоi органiзацii

Татаренко Н.П.

dо пункmу 3.32. Колекmuвноzо dozoBopy

лti ctc а d лл iH i с mр ацi ею m а пр о ф сп iлко в uwt к о м i m еm о м
з аклаdу d оu,lкiльноi' о с вimu

(ясел-саdка) кЗолоmа рuбка>
Укр aiH cbKoI лti с bKoi' р а d u

Перелiк посад

працiвникiв, якi,мають право на доплати за використання в роботi

в дезiнфекцiт, а також працiвникам, якi зайнятi прибиранням туалеflв -
иiрi 10% посадового( мiсячного) окладу, якi не потребують атестацiТ

их мiсць(Постанова КМУ вiд 30.08.2OO2p.Ne1298 (tПро оплату працi

вникiв на ocHoвi €динот тарифнот сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати

працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих rалузей

Розмiр доплати (% вИ посадового

окладу (ставки заробiтноi плати))
N9

з/п

1.

Назва посади

помiчники вихователiв 10

10

б
10

2. Прибиральники
службових примiщецц_

-,J. Робiтник по обспуговув.

4. Машинiст з прання та

ремонту спецодяry
(бiлизни) _

Ено
ив}

-садка)
ибка>

Pa:tr
I porry

25564689



Jжено

.09.202lp.

ЗЩО"Золота р

Л.I.Пiкуза

Погоджено

профспiлковоi органiзачiТ

Татаренко Н.П.

do пункmу 5,24. КолекmuвнЬzо dоzовору
iнiсmрацiею mа профспiлковu^л,l комimеmом

заклаdу dосuкiльноi' о с Bimu
(ясел-соdка) <Золоmа рuбка>

Укр aiH с bKoi' lиi с ько i р а du

Перелiк посад

-садл

рибк
Pal

1 pol

'А Р}lБкАtt

'lдентиФкацiйниiл ксп

r 2556а6897 Щоdаmок lУbб

працiвникiв, якi мають право на щоРiчну додаткову вИпустку
за ненормований робочий день

На ocHoBi Постанови Кабiнету MiHicTpiB вiд 1,7.|I.|997p. Jф 1290, ст.8,
Закону УкраТни <Про вiдпустки> вiд 15.11.1996р. М504/96 - ВР та листа

HicTepcTBa освiти УкраIни вiд 11.0З.1998 J\b1/9-96, а також згiдно галузевоi
Mixc MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни та ЦК профспiлки

цiвникiв освiти i науки, затвердженi списки професiй i посад працiвникiв,
мак)ть право на щорiчну додаткову вiдпустку за ненормований робочий
ь.

Nъ

зlп
Назва посади Тривалiсть додатковоi вiдпустки за

ненормований робочий день в
календарних днях

1 Щиректор закладу
дошкiльноТ освiти

7

2. Завiдувач
господарства

7

a
J. Комiрник ]



Щuрекmор ЗДО"Золоmа

Л.LПiкуза

03.09.202lp.

про фспiлко в ozo комimеmу

Таmаrоенко Н,П. ffi.
,джЕно

lоdаmок JW7
do пункmу 5.25. Колекmuвноео dozoBopy

лt i эtс а dMi н i с mр ацi ею m а пр о ф с п iл к о в t,tl,t к олl i m е m оlи
з аклаdу dоu,tкiльноi' о с в imu

(ясел-с,аdка) < Золоmа рuбка>
Укр aiн с bKo| пt i с bKot' р а du

|у
:-садка)

рибка>
коiради
21 року

Перелiк

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

MiHicTpiB Украiни вiд l7.11.1997p. NЬ l2glдодаток ЛЬ2

Найменування посад Кiлькi сть к€lJIендарних
днlв додатковоi

вiдпустки
Сестра медична старша 7

+//)

!i,

t

l-

о1



РИБIiАл)ё

fuрекmор ЗfО"Золоmа

Пiкуза Л.I.

.09.2021р.

,,liзацiТ

професiй i посад, робота на яких дас право на щорiчну додаткову
вiдпустку за роботу iз шкiдливими й важкими умовами працi та за

На
MiHicTpiB УкраiЪи ((

зедення атестацii робочих мiсць за умовами працi> вiд 01.08.
09.12.2009 р. J\Ъ547 <Про проведення

..-IЬТаТаМИ Дослiджень проведених Украiнським науково-дослiдницьким
- , ilTyToM Гrромисловоi медицини, протоколу засiдання атестацiйноТ KoMiciT
-_эду з атестацiТ робочих мiсць за умовами працi вiд 28.03.2018 р.

ль
з/п

Назва посади Умови,працi Тривалiсть
додатковоТ
вiдпустки в

календарних днях
l Машинiст з прання та

ремонту
спецодяry(бiлизни)

шкiдливi i
важкi 4

2.

Кухар шlкiдливi i
важкi 4

виконання Законiв УкраrЪи
п. 7 Постанови Кабiнету

)хорону прац1) та
piB УкраiЪи <Про
rрацi> вiд 01.08.1992
атестацii робочих

]l

!оdаmок NoB
пункmу 5. 2 б. Колекmuвноzо dоzовору

.t t i эtс аdлliнiс mрацi ею mа про ф спiлко вt шr колtimеmол,t
з акп а dу d ou,tK iл ь н o| о с в imu

(ясел-саdка) <Золоmа рuбка>
YKpaiHcbKoi' лti с bKol' р аdu

Перелiк

кПро охорону працi> з метою
порядок

р. j\Гл442,

мiсць за

ЕрджЕно
колективу
сел-садка)

рибка>
съкоiради
2021 року

|Л-

коi

"Il

25564689
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