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Роздiл I. Загальпi положеЕня

1. t. Колективний договiр на 2022-2026 роки мiж адмiнiстрацiею та
профспiлковим KoMiTeToM Великолучкiвськоi загальноосвiтньоi
школи I-III сryпенiв Великолучкiвськоi сiльськоi ради (надалi -
Сторони) укладено вiдповiдно до Закону УкраТни <Про колективнi договори i
угоди>), Законiв УкраТни <Про ocBiry>>, <Про повну загальЕу середню ocBiry>>,
<Про охорону працi>>, <Про профспiлки, Тх права та гарантiТ дiяльностЬ>,
ГенеральноТ угоди про реryJIювання основних принципiв i норм реалiзацiТ
соцiалъно-економiчноi полiтики i трулових вiдносин в УкраiЪi (надалi -
Генеральна угода), ГагlузевоТ угоди мiж MiHicTepcTBoM освiти i науки
УкраiЪи та LЩ Профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраiЪи (надалi -
Галузева угода), Угоди мiж ,Щепартаментом освiти i науки Закарпатськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii та Закрпатсъкоi обласноТ органiзацiТ
профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраiЪи (надалi - Регiона.шьна угода),
Угоди мiж управлiнням освiти i науки Великолучкiвськоi сiльськоi ради та
KoMiTeToM Мукачiвськоi районноi органiзацiТ профспiлки працiвникiв освiти
i науки УкраiЪи (надапi - Угода), iнших aKTiB законодавства у сферi освiти та
мiжнародних договорiв УкраiЪи, укJIадених в установленому законом
порядку, iншими законодавчими актzll\{и УщраТни.

1.2. ПоложеннrI колективного доювору укJIадено на засадах:
- соцiального дiалоry, взаемноi довiри та поваги, розмежування прав i

вiдповiдагlьностi CTopiH;
- обов'язковостi веденшI колективних переговорiв;
- рiвноправностi CTopiH у BHeceHHi пропозицiй;
- ypaxyвaнHrl ре€}пьних можJIивостей матерiального, виробничого iI

фiнансового забезпеченЕя зобов'язань, якi приймаються;
- прiоритетностi примирних методiв при розв'язаннi конфлiктних

сиryацiйi
- взаемноi вiдповiдаrrьностi за виконанЕя досягIIутих домовленостей;
- добровiльностi у прийняттi зобов'язань.
1.3. На пiдставi колективного договору, якпй с лок€}льним нормативним

актом соцiального партнерства, встановлено взаемнi зобов'язання CTopiH
щодо реryлюваннrt виробничих, трудових i соцiально-економiчних вiдносин i
узгодження iHTepeciB працiвникiв i роботодавця.

|.4. Умови колективного договору дiють безпосередньо та
поширюються на працiвникiв закJIа,щr, с обов'язковими для виконання
Сторопами, якi його укJIали.

1.5. Сторонами колективного договору е:

- керiвник ВеликоrryчкiвоъкоТ загальноосвiтньоТ школи I-III
ступенiв ВеликолучкiвськоТ сiлъськоi ради у особi директора ýбiш
Надii rвапiвни, яка представJLIс iнтереси вJIасника i мас вiдповiднi
повIIов€Dкення;



- профспiлковий KoMiTeT, у особi голови профспiлкового KoMiTeTy
Балога Василя Iвановича, який, вiдповiдно до ст. 247 Кодексу законiв про
працю УкраiЪи (надалi - КЗпП Украiни), ст. З7 Закону УкраТни uПро
професiйнi спiлки, ik права та гарантii дiяльностЬ>, представJIяе iнтереси
працiвникiв Великолryчкiвсъкоi загальноосвiтнъоТ школи I-ПI
cryшeнiB Великолгуrкiвськоi сiльськоТ ради у питанЕл( виробництва,
працi, побуry, культури й захищае ix трудовi, соцiа.гlьно-екопомiчнi права та
законнi iнтереси.

1.б. Керiвник ВеликоrryчкiвсъкоТ загалъноосвiтньоi школи I-III
cTyпeHiB Великолryчкiвськоi сiльськоi ради визнае профспiлковий
KoMiTeT единим повноважним представником Bcix працiвникiв
ВеликолryчкiвськоТ загальноосвiтнъоТ школи I-III cTyшeHiB
ВеликоrryчкiвськоТ сiльськоТ ради в колективних переговорах.

1 .7. Сторони зобов'яз5rються дотримуватись принципiв соцiального
партнерства: паритетностi представництвq рiвноправностi cTopiH, взаемноТ
вiдповiдатlьностi, конструктивностi та аргуI},Iентованостi при проведеннi
переговорi (консультацiй) щодо укJIадання колективного договору, внесення
змiн i доповнень до нього, вирiшення ycix питань соцiально-економiчних i
трудових вiдносин.

1.8. Колективний договiр може бути розiрванпй або змiнений тiльки за
взаемною домовленiстю CTopiH. Змiни й доповнення вносяться за згодою
CTopiH пiсля проведенЕя переговорiв. ПропозицiТ однiеТ iз CTopiH е
обов'язковими дJIя розгляду iншою Стороною. Рiшення щодо них
приймаються за згодою CTopiH у 10-денний TepMiH i набувають чинностi
пiсля cxBaJIeEIuI загапьними зборами трудового колективу.

1.9. Змiни, що виIшив€lють iз змiн чинного законодавства, ГенеральноТ

угоди, Гагryзевоi угоди та регiоналъних угод, вносяться без проведення
переговорiв. iншi змiни та доповнення або припинення дii колективного
договору - тiлъки пiсля переговорiв CTopiH у такому порядщу:

- одна iз CTopiH повiдомляе iншу Сторону й вносить сформульованi
пропозицii щодо змiни до колективного договору;

- у семиденний строк Сторони утворюють робочу комiсiю i
розпочинаютъ переговори;

- пiсля досягнення згоди CTopiH щодо внесення змiн оформлюеться
вiдповiдний протокол.

1.10. Жодна iз cTopiH, що уклаJIи колективний договiр, не може
протягом усього строку його дii в односторонньому порядку приймати
рiшення, що змiнюють норми, положення, зобов'язання колективного
договору , або припиняють iх викоЕання.

1.11. Переговори щодо укJIадання иового колективного договору на
наступний TepMiH починаються не ранiше як за 3 мiсяцi до закiнчення строку
дiТ колективного договору.

|.|2. Пiсля cxBilпeнHrl проекту колективного договору уповноваженi
представники cTopiH у 7 денний TepMiH пiдписуютъ колективний договiр.

4



1.13. Сторони у п'ятиденний TepMiH з дня шiдписанIut колективного
договору (змiн i доповнень) спiльно lrодають колективний договiр для
повiдомноi реестрацiТ в мiсцевi органи державноi виконавчоТ влади та у
двотижневий TepMiH з дня реестрацii забезпе.гуlоть доведення змiсry
колективного договору до вiдома профспiлкового KoMiTeTy та працiвникiв
заюIаду.

1.14. Адмiнiстрацiя забезпечуе ознайомлення ycix членiв трудового
колективу з текстом колективного договору (змiнами i доповненнями) у
двотижневий TepMiH з дня його реестрацii.

1.15. При змiнi представникiв CTopiH, повноваженнrI та обов'язки цього
колективного договору переходять до правонастугIника CTopiH.

Роздiл II. TepMiH дii колективного договору

2.1. Колективний договiр укJIадено на2022 -2026 роки, cxвajleнo
загЕ}льними зборами трудового колективу вiд 2а22 року протокол
N, _, набирас чинностi з моменту пiдписання представниками CTopiH i дiс
до укJIаденнrI нового або перегляду цього колективного договору.

2.2. Жодна iз CTopiH, що укJI€}пи колективний договiр, не може
впродовж встановленого TepMiHy його дii в односторонньому порядку
припинити виконання взятих на себе зобов'язань, порушити узгодженi
положення i норми.

2.З. Сторони забезпе.гуrоть упродовж дii колективного договору
монiторинг чинного законодавства Украiни з визначених колективним
договором питанъ, сприяють реа"лiзацii зlжонодавчих норм щодо прав та
гарантiй гlрацiвникiв, iнiцiюють ix засист.

2.4. Сторони створюють уý[ови дJlя iнформацiйного забезпеченЕя
працiвникiв щодо стану виконання норм, положень i зобов'язань
колективного договору, дотрипý/ючись перiодичностi оприлюднення
вiдповiдноТ iнформацii не рiдше одного разу на пiврiччя.

Роздiл III. Регулювання впробничих, трудових вiдносин

3. 1. KepiBHaK зобов'язу еmься:
3.1.1. Забезпечити ефективну дiяльнiсть Великол}..rкiвськоТ

заг€лJIьноосвiтньоТ школи I-III сryпенiв Велико.ггучкiвськоi сiльськоТ ради,
виходячи з фактичних обсягiв фiнансуван}ul, та рацiонапъне використання
спецiапьних коштiв д-гlя пiдвищення результативностi роботи, полiпшення
добробуту найманих працiвникiв.

З.1.2. Забезпечити розвиток i змiцнення матерiально-технiчноI бжи ,

створення оптимапьних умов дJIя органiзацiТ освiтнього процесу.
3.1.3. Протягом 2 днiв з часу одержання iнформацii доводити до вiдома

працiвникiв закладу HoBi нормативнi документи стосовно трудовш вiдносин,
органiзацii працi, роз'ясt*овати iх змiст, права та обов'язки працiвникiв.



З.1.4. Забезпечити дотримання встановлених чинним законодавством
норм трив€Lлостi робочого часу i часу вiдпочинку для працiвникiв закладу.

З.1.5. Застосовувати засоби морального i матерiального стимулювання
якiсноТ працi, рацiональЕого викOристання нЕ}явного обладнання, технiчних
засобiв навчання i т.п. При вирiшеннi цих питань консультуватися з
профспiлковим KoMiTeToM (ст, 38 ЗУ Про профспiлки, Тх права та гарантii
дiяльностi).

3.1.б. Створювати умови для використання педагогiчними
працiвниками вiльних вiд навчалъних занять та виконання iншоi педагогiчноi
роботи за розкJIадом окремих днiв тижня з метою пiдвищення квалiфiкацiТ,
самоосвiти, пiдготовки до заЕять тощо за межами закJIаду освiти (п.5.З.1
Галузевоi угоди, п.5 .3 .2 РегiональноТ уголи).

З.1.7. Забезпечити розробку, затвердженнrI посадових iнструкцiй для
Bcix категорiй працiвникiв закладу за погодженням з профспiлковим
KoMiTeToM (п.5.3.24 Гаlryзевоi угоди, п.5.1.1 1 Регiона.rrьноТ угоди).

З.1.8. Забезпечити протягом одного року реалiзацiю працiвниками
переважного права на укJIаданIIя трудового договору у разi поворотного
прийняття на робоry працiвникiв аналогiчноТ квалiфiкацii (ст. 42 -| КЗпП
УкраiЪи).

З.1.9. Вiдповiдно до з€lявок забезпечити працевлаштування в закладi
освiти випускникiв педагогiчних закладiв освiти за отриманою
спецiшlьнiстю, укJIавши з ними безстроковий трудовий договiр та

установивши iM педагогiчне (навч€}льне навантаження) в обсязi не нижче
кiлькостi годин на ставку заробiтноi плати.

3. 1.10. Забезпечити наставництво над молодими спецiалiстаIчIи, сприяти
ik адагlтацii в колективi та професiйному зростанню.

3.1.11. Усувати нерiвнiстъ за if наявностi в оплатi працi жiнок i
чоловiкiв, якi праlцоють в закладi, на базi загапьного соцiалъного нормативу
оIIлати працi, а також а ocHoBi професiйноi пiдготовки (перепiдготовкй)
кадрiв (ст. 18 Закону УкраiЪи <Про забезпеченЕя рiвних прав та можJIивостей
жiнок i чоловiкiв>>).

З.|.\2. Здiйснювати комплектування кадрами i просуваншI працiвникiв
по роботi з дотриманням шринципу надання переваги особi Tici cTaTi, lцодо
якоi в закладi icHye дпсбаланс (ст. 18 Закону Украiни <Про забезпеченнrI

рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв>).
З.1.13. ýо початку роботи працiвника за укладеним трудовим

дсговором (KpiM трудового договору про дистанцiйну роботу) або
переводячи працiвника в устанOвленому законом порядку на iншу роботу,
роз'яснити пiд особистий пiдпис його права, обов'язки, iнформувати про

умови працi, наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буд" ilрацювати,
небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та
можливi наслiдки ix впливу на здоров'я, його права на пiльги i компенсацii за

роботу в таких )rмoBax вiдповiдно до чинного законодавства Украiни й цього
колективного договору.
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3.1.14. Установлювати нак€вом (розпорядженЕям) гнуrкий режим
робочого часу дJIя працiвникiв закJIаду освiти на час зацрсзи, поширення
епiдемii, пандемii таlабо у разi виникнення загрози збройноi агресii,
надзвичайноi сиryацiТ техногенного, природного чи iншого характеру. З
таким наказом фозпорядженнrIм) ознайомлювати працiвникiв протяюм двох
днiв з дня його прийняття, аJIе до зацровадження гнrIкого режиму робочого
часу. У такому разi норми частини TpeTboi cTaTTi 32 КЗпП Украiни не

застосовуються (ст. б0 КЗпП УкраiЪи). Запровадження гн}л{кого режиму
робочого часу не тягне за собою змiн у HopInryBaHHi, оплатi працi та не
впливае на обсяг трудових прав працiвникiв Великолl"rкiвськоi ЗОШ I-III ст.

3.1.15. Запроваджувати нак€}зом (розпорядженЕям) керiвника
дистанцiйну роботу для працiвникiв закгlаду освiти на час загрози поширення
епiдемii, пандемiТ, необхiдностi самоiзоляцii працiвника у випадках,
встановлених законодавством, таlабо у разi виникнеЕня зацрози збройноi
агресiТ, надзвичайноТ сиryацii техногенного, природного чи iншого
характеру, без обов'язкового укJIаденнrI трудового договору про дистанцiйнУ
роботу в письмовiй формi. З таrслм наказом фозпоряджецЕям) працiвникiв
ознайомлювати протягом двох днiв з дня його прийняття, але до
запровадженIuI дистанцiйноi роботи. У такому разi норми частини третьоi
cTaTTi З2 КЗпП Украiни не застосовуються ( ст. 60 -2 КЗпП Украihи).

.Щистанцiйна робота - це форма органiзацii працi, за якоТ робота викону€ться
працiвником поза робочими примiщеннями чи територiею закJIаду освiти, в

будь_якому мiсцi за вибором працiвника та з використанням iнформацiйно-
коrчгуrriкацiЙних технологiЙ.

З.1.16. При укладеннi трудового договору про дистанцiйну роботу
надати працiвниковi рекомендацii щодо роботи з обл4днанням та засобами,

дистанцiйну роботу

якi керiвник надае працiвнику дJIя виконання певного обсяry робiт.
ОзнайомленЕя може вiдбуватися у формi дистанцiйного iнструктажу або
IIIJIяхом проведеннrI навчання безпечним методам роботи на коЕкретнЬмУ
технiчному засобi. У трудовому договорi за згодою cTopiH можуть
передбачжися додатковi умови щодо безпеки працi. Ознайомлювати
працiвникiв з наказами фозпорядженнями), повiдомленнями, iншими
докуI\,Iентаirли керiвника щодо i'xHix прав та обов'язкiв з використанЕям
визначених у трудовому договорi засобiв електронного зв'язку. У такому разi
пiдтвердженням ознайомлення вважаеться факт обмiну вiдповiдними
елекц)онними документами мiж керiвником та працiвником.

3.Т.|7. Забезпечити безпечнiсть i на.гlежний технiчний стан обладнання
та засобiв виробництва, що передаються працiвнику дJIя виконання

дистанцiйноi роботи.
3.1.18. Звiлъненrrя працiвникiв за iнiцiативою роботодавця здiйснювати

за попереднiм погодженням з профспiлковим KoMiTeToM згiдно З чинним
законодавством Украiни.

3.1.19. Звiльнення педагогiчних працiвникiв у зв'язку зi скороченЕям
обсяry роботи здiйснювати лише пiсля закiнченнrl навчального року (п.5.3.5

Галузевоi угоди).



З.1.20. Укладати з педагогiчними працiвниками, якi досягли пенсiйного
BiKy та яким виплачуеться пеЕсiя за BiKoM, трудовi договори строком вiд
одного до трьох poKiB (ст.22 Закону УкраiЪи <Про повну загапьну середню
ocBiTy>).

З.|.21. Розривжи з працiвником трудовий договiр, за його власним
бажанням, (у ToIvry числi строковий), якщо в закладi не викоЕу€ться
законодавство про охорону працi, умови колективного договору з цих питань
з виплатою вiдповiдноi вихiдноi допомоги у розмiрi не менше 3-мiсячного
заробiтку (ст. б Закону УкраТни <Про охорону працi> ).

З.t.22. Сприяти наданню можливостi непедагогiчним працiвникам
закJIаду, якi вiдповiдно до чинного законодавства мають право на
викладацьку роботу, виконувати il B межах основного робочого часу {п.5"3.1,2
ГаryзевоТ угоди).

З.1.2З. Забезпечити rцорiчне пiдвищеннrl квалiфiкацii гrедагогiчних
працiвникiв закладу згiдно з планом та поза межами плану гtiдвищення
квалiфiкацii закладу на вiдповiдний piK, що формуеться, розглядаетъся i
затверджуеться педагогiчною радою закJIаду, з урахуваЕням особливостей,
визначених Порядком пiдвищення квалiфiкацiТ педагогiчних i науково-
педагогiчних працiвникiв, затвердженого постаЕовою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 21.08.2019 Ns800. На час пiдвищення квалiфiкацii педагогiчним
працiвником вiдповiдно до затвердженого плану з вiдривом вiд виробництва
(освiтнього процесу) в обсязi, визначеному законодавством, за педагогiчним
працiвником зберiгати мiсце роботи (посаду) iз збереженням середньоТ
заробiтноТ плати. Витрати, пов'язанi з пiдвищенням квалiфiкацiТ,
вiдшкодовувати у порядку, визначеному законодавством (Закони Украiни
пПро ocBiry>>, постанова Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 21.08.2019 J\Ъ800

<<,.Щеякi tIитання пiдвищення квалiфiкацiТ педагогiчних i науково-педагогiчних
працiвникiв>).

З.1.24. Забезшечити дотримання чинЕого законодавства щодо
цовiдомлення працiвникiв про введеннlI !{ових i змiну чиЕних умов працi,
зокрема педагогiчних працiвникiв щодо обсягу педагогiчного (навчального)
навантаженнrI на наступний навчаJIъний piK, не пiзнiше нiж за 2 мtсяцi до ik
запровадження (п.5.З. 1 7 Галузевоi угоди).

З.|.25. Органiзувати режим роботи закладу в спеку згiдно санiтарних
норм, затверджених постановою Головýого державного санiтарного лiкаря
УкраiЪи вiд 01 .12.\999 Ns 42.

З.|.26. Включати представникiв профкому до складу тарифiкацiйноi та

З.|.27 . Погоджувати з профспiлковим KoMiTeToM питання:
- загIровадженЕrI змiн, шерегляд умов працi;
оплати працi;
- умов запровадження та розмiрiв надбавок, доплат, премiй, винагород

та iнших заохочуваIIьних, компенсацiйних виплат;
- час початку i закiнчення роботи, графiки змiнностi, подiлу робочого

часу на частини, застосування пiдсумованого облiку робочого часу,

8



надурочних робiт, роботи у вихiднi днi, графiки роботи, згiдно з якими
передбачити можливiсть створення умов для приймання працiвниками Тжi
протягом робочого часу на тих роботах, де особливостi виробництва не
дOзволяютъ встановити перерву;

- часу вiдпочинку, графiку надання вiдгryсток тощо (п, 5.З.19 Гагузевоi
угоди, п.5.3.3).

3.1.28. Сприяти створенню в колективi сприятливого морально -
психологiчного клiмаry.

З .1.29. Упереджувати виникненнrI iндивiдуальних та колективних
трудових конфлiктiв, а у випадIry iх виникнення забезпечити вирiшенЕя
згiдно з чинним закоЕодавством.

З.1.30. Уживати заходiв з метою загrобiгання в закладi поширенню
COVID-19 та iнших вiруснихепiдемii ВIJI/СНIДу, туберкульозу,

захворюванъ.

3. 2. Профком зобов'язуеmься :
3.2.t. ПредставJIяти та захищати трудовi, соцiалъно-економiчнi права та

роботодавцем (уповноваженим ним органом), органами державноi влади та
мiсцевого самоврядування в судових органах.

З.2.2. Здiйснювати |ромадський контроль за дотриманням у закладi
законодавства про режим працi i вiдпочинку та свосчасним введеЕням у дiю
нормативних документiв з питань трудових вiдносин, органiзацii,
нормування працi, розподiлу педагогiчного (навчального) навантаженнr{
тощо. Роз'яснювати членам трудового колективу змiст нормативних
документiв щодо органiзацiТ працi, ix права i обов'язки.

З.2.З. Сприяти дотриманню трудовоТ дисциплiни та правил
внутрiшнього розпорядку (ffодаток JФ 18).

3.2.4. Усебiчно використовувати передбаченi чинним законодавством
права та можJIивостi щодо усунення причин та обставин, що спричинюють
колективнi трудовi сг{ори, з питанъ, що стосуютъся режиму працi i
вiдпочинку. Сприяти упередженню виникнення трудових конфлiктiв.

З.2.5. Забезпечити спiвпрацю з адмiнiстрацiсю закJIаду з метою
, попередженнrI порушень цорм законодавства.

З.2.6. Брати участъ в органiзацii, пiдготовцi та проведеннi заходiв,

звертатисъ до керiвникiв органiв
органiв влади, центр€Llrьних органiв

науки Великолучкiвськоi сiльськоТ

спрямOваних на пiдвищення професiйноi майстерностi працiвникiв закладу.
3.2.7. Брати у{астъ у семiнарах*навчаннях профактиву MicTa з правових

З.2.8. У випадку порушенъ трудових прав членiв Профспiлки вживати
заходiв щодо ix усунення: офiцiйно
мiсцевого самоврядування та обласнrх
виконавчоi влади, управлiння освiти i "

ради, департаменry освiти i науки
адмiнiстрацii, MiHicTepcTBa освiти i науки
вiдповiдей до Мукачiвського районного

питанъ.

ЗакарпатськоТ обласноТ державноТ
Украiни, надсилати копii

KoMiTeTy Профспiлки для



под€tльшого реаryвання. В оперативному порядку iнфорпгувати працiвникiв
закJIаду про причини виникненIuI проблемних питань та вiдповiднi з€lходи,
вжитi гчlллузевою Профспiлкою.

3.2.9. Не допускати прийняття роботодавцем нормативних aKTiB без
дотриманIш процеryри погодження або врахування дуI\{ки профспiлкового
KoMiTery первинноТ профспiлковоI органiзацiТ, передбаченоТ чинним
законодавством УкраТни, колективним договором та угод€tми (.Щодаток Nч19).

3.3. Сторони колективного договору домовились, що:
3.3.1. У Великоrryчкiвсъкiй загЕIльноосвiтнiй школi I-III

ступенiв Великоrryчкiвсъкоi сiльсъкоi ради встановJIюеться 5 денний
робочий тиждень з 2 вихiдними днями в суботу, недi.гпо. Режим роботи
закJIаду з 08.00 год. до 1,8.40 год.

З.З.2. Перiоди, упродовж яких у закладi освiти не здiйснюеться освiтнiй
процес (освiтня дiялънiсть) у зв'язку iз санiтарно-епiдемiологiчнимио
кrriматичними чи iншими, не з€}лежними вiд працiвникiв обставинами, е

робочшrл часом педагогiчних та iнших працiвникiв. У зазначений час
працiвники з€lл}чаються до рiзншr фор, навчаjlьноi, виховноТ, методичноi,
органiзацiйноi та iншоi педагогiчноТ дiяльностi, у тому числi i дистанцiйно,
передбаченоi трудовим договором або посадовою iнструкцiею, вiдповiдпо до
нак€ву керiвника закJIаду в порядку, передбаченому колективним договором
та правилами внутрiшнього розпорядку (п. 5.2.| Гагryзевоi угоди, п.3.2.1
Регiональноi угоди).

З.3.3. Заггуlення вчителiв, якi здiйснюють iндивiдучlльне навчання дiтей
за медичними покЕ}зами, а також асистентiв 1чителiв до виконання iншоТ
органiзацiйно-педагогiчноТ роботи у канiкулярний перiод, здiйснюеться в
меж€ж кiлькостi годин навчЕlJIъного навантаження, установленого при
тарифiкацii до початку канiкул (п.5.2.2 Гаiryзевоi угоди).

З.3.4. Тривалiсть робочого часу педагогiчних працiвникiв, зЕrпучених у
перiод, що не збiгаеться iз щорiчною оплаtIуваною вiдrryсткою, на строк не
бiльше одного мiсяця до роботи в оздоровчi табори з денним перебуваншш
дiтей, що дiють в канiкулярний перiод у тiй же мiсцевостi на базi зашlадiв
освiти, не може перевиIIý/вати кiлькостi годин, встановлених при тарифiкацii
до початку такоi роботи чи при укJIаденнi трудового договору (п. 5.2.З
ГалузевоТ угоди).

3.3.5. Заlгуrення педагогiчних працiвникiв у канiкулярний перiод, який
не збiгаеться з iх щорiчною оплачуваною вiдгryсткою, до роботи в
оздоровчlж таборах, розташованих в iншiй мiсцевостi, здiйснюеться лише за
згодою працiвникiв (п. 5.2.4 ГатryзевоТ угоди).

3.З.6. Режим виконання навчшlьноi, виховноТ, методичноi,
органiзацiйноi та iншоТ педагогiчноТ дiяльностi реryлюетъся правилами
внутрiшнього розпорядку закJIаду освiти, процрамами, iндивiдуальними
Iшанами робiт, iншими лок€lпьними актами, як безпосередньо в закладi
освiти, так i за його межами.

Роздiл IY. Забезпечення зайнятостi
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4. l. KepiBH ак з о бо в'язу еmь ся :
4.\"|. Рiшення про змiни в органiзацii виробництва i гrрацi,

реорганiзацiю i перепрофiлювання закJIаду, що шризводять до скороченшI
чиселъностi або штату працiвникiв, узгодженi з профспiлковим KoMiTeToM,
приймати не пiзнiше нiж за З мiсяцi до намiчених дiй з економiчним
обЦрунтуванням та заходами забезпечеЕЕя зайнятостi шрацiвникiв, що
вивiльняютъся. Тримiсячний гrерiод використOвувати для вжиття заходiв
щодо запобiгання звiлъненню чи зведенню ix кiлькостi до MiHiMyMy або
пом'якшення несприятливих наслiдкiв будъ-якого звiльнення (ст.49 -4 КЗпП
УкраiЪи, пiдrrункт 2 пункту З ст.50 Закону УкраiЪи <Про зайнятiсть
населення)>, п. 4.2.2. Гаryзевоi угоди).

4.1.2. При виникненнi необхiдностi вивiльненнrl працiвникiв у зв'язку iз
змiнами в органiзацiТ виробництва i працi, у тому числi лiквiдацiею,
реорганiзацiеlо або гrерегrрофiлюванням установи, скOроченням чисельностi
або штату працiвникiв ( п. 1. ст. 40 КЗпП УкраiЪи):

- здiйснювати вивiльнення лише пiсля використання ycix можливостей
забезпечити ix роботою на iншому робочому мiсцi, в т. ч. за рахунок
звiльнення сумiсникiв, лiквiдацiТ сумiшеннrl тощо;

- свOечасно та в повному обсязi повiдомлятиу писъмовiй формi
вiдповiдний центр зайнятостi ýержавноi служби зайнятостi (пiдпункт 4
пункту З ст.50 Закону Украiни <Про зайнятiсть населенrоrr);

- направляти нагrрофесiйну пiдготовку, перепiдготовку iз збереженням
середнього заробiтку на весь перiод навчання.

4.1.З. Уживати заходiв для недопущення в закладi масових вивiльненъ
працюючих з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу (понад 3
вiдсотки чисельностi працiвникiв упродовж к€tлендарнсго року) (п.4.1.5
Галузево1 угоди).

4.|.4. Проводити з профспiлковим KoMiTeToM спiльнi консультацiТ з
приводу виникнення обrрунтованоi необхiдностi скорочення бiльш як 3
вiдсоткiв чисельностi працiвникiв (п. 4.2.1. ГалузевоТ угоди).

4.1.5. Не допускати економiчно необrрунтованого скорочення кiлькостi
класiв, |руп, робочих мiсць. У випадку об'ективноi необхiдностi скороченнrI
чисельностi педагогiчних працiвникiв шроводити його пiсля закiнчення
навч€Lпьного року в установленOму законом пOрядку.

4.1.6. Забезпечити створення нових робочих мiсцъ за рахунок
розширення платних послуг.

4.1.7. Надавати бажаючим можливiсть працювати на умовах неповного
робочого часу з оlrлатою працi пропорцiйно вiдпрацьованого часу (.u
фактично виконану робоry) без будь-яких обмежень трудових прав
працiвникiв, iз збереженням повЕоТ тривалостi оплачуваноi вiдпустки та Bcix
гарантiй, пiльг, компенсацiй, устанOвлених колективним договором.

4.1.8. Забезпечити працевлашryвання на вiльнi й HoBocTBopeHi робочi
мiсця в закладi незайнятог0 населеннrI, зареестрованого в !ержавнiй слryх<бi

зайнятостi, вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог, надаючи цри цьому
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перевагу професiйно досвiдченим працiвникам i випускникам закладiв освiти
(п. 4.2.З. ГалузевоТ угоди).

4.|.9. З метою створення педагогiчним працiвникам вiдповiдних умов
працi, якi б максим€lJIъно сприяли забезпеченню продуктивноi зайнятостi та
зарахуванню перiодiв трудовоТ дiяльностi до страховог0 стажу дJuI
призначення вiдповiдного виду пенсii:

- шри звiльненнi педагогiчних пращiвникiв вивiльненi години
розподiляти у першry черry мiж тими педагогiчними гrрацiвниками, якi маютъ
неповне педагогiчне (навчальне) навантаження;

- запrIати до викJIадацькоi роботи керiвних, педагогiчних та iнших
працiвникiв закладу, працiвникiв iнших пiдприемств, установ, органiзацiй
лише за умови забезпеченнrI штатних педагогiчних працiвцикiв навч€tJIьним
навантаженнrIм в обсязi не менше вiдповiдноТ кiлькостi годин на ставку;

- передавати уроки з 0кремих предметiв у початкових класах, у т. ч.

уроки iноземноТ мови, фiзичноi кулътури, образотворчого мистецтва, музики,
iнформатики лише спецiалiстам за наявностi об'ективних приtIин та
обов'язковоi письмовоТ згоди вчителiв початкових класiв, забезпечуючи при
цьому оплату працi вiдповiдно до положень rl. 74 Iнструкцii про порядок
обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти (п.4.2.7. Галузевоi угоди).

4.1.10. Керiвнику та його заступникам,
надавати гOдини тижневого навантаження
штатних педагогiчних працiвникiв
навантаженнrIм в обсязi не менше вiдповiдноi
Керiвнику та його заступникам дозволяти вести виюIадацьку роботу чи
занrIття з ryртками в закладi, але не бiльше 9 годин на тижденъ (360 годин на
piK), якщо воЕи по основнiй посадi отриплуlоть повний посадовий оклад
(ставку).

fiозволяти iншим працiвникам закладу вести виюIадацьку роботу або
заняття з ryрткiвцями у закладi, але в середньому не бiлъше 2 годин (12
гOдин на тиждень, 480 годин на piK), якщо вони по основнiй роботi
отримують повний посадовий оклад(ставку).

У випадках, коли вищезгаданi працiвники отримують по основнiй
роботi 0,5 посадового окладу (ставки), дозволяти вести викJIадацьку роботу в
середнъому не бiльше 3 годин Еа деЕь (18 годиЕ на тиждеЕь, 720 годин на
piK) (п. 91 IнструкцiТ про цорядок обчислення заробiтноТ плати гrрацiвникiв
освiти, затвердженоi наказом МОН Украiни вiд 15.04.1993 JЪ 102).

4. 1.1 1. Не дошускати зменшення обсягу педагогiчного (навча"шьного)
навантаженнrI особам передпенсiйного BiKy (п. 4.2.9. Галузевоi угоди).

4.|.12. Обмежити укладення стрOкових договорiв з працiвниками з
мотивацii необхiдностi iх випробOвування (п. 5.З.7. Галузевоi угоди).

4.1.13. Трудовi договори, що були переукJIаденi один чи декiлька разiв,
завиняткоL{ вишадкiв, передбачених частиною другою cTaTTi 2З КЗпП
УкраiЪи, вважати такими, що укладенi на невизначений строк (п. 5.3.9.
Га-пузевоi угоди).

як працюють на повну ставку,
лише за умови забезшеченнJI
педагогiчним (навчальним)
кiлъкостi годин на ставку.
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4. 2. Пр о ф спiпко в uй комimеm з об о в'язу €mься :

4.Z.1. Вести роз'яснювЕlJIьну роботу з питаЕь трудових прав та
соцiального захисту вивiлънених працiвникiв. Сrrрияти органiзацii в
трудовому колективi закладу висвiтлення питань чинного законодавства про
зайнятiсть.

4.2.2. Забезпечувати контроль за здiйсненнrlм вивiльнення працiвникiв
згiдно з чинним законодавством УкраТни та надавати цим працiвникам
необхiдну юридичну допомогу. Контролювати надання працiвникам
переважного права зЕшIишення на роботi вiдповiдно до ст. 42 КЗпП Украiни.
Не догrускати звiлънення за iнiцiативою адмiнiстрацiТ вагiтних, жiнок, якi
мають дiтей BiKoM до трьох poKiB (до б poKiB - ч. б ст. 179 КЗпП Украiни),
одиноких MaTepiB за наявностi дитини BiKoM до 14 poKiB або дитини з
iнвалiднiстю (ст. 184 КЗпП УкраТни).

4.2.З. Не знiмати з профспiлкового облiку вивi.lIьнених працiвникiв до
моменту Тх працевлаштування (KpiM випадкiв подання особистоТ заяви про
зняття з профспiлкового облiку).

4.2.4. Пр" виникненнi необхiдностi вивiльнення шрацiвникiв,
переговорiв iз засновникомвикористOвувати тримiсячний TepMiH для ведеЕня

та уповноваженим ним органом, обмiну iнформацiею щодо вiдкриття нових
робочих мiсць, зниження рiвня вивiльнення працiвникiв, вжиття необхiдних
заходi.в щодо Тх працевлаштування.

4.2.5. Не давати згоду роботодавцю на вивiлънення з роботи
працiвникiв без шроведення попереднiх переговорiв щодо ik
працевлаштуваЕнrI.

4.2.6. Вносити пропозицiТ вiдповiдним органам про перенесення
cTpoKiB або тимчасове припиненн;I чи вiдмiну заходiв, пов'язаних з
вивiльненIuIм працiвникiв (ст. 49 -4 КЗпП УкраТни).

4.3. Сmорона колеклпuвноzо dozoBopy do*toBullacb, .t1o:
при скороченн1 чисельност1 чи штату працlвникlв, переважне право
заJIишення на роботi у випадку однаковоТ продуктивностi працi i квалiфiкацiI,
KpiM передбачених законодавством, надаеться також:

- працiвникам, яким заJIишилося менше трьох poKiB до настання
пенсiйного BiKy, при досягненнi якого особа мае право на отримання
пенсiйних виплат (п.10 ч.2 ст.42 Кодексу законiв про гrрацю УкраТни);
- працiвникам, у сiм'ях яких е особи, що маютъ статус безробiтних, тощо.

Роздiл V. Робочий час, реж(им та пормувапня працi

5. 1 . Керiвник зобов'язусться:
5.1.1. Приводити Правила внутрiшнього розпорядку закладу у

вiдгlовiднiсть з чинним законодавством i Типовими правилами внутрiшнього
розпорядку для працiвникiв державних навч€шIьно-виховних закладiв УкраiЪи
(п. 5.1.4. Галузевоi угоди, ,Щодаток JФ 18).

5.|.2. Затверджувати за погодженням з профсгriлковим KoMiTeToM:
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- посадовi iнструкцiТ працiвникiв закладу;
- педагогiчне (навчальне) навантаже}iня педагогiчних працiвникiв.
5.1.3. Не допускати вiдволiкання працiвникiв вiд виконаннjI ними

професiйних обов'язкiв (.u винятком випадкiв, передбачених чинним
законодавством Украiни).

5.1.4. Залуrати працiвникiв до надурочних робiт, як виняток, за
погодженням з профспiлковим KoMiTeToM, допускаючи iх лише у випадках та
з дотриманням порядку, передбачених чинним законодавством УкраiЪи (п.
5. 1 .6 Гаггузевоi угоди).

5.1.5. Залучати до роботи окремих працiвникiв у вихiднi (неробочi) днi
лише у виняткових виIIадках за iх згодою i за погодженЕlIм з профспiлковим
KoMiTeToM.

5. 1.6. Запроваджувати пiдсумований облiк робочого часу для
працiвникiв, умови роботи яких неможливi з додержаншIм щоденноТ або
щотижневоТ тривалостi робочого часу.

5.|.7. Залучати працiвникiв до замiни тимчасово вiдсутнiх працiвникiв
лише за ix згодою.

5.1.8. Запровадження, змiну й перегляд норм працi проводити за
погодженням з профспiлкOвим KoMiTeToM.

5.1"9. Забезпечити гласнiстъ ycix заходiв щодо нормуваншI працi,

роз'яснення
працiвникам причин шерегляду нOрм працi та умов застосування нових норм.

5.1.10. Протягом дiТ укладеного з працiвникOм трудового договору
письмово iнформувати працiвникiв про запровадження нових норм чи змiну
чинних норм працi та розмiрiв пiльг i компенсацiй з урахуванням тих, що
надаються йому додатксво, не пiзнiше як за 2 мiсяцi до ik запровадженнrI чи
змiни.

5.1.11. Здiйснювати звiльнення цедагогiчних працiвникiв у зв'язку iз
скороченням обсяry роботи тiлъки гliсля закiнчення навчапьного року.

5.|.t2. Регулювати режим виконання навч.LlrьноТ роботи розкладом
навчапьних занятъ. Пр" складаннi розкладiв кавчальЕих занlIть уникати
нерацiонаJIьних витрат часу педагогiчних працiвникiв, якi здiйснюють
викладацъку роботу, забезпечувати безперервну послiдовнiсть проведеннrI
ypoKiB, навч€tпьних занять, не доtц/скати трив€Lпих перерв мiж заняттями (так
званих <<вiкою>) (п. 5.3.2.Гаryзевоi угоди).

5. 1 . 13. Визначати обсяг навч€lJIьноТ роботи для кожного педагога
безпосередньо закJIадом освiти з ypaxyBaHHrIM квалiфiкацii працiвника.

5. 1. 14. Забезпечити прозорiстъ розподirry педагогiчного (навчалъного)
навантажеýня.

5.1.15. Попереднiй розподiл педагогiчного (навчального) наваЕтаженнr{
нанаступний навчальний piK проводити в кiнцi поточного навчаIIьного року,
ilро що повiдомляти педагогiчних працiвникiв невiдкладно.

5. 1.1б. Не обмежувати обсяг педагогiчного (навчального) навантаження
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N,Iаксимztпьними розмiрами. Педагогiчне (навчальне) навантаження в обсязi
менше тарифноi ставки встановлювати лише за писъмовою згодою
педагогiчного працiвника.

5. 1. 1 7. При встановленнi педагогiчним працiвникам педагогiчного
навантаженнrI на новий навчаJIьний piK зберiгати, як правило, його обсяг, а
також дотримуtsатися принципу наступностi в роботi, викладання предметiв у
кJIасах (п. б.3.1 ГалузевоТ угоди).

5.1.18. Установлювати педагогiчним працiвникам, якi перебувають у
вiдшустцi по догляду за дитиною, педагогiчне (навчальне) навантаження пiд
час тарифiкацii на вiдповiдний навч.шьний piK в обсязi не менше ставки. На
перiод ix вiдггустки години педагогiчного (навчаrrъного) навантаження
тимчасово передавати iншим педагогiчним працiвникам. Пiсля закiнчення
вiдпустки забезпечувати педагогiчним працiвникам педагогiчне (навчальне)
наваЕтаження, установлене при тарифiкацiТ на початок навчаIIьного року (п.
6.З .2 Галузевоi угоди).

5.1.19. Уживати заходiв для забезцечення педагогiчних працiвникiв
викладацъкою роботою в обсязi не менше ставки заробiтноi плати. За
вiдсутностi такоТ можливостi довантажувати ix до встановленоТ норми годин
iншими видами навчаJIьноТ, виховноТ, методичноТ, органiзацiйноi та iншоТ
педагогiчноТ дiялъностi (п.б. 3 .З ГалузевоТ угоди).

5.1.20. Сприяти наданню можливостi непедагогiчним лрацiвникам
закладу, якi вiдгiовiдно до чинного законодавства мають право Еа
викJiадацъку роботу, виконувати if у межах основного робочого часу.

5.1.2|. Створити умови MaTepiarrbHo вiдповiдальним особам дJu{
забезпечення збереження довiреного iM майна.

5.|.22. Забезпечити вiдповiдно до санiтарно-гiгiенiчних
температурний, повiтряний, свiтловий i водний режим у закладi.

5.|.23. Забезпечити органiзацiю для педагогiчних працiвникiв

норм

короткотермiнових KypciB, ceMiHapiB, конференцiй з питань законодавства
гtро ocBiTy, трудOвого закоЕодавства тощо.

5. 2. Пр о ф спiлко в uй комimеm з о б о в' язу €mь ся :
5.2.|. Здiйснювати грOмадський контроль за дOтриманням у закладi

законодавства про працю.
5.2.2. Надавати консультативну допомоry членам первинноi

профспiлковоi органiзацii з питань нормування працi.
5.2.З. Iнформувати управлiння освiти ВеликолучкiвськоТ сiльськоi

ради та MicbKy органiзацiю профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни
про випадки порушення законодавства про працю в закладi дJuI вжиття
необхiдних заходiв.

Роздiл YI. Оплата працi

6. 1.KepiBHuK з о бо в'язу еmь ся :
6. 1. 1. Забезгrечити педагогiчЕим працiвникам диференцlащiю посадових
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окпадiв (ставок заробiтноi плати) вiдповiдно до кв€tlliфiкацiйних категорiй,

установлення пiдвищених посадовю( окладiв (ставок заробiтноТ плати) за
педагогiчgi звання, надбавок за почеснi звання, доплат за HayKoBi сryпенi та
вченi зваýня, успiшне проходження сертифiкацiТ, робоry в iнклюзивних
класах (груrrах) тощо"

6.1,.2. Забезпечити в закладi гласнiсть умов оплати гrрацi,
запровадженнlI та розмiри доплат, надбавок, премiй, винагород та iнших
заохочув€lJIьних, компеЕсацiйних i гарантiйних виплат з дотриманням норм i
гарантiй, передбачених законодавством Украiни, угодами з обов'язковим
погодженням вищезазначених питань з профспiлковим KoMiTeToM первинноТ
профспiлково? органiзацiТ" Оплаry працi працiвникiв закладу здiйснювати в
першочерговому порядку, yci iншi uлатежi здiйснювати пiсля виконання
зобов'язань щодо оплати працi (ст.15 Закону УкраiЪи <Про оплату працi>)
(fi одатки J\ЪJ\Ь 2,3,9,1 |,\ 2,13,1 5,| 6,|7,| 8,I 9,20).

6.1.З. Свосчасно i в IIовному обсязi виплачувати працiвникам закладу
заробiтну плату за перiод вiдпусток, а також IIоточну заробiтну плату у
грошовому вираженнi через систему банкоматiв по пластиковим карткам,
згiдно особистоТ писъмовоТ заяви працiвник&, у робочi днi двiчi на мiсяць,
через промiжок часу, що не перевищуе шiстнадцяти к€шендарних днiв, та не
пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюеться виплата:

- виплата заробiтноi плати за першу половиЕу мiсяця - 15 числа,
- розмiр заробiтноТ плати за rrершу половину мiсяця - не менше оплати за

фактично вiдпрацьований час з розрахунку тарифноi ставки (посадового
окладу) працiвника;

- заробiтна плата за мiсяць - останнс число кожЕого мiсяця (ст. 115
КзпП УкраТни, ст. 24 Закону УкраТни <Про оплату гtрацi>, ст. 21 Закону
УкраiЪи <Про вiдrryсткп>).

6.1.4. При збiry TepMiHiB виIшати заробiтноТ плати з вихiдним,
святковим або неробочим дЕем, виплачувати fi напередоднi (ст. 115 КЗпП
УкраiЪи, ст.24 Закону УкраiЪи <Про оплату працi>).

6.1.5. Заробiтну плату за весь час щорiчноi вiдпустки виплачувати не
пiзнiше нiж за три днi до початку вiдпустки (ст. t 15 КЗпП УкраТни).

6.\.6. Щорiчну вiдггустку, на вимоry працiвника, перенести на iнший
перiод у разi порушення TepMiHy письмового повiдомлення гrрацiвника про
час надання вiдпустки, несвосчасноi виплати заробiтноТ плати працiвнику за
час щорiчноi вiдгryстки (ст. 80 КЗпП Украiни).

6.|.7. При кожнiй виплатi заробiтноТ плати повiдомляти працiвникiв
про данi, що нzLлежать до перiоду, за який провадиться оплата працi:

- загагIьна сума заробiтноi плати з розшифровкою за видами виплат,

розмiри i пiдстави вiдрахувань та утримань iз заробiтноТ плати,
- сума зарплати, що наJIежить до виплати (ст. 110 КЗпП УкраТни).
6.1.8. Забезпечити встаЕоtsленнrI i виплату мiнiмальноТ заробiтноi плати

вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.
6.1.9" Забезпечити оплату працi працiвникiв закладу за замiну будu-

яких категорiй тимчасово вiдсутнiх працiвникiв у повному розмiрi за i'хньою
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кваlliфiкацiею (п. 6.З.l8 ГалузевоТ угоди).
6.1.10. Установити TaKi розшriри доплат згiдно п.3 постанови Кабiнету

MiHicTpiB УкраiЪи вiд З0.08.2002 J\lb 1298 <Про оппату працi працiвникiв на
ocHoBi единоТ тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiснтiв з опJIати працi
гrрацiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноi
сфери> iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи, з використанням Еа цю мету ycici eKoHoMii фо"ду заробiтноТ плати
за вiдповiдними посадами за:

- сумiщення професiй, посад у розмiрi до 50% посадового окJIаду

зони обслуговування або збiлъшення обсягiв
(тарифноi ставки);

- розширення
виконуваних робiт до 50% посадовOго окладу (тарифноТ ставки);

- виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв без звiльнення
з ocнoBнoi роботи до 50Уо посадового окладу (тарифноТ ставки) (п. 6.З.6
ГалузевоТ угоди).

б.1.11. З метою пiдвищення престижностi працi педагогiчних
працiвникiв, забезпечити встановлеЕнrI та виплату надбавки в граничному
розмiрi 30 вiдсоткiв посадового окладу (ставки заробiтноi плати), аJIе не
менше 5 вiдсоткiв, педагогiчним шрацiвникам закладу освiти, у межах фонду
оплати працi з урахуванЕям пiдвищень посадового окладу. Надбавку
встановити на весъ обсяг навчальЕого навантаження, що викOнусться
працiвником (постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2З.OЗ.20l1 jФ З73
<Про встановлення надбавки педагогiчним працiвникам закладiв дошкiлъноТ,
шозашкiльноi, загальноТ середньоi, професiйноТ (професiйно-технiчноi),
вищоi освiти, iнших установ i закладiв нез€tJIежно вiд ik пiдпорядкуваЕня> iз
змiнами, внесеними згiдно з Постановам КМ j\b88 вiд 25.03.2а|4, ЛГs23 вiд
1 1.01.2018). Розмiр надбавки обчислюватиметься пропорцiйно обсягам
роботи чи вiдпрацъованому робочому часу (Щодаток Jф 14,16).

6.1.|2. Забезпечити встановлеЕня надбавки в розмiрi до З0 вiдсоткiв
заступяикам керiвника закJIаду загапьноi середньоТ освiти, посади яких
вiднесенi до посад педагогiчних працiвникiв, r{ителям, якi викладаютъ
предмети згiдно з вiдповiдним Щержавним стандартом загапьнсТ середньоТ
освiти (постанова Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 2З.03.2011 }lb 373 <Про
встановлення надбавки гlедагогiчним
позашкiлъноi, заг€шьноТ середньоТ,
вищоТ освiти, iнших установ i закладiв незаJIежно вiд ik пiдпорядкуваннл> iз
змiнами, внесеними згiдно з Постановам КМ J\Ъ88 вiд 25.03.2а14, Ns23 вiд
1 1 .01 .2018) (,Щодаток }tb 16).

6.1.1З. Забезпечити встановлення надбавки в розмiрi не менше 20
вiдсоткiв:

- заступникам керiвника школи, посади яких вiднесенi до посад
шедагогiчних працiвникiв, в яких апробуютъ державний стандарт початковоi
освiтивiдповiдно до Концепцii реалiзацiТ державноТ полiтики у сферi
рефорIпIування загапьноi середньоТ освiти <<Нова украiЪська школа>> на перiод

працiвникам закладiв дошкiльноi,
професiйноi (професiйно-технiчноi),
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до 2029 року, схваленоi розпоряджеЕням Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
|4.|2.2а16 Nq 988, вчителям такоТ школи;

- заступникам керiвника школи, в якiй навчаннr{ хоча б в одномУ З

початкових класiв здiйснюеться за державЕим стандартом початковоi освiти
вiдповiдно до Концепцii реалiзацii державноi полiтики у сферi реформуваншI
загаJIъноТ середньоТ освiти <Нова украТнська школа> на перiод до 2029 року,
cxBa:teHoТ розпс)рядженням Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд |4"|2.2016 М 988,

r{ителям таких класiв зазначеноТ школи (fiодаток JЪ t6).
6.1.14" Встановлювати педагогiчним працiвникам дошлати, надбавки,

премii за використання в ocBiTнboMy процесi iноземних мов, сучасних
технологiй, реалiзацiю iнновацiйних rrpoeKTiB тощо вiдповiдно до
законодавства, установчих документiв та даног0 колективного договору.

6.1.15. Забезпечити встанOвлення педагогiчному працiвнику, якиЙ

успiшно пройшов сертифiкацiю, щомiсячну доплату в розмiрi 20 вiдсоткiв
посадового окладу (ставки заробiтноi плати) пропорцiйно ДО ОбСЯry

педагогiчного навантаження протягом строку дiТ сертифiката, на пiДставi
заяви педагогiчного працiвнйка i сертифiката, який мiститься В СдИНiй

державнiй електроннiй базi даних з питань освiти (п.5 ст.61 Закону УкраiНИ
<Про ocBiTy>>, постанOва Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 27.12.20|8 J\b 1190

<Про затвердження Положення про сертифiкацiю педагогiчних працiвниКiв>>,

Щодаток }lb16).
б.1.16. Забезпечити встановлення щомiсячноi надбавки за вислуry poKiB

працiвникам, якi обiймають rтедагогiчнi посади, вiдповiднo ст. 61 ЗаконУ
Украiни <Про ocBiTy>> та Порядку виплати надбавок за вислугу poKiB
педагогiчним та науково*педагогiчним працiвникам навчалъних заклаДiв i
установ освiти, затверд]кеного постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiД

31.01.2001 JФ 78 <Про реалiзацiю окремих положень частини першоТ cTaTTi

57 Закону УкраТни кПро ocBiTy>>, частини першоТ cTaTTi 25 Закону УкраiЪи
<Про загаJIъну середню ocBiTy>>, частини другоТ cTaTTi 18 i частини першоТ

cTaTTi 22Закону УкраТни <Про позашкiльну освiту>(п. 8.3.i Галузевоi угоди).
Змiну розмiру надбавки проводити з мiсяця, що наста€ за ьлiсяцем, коли
виникло таке право, якщо документи, необхiднi для своечасного i
правильного обчислення стажу, знаходяться в закладi освiти, або з дня
подання такпх документiв працiвником (ýодаток ]ф 14).

6.1.17. Виплачувати педагогiчним працiвникам щорiчну |рошову
винагороду у розмiрi до одного посадового окJIаду (ставки заробiтноi плати)
за сlмлiнну працю, зр€вкове виконаннri покJIадених на них обов'язкiв
вiдповiдно до Положення, погодженого з профспiлковим KoMiTeToM (ст. 57

Закону УкраТни <Про ocBiry>>, fiодаток N912)
6.1.18. Забезпечити матерiальне стимулюваЕня працiвникiв,

нагOроджених вiдомчими заохочув€IJIьними вiдзнаками MiHicTepcTBa оgвiТи i
науки Украiни, переможцiв фахових KoHKypciB <<Учитель polry) тощо (п.

6.3.17 ГалузевоТ угоди,п.6.3.30 Угоди, {одаток ЛЬ2).

б.1.19. Виплачувати шедагогiчним працiвникам допомоry на
оздоровленнlt у розмiрi мiсячного посадового окладу (ставки заробiтнОi
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плати) при наданнi щорiчноi вiдпустки (ст.57 Закону УкраТни кПро ocBiTy>>,

п. 8.З.1 ГалузевоТ угоди ).
6.|.20. Установлювати доплати за oKpeмi види педагогiчноi дiялъностi

педагогiчним шрацiвникам закJIаду вiдповiдно до постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25.08.2004 року }& 1096 <Про встановленнlI розмiрiв
доплат за oкpeмi види педагогiчноi дiяльностi> (Додаток JФ 16).

6.1.2I. Здiйснювати оплату працi вчителiв, якi викладають декiлъка
предметiв iHBapiaHTHoi складовоi навчального плану, зокрема й у iншому
закладi загаJIьноi середньоТ освiти, та пройшли курси гliдвищення
квалiфiкацiТ з цих предметiв, виходячи з присвоеноi квалiфiкацiйноi категорii
з основного предNIета (за фахом) (п. 6.З.21 . Галузевоi угоди).

6.|.22. Здiйснювати доплату педагогiчним працiвникам за роботу в
iнклюзивних класах (групах) у розмiрt 2аYо, за години роботи у цих класах,
групах (ýодаток J\Ъ 16).

6.|.2З. З метою дотримання вимог Положення про навчаJIънi кабiнети
загапьноосвiтнiх навчапьних закJIадiв, затвердженого наказом MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вtд 20.07.2а04 J\b 601 та Положення про навчальнi
кабiнети з природничо-математичних предметiв загальноосвiтнiх навчальних
закладiв, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки вiд |4.12.2012
Ns 1423, при встановленнi доплат за завiдування навчa}JIьЕими кабiЕетами:

- не обмежувати типiв та кiлькостi навч.tJIьних кабiнетiв закладiв
заг€шьноТсередньоi освiти, за завiдування якими встановлюетъся додаткова
оплата;

- забезпечити оплату працiвнику за завiдування кiлькома навч€Llrьними
кабiнетами з безумовЕим дотриманням норм постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 25.08.2004 NЬ 109б пПро встановленнrI розмiру доплати за oKpeMi
види педагогiчноТ дiяльностi>> та шункту 41 Iнструкцii про порядок
обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти, затвердженоТ наказом
MiHicTepcTBa освiти УкраТни вiд t5.04,199З J\Ъ 102, якими не встановлено
будъ-яких обмежень та застережень щодо iх вiдповiдного оснащеннrI чи
атестацiТ з обов'язковим погодженням з профспiлковим KoMiTeToM розмiру
доплати конкретному педагогiчному працiвнику (п. 6.З.4 Гаrrузевоi угоди).

6.|.24. Здiйснювати вiдгlовiднi доплати керiвним працiвникам закладу,
якi виконують на пiдставi норм чинного законодавства викладацьку роботу,
за умови цокладення на них у випадках виробничоi необхiдностi обов'язкiв
по завiдуванню вiдповiдними навч€Iпьними кабiнетами чи класних керiвникiв
(п. 6.3.5 Га-шузевоТ угоди).

6.\.25. Забезпечити встановлення та виплату надбавки для працiвникiв
бiблiотеки, яка € структурним пiдроздiлом закладу освiти, за особливi умови
роботи в |раничному розшriрi 50Уо посадового окJIаду в межах фонду оплати
працi нез€lJIежно вiд виплати iнших надбавок i доплат, вiдцовiдно до cTaTTi 30
Закону УкраТни <Про бiблiотеки i бiблiотечну справу)>, постанови Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни <<Про пiдвищення заробiтноI гrлати працiвникам бiблiотек>
вiд 30.09.2009 ]Ю 1073 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою КМ
вiд25.0З.201-4 J\b89, JIиста-роз'яснення MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи
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вiд 11.12.09 J\Ъ tl9-876 та
надбавки за особливi умови

Положення про виплату працiвникам бiблiотек
роботи.

Виплату надбавки проводити також бiблiотек?рю, який шрацюс на
негIовну ставку в граниlIному розмiрi 50Уо посадового окладу в межах фо"ду
оплати працi.

6.\.26. Встановити виплату працiвникам бiблiотеки допомсги на
оздоровлеЕFIr{ пiд час щорiчноТ вiдпустки в розмiрi посадового окладу (ставки
заробiтноi плати) вiдповiдно до cTaTTi 30 Закону УкраiЪи кПро бiблiотеки i
бiблiотечну сшраву), постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 22.aI.2005 Ns
84 <Про затвердженнlI Порядку виплати доплати за вислугу poKiB
працiвникам держав!{их i комунальних бiблiотер.

6.1.27. Забезпечити виплаry доплати за вислугу poKiB бiблiотечним
працiвникам, якi шрацюють у закладi освiти, згiдно постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни вiд 22.aI.2005 J\b 84 <Про затвердження Порядку виплати
доплати за вислугу poKiB працiвникам державних i комунатlъних бiблiотею>.

fiоплату за виспугу poKiB виплачувати щомiсяця за фактично вiдпрацьований
час у межах коштiв, передбачених на оплату працi, за основним мiсцем
роботи у вiдсотках до посадового окладу загIежно вiд стажу роботи.

б.1.28. Забезпечити встановлення надбавки за вислугу poKiB медичним
працiвникам, якi працюють у закладах освiти, за умови, що оплата працi
таких працiвникiв здiйснюетъся вiдповiдно до умов оплати працi медичних
працiвникiв державних i комуналъЕих закладiв охорони здоров'я та
дотримання критерiiв для fi встановленнrI, передбачених постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 29.|2.2009 JФ 1418 <Про затвердженнlI
Порядку виIтлати надбавки за вислугу poKiB медичним та фармацевтичним
працiвникам державних та комунальних закладiв охорони здоров'я>> iз
змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ вiд 20.01.2010 Ns 47, вiд
18.01 .2а112 Nэ23, та Haкzrзy MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд З0.01.2010
J& 56 <Про постанову Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи Ns 47 вiд 20.01.2010 пПро
внесення змiн до гrункту 4 Порядку виплати надбавки за вислугу poKiB
лiкарям i фахiвцям з базовою та неповною вищою медичЕою освiтою
державних та комун€шьних закладiв охорони здоров'л>>>. Надбавку за
висJý/гу pokiB виплачувати щомiсяця за фактично вiдпрацьований час за
основним мiсцем роботи та за сумiсництвом (,Щодатки М 17).

6.|.29. Забезпечити встановлення й вигlлату медичним працiвникам
закладу допомоги на оздоровленнrI у розмiрi посадового окладу гliд час
надаЕЕя основноi щорiчноТ вiдпустки (Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 11.05.2011 Ns 524 <<Питання оплати працi працiвникiв установ, закдадiв та
органiзацiй окремих галузей бюджетноТ сферп).

6.1.30. Здiйснювати за час роботи в перiод канiкул оплату працi
педагогiчних та iнших працiвникiв, яким дозволено вести викладацьку

роботу з розрахунку заробiтноi плати, встановленоТ при тарифiкацiТ, що
передувuLла початку канiкул (п. 7l Iнструкцii про порядок обчисленrш
заробiтноi плати працiвникiв освiти).
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6.1.З 1. Здiйснювати оплату працi вчителiв, вихователiв груп
продовженогс дня, iнших педагогiчних працiвникiв закладу у випадках'' коли
в oKpeMi днi (мiсяцi) заняття не проводиться з незаJIежних вiд них причин
(пандемiТ, епiдемii, метеорологiчнi умови тощо), iз розрахунку заробiтноi
плати, установленоi при тарифiкацiТ, з дотриманням при цьому умов чинного
законодавства УкраiЪи. Час простою не з вини працiвникiв, вкJIIочаючи
непедагогiчних працiвникiв, у тому числi на перiод сголошеннrI карантину,
встановленого Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи, оплачувати в розмiрi середньоi
заробiтноi плати, аJIе не менше тарифноТ ставки (посадового окладу) (п. 8.3.З
Галузевоi угоди, п. 6.1.9 Регiональноf угоди).

6.|.З2. Здiйснювати оплату працi керiвних та iнших працiвникiв
закдаду за години викладацькоТ роботи чи заняття з гуртками в закладi, понад
основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому вiдгrовiдно для
улителiв, керiвникiв, викладачiв та керiвникiв rypTKiB (за тарифiкацiсю).
За години викладацькоТ роботи чи занять з гуртками, виконанi, як виняток, у
зв'язку з виробничою необхiднiстю понад норму, з€}значену вище, провадити
погодинЕу оплату за фактичну кiлъкiсть годин, zLгIе не бiльше 240 годпн на
piK (п. 91 IнструкцiТ про шорядок обчисленнrI заробiтноТ плати працiвникiв
освiти, затвердженоТ наказом МОН УкраТни вiд 15.04.199З J\9 102).

6.t.З3. Забезпечувати компеноацiю втрати частини заробiтноТ плати
черезпорушеннrI TepMiHiB ii виплати згiдно з чинним законодавством
Украiни.

6.|"З4. Не допускати комшенсацiю надурочних робiт шляхом наданнrI
вiдryлу.

6.1.35. За час простоIо, коли виникла виробнича ситуацiя, небезпечна
для життя чи здоров'я працiвника, або людей, якi його оточують, i
навколишЕього природного середовища це з його вини, за працiвником
зберiгати середнiй заробiток (ст, б Закону УкраiЪи <Про охорону працЬ).

б.1.36. Зберiгати за шрацiвником мiсце роботи (посаду) i середнiй
заробiток за час проходження медичного огляду (ст. 17 Закону УкраiЪи <Про
охорсну працЬ).

6.1.З7. Забезпечити своечасне й правильне встановленнrI й виплаry
працiвникам заробiтноТ плати з урахуванням змiни розмiрiв посадових
окладiв на ocнoBi единоТ тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiснтiв з оплати
працi, розмiру мiнiмалъноТ заробiтноТ плати, освiти, стажу роботи, категорiй,
звань, наукOвих ступенiв тощо.

б.1.38. Своечасно здiйснювати iндексацiю грошових доходiв
працiвникiв згiдно Закону Украiни кПро iндексацiю грошових доходiв
наседення) у зв'язку iз зростанЕям цiн i тарифiв на споживчi товари та
послуги.

б.1.39. Передбачити у кошторисi закJIаду видатки на премiювання,
наданЕя матерiа-шьноi допомоги працiвникам закJIаду, стимулювання творчоТ
працi i педагогiчного новаторства керiвних, педагогiчних працiвникiв,
заlrехtно вiд особистого внеску кожного працiвника або за виконання
особливо важливих (термiнових) робiт на строк iх виконання у розмiрi не
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менше 2 вiдсоткiв планового фо"ду заробiтноТ плати {п.52 Iнструкцii про
порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти, затвердженоТ
наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 15.04.199З J\Ъ 102, п. 6.З.16
ГалузевоТ угоди).

6.1.40. Виплачувати працiвникам вихiдну допомоry при припиненнi
трудового договору вiдповiдно до ст. 44 КЗгrП Украiни:

- з пiдстав, зzвначених у пунктi б ст. З6, пунктах|, 2,6 ст. 40 КЗгlП
УкраТни,

- у розмiрi не менше середнього мiсячнOго заробiтку;
- у виrrадку призову або встуtIу на вiйськову службу, направленЕя на

€LIIьтернативну (вiйськову) службу (гrункт З ст. 36 КЗпП УкраiЪи), - у розмiрi
двох мiнiмальних заробiтних плат;

- унаслiдок порушеннrI власником або уповноваженим ним органом
вимог закоцодавства про працю i зобов'язань колективцого чи трудового
договору (ст. 38,39 КЗпП УкраТни);

- у розмiрi не менше тримiсячного середнього заробiтку.
6.1.41. Здiйснювати додаткову оплату за роботу в нiчний час (з 10-Т

години вечора до 6-i години ранку) працiвникам, якi за графiками роботи
шрацюють у цеЙ час, у розмiрi 40Оlо посадового окладу (ставки заробiтноТ
шлати) {п. 6.З.7 Галузевоi угоди).

6.t.42. Здiйснювати доплати працiвникам за роботу у шкiдливих i
важких умовах працi на пiдставi атестацiТ робочих мiсць на яких можуть
установлюватись допJIати працlвникам за умови прац1, Еаказ закJIаду (lrpo
резулътати атестацii робочих мiсць за умовами працi та визначення права

працiвникам умови працi, Еаказ закJIаду <Про

працiвникiв на пiльги i компенсацii, передбаченi чинним законодавством
(Щодаток Nч l0).

6.|.4З. Проводити премiювання працiвникiв закладу вiдповiдно до ik
внеску в загzLгIьнi резулътати роботи в межах коштiв на оплату працi, за
погодженнrIм з профспiлковим KoMiTeToM (постанова Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд З0.08.2002 JФ |298 <Про оплату працi працiвникiв на ocHoBi
Сдиноi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiснтiв з оплати працi шрацiвникiв

установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноТ сфери>>, п. 8.З.2
ГапrузевоТ угоди) (,Щодатки J\Ъ 2)

6.\.44. Звернути особливу увагу на визначення розмiрiв премiювання,
щорiчноi грошовоi винагороди за сумлiнну працю, зразкове виконаннrI
покладених на них обов'язкiв, надбавок i доплат, надання щорiчних
вiдгryсток, тарифiкацiю тощо близьких осiб посадових осiб юридичних осiб
rrублiчного права (ст.28 Закону УкраТни пПро запобiгання корупцii)).

6.|.45" Звiльняти вiд роботи в закладi працiвникiв, якi е або виlIвили
бажання стати донOрами KpoBi та/аба комцонентiв KpoBi, у днi вiдповiдного
медичЕого обстеження i донацii KpoBi або компонентiв KpoBi (KpiM випадкiв,
якщо вiдсутнiсть донора на його робочому мiсцi в цi днi може призвести до
за|рози життю чи здорOв'ю людей, до невиконання завдань, пов'язаних iз
забезпеченнrIм |ромадськогопорядку, до значноТ матерiалъноi шкоди або
iнших тяжких наслiдкiв) на пiдставiвiдповiдних заяв, поданих керiвництву не
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пlзнlш як за один робочий денъ до дня донацii kpoBi та]або компонентiв
kpoBi, iз збереженням за ними середнього заробiтку за рахунок коштiв
закJIаду (ст. 124 КЗпП УкраiЪи, абзац 2 частини 2 стжтi 12 Закону Украiни
<Про безпеку та якiсть донорськоi KpoBi та компонентiв кровЬ) .

6.1.46. Працiвникам-донсрам, якi протягом року безоплатно здiйснили
донацiю KpoBi в сумарнiй кiлькостi, що дорiвнюе двом р€lзовим максимаJIьно
дOпустимим дозам, або пл€lзми KpoBi в сумарнiй кiлъкостi, IЦо дорiвнюе
чотирьом р€}зовим максим'LIIъно допустимим дозам, заготовленим методом
аферезу, або тромбоцитiв у двох р€*ових донацiях методом аферезу,
допомоry З тимчасовоi непрацездатностi у зв'язку iз захворюванням
виfIлачувати у розмiрi 100 вiдсоткiв середнъот заробiтноi плати донора
незаJIежНо вiД стажУ роботи. Така гriльга нада€ться протягом року гriсля
здiйснення KpoBi та/абоздlйснення донацii kpoBi та/або компонентiв kpoBi у з€вначених кiлькостях
(частина 4 cTaTTi 20 Закону Украiни <Про безпеку та якiсть донорсъкоi KpoBi
та KoMпoHeHTiB кровЬ).

6.1-47. Використовувати кошти заг.шьного й спецiалъного фондiв за
призначеннr{М згiднО з чинниМ законодавствоМ УкраiЪи. н; ДОГýiскативилу{ення спецiалъних коштiв на покриття видаткiв, що мають
здiйснюватись за рахунок загаJIъног,о фонду.

6.1.48. При лiквiдацiТ або реорганiзацii закJIаду забезпечити свосчасну
виплату працlвникам розрахунку по заробiтнiй платi.

6.1.49. Зберiгати за працiвниками, якi брали }л{асть у страйку через
невиконання Еорм законодавства, колективних договорiв та угод з вини
власника (уповноваженого ним органу), заробiтну плату в повному розплiрi на
пiдставi положенъ колективнсго договору i угод (п. о.з.r0 Галузевоi'угодй).

6.1.50. Забезпечити встацовлеЕня й вигIлату доплати за роботу унесприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для здоров'я медичним
працiвникам закладу в розмiрi 20 вiдсоткiв пЬсадового окJIаду, визFIаченого
розрядами еТС, у межах фо"ду заробiтноi плати з 01.01 .2021 року та довiдмiни карантину, встаЕовленого Кабiнетом MiHicTpiB Украiъи з метою
запобiгання поширенню на територii Украiни гOстроi респiраторноТ хвороби
CovID- 19, спрИчиненоТ корона BipycoM SARS-C;V-Z 1"о.танова КМУ вiд
0з,а2.2а21 J\b 67 кfiеякi питання оплати працi медичнихпрацiвникiв закладiв
освiти>>, постанова кмУ вiД з0.08.2002 J\lb 1298 кПро оплаry працi
працiвникiв на ocHoBi Сдиноi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з огIлати
працi працiвникiв устано", ,u*rruдiв та o*p"rn 

" 
галузей бюджетноi сферш).

6. 2. Профком зобов'язуеmься:

6.2.1. Здiйснювати |ромадський контроль за дOдержанням в закладi
законодавства про працю, зокрема, за виконанням договiрних гарантiй з
оплати працi та TepMiHiB iT виплати (ст. 259 КЗпП УкраiЪи).

6.2.2. Реагувати на безпiдставне скасування або змеЕшеннrI
педагогiчним працiвникам окремих видiв доплат та надбавок.
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6.2.3. Органiзувати контроль з боку профспiлкового KoMiTeTy за
здiйснення шерерахункiв шосадових окладiв, ставок заробiтнот плати
працiвникiв закладу вiдповiдно до розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати.

6.2.4. Посилити роль профспiлкOвого KoMiTeT5l первинноТ
профспiлковоТ органiзацii в питаннi узгодження визЕачених *.pi"n 

"*oцaзакладУ розмiрiВ гlремiювання, щорiчноi |рошовоi винагороди за сумлiнну
працю i зразкове виконаЕЕя покJIадених на них обов'язкiв, надбавок i доплат,
надання щорiчних вiдгryсток, тарифiкацiю тощо для близъких осiб посадових
осiб юридичних осiб публiчного права (ст.28 Закону УкраiЪи пПро
запобiгання корупцii>).

6.2.5 . Забезпечувати взасмодiю з органами мiсцевого самоврядування,
виконавчоi мiськоювиконавчо1 влади, органами державного нагляду, мiською органiзацiсю
профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiъи для вирiшення гIитань,
пов'язаних iз реалiзацiею права працiвникiв на своечасну i в повному обсязi
оплату працi.

6.2.6. Сприяти в наданнi працiвникам закладу необхiдноТ
консультативноi допомоги щодо питань ошлати працi.

6.2.7 . IНфОРМУВаТи вiддiл освiти Великолучкiвськоi сiльськоi ради,
територiальнУ державнУ iнспекцiю з питанъ працi в Закаргrатськiй областi,
Мукачiвську районну органiзацiю профспiлки працiвникiв освiти i науки
украiъи про випадки порушення TepMiHiB виплати заробiтноi плати та
вiдповiдних зобов'язань за колективним договOром у закладi для вжиття
необхiдних заходiв (гr.6.4. 1 З Угоди).

6.2.8.Iнiцiювати питаIIня про притягнення до дисциплiнарноТ та
адмiнiстративноi вiдповiдалъностi згiдно iз законодавством, осiб, винних у
невиконаннi вимог законодавства про оплаry працi, умов даного
колективного договору, що стосуються оплати працi (ст. ст. 45, |47 1 КЗпП
УкраiЪи, ст.36 Закону УкраiЪи <Про оплату працi>>, ст. 18 Закону УкраiЪи
<Про колективнi договори i угоди>).

6.2.9. Представляти iнтереси працiвника при розглядi трудового спору
в KoMicii по трудових спорах (ст. 226 КЗпП Украiни).

6.2Ja. Представляти на прохання працiвника його iнтереси щодо
оплати працi в судi (ст.46 IЦШ( УкраiЪи).

6.2-|1. Здiйснювати роз'яснюв:tльну роботу щод0 практики звернення
працiвникiв освiти до судiв про примусове стягнення заборгованоТ заробiтноТ
плати та сум вiдшкодування шкоди вiд нещасних випадкiв i професiйних
захворювань у закладах освiти.

6.2.12. Заохочувати бухгалтерiв - членiв Профспiлки по нарахуванню
заробiтнОi платИ за роботУ пО утриманню, перерахУванню та облiку
членсъких uрофспiлкових BHecKiB в розмiрi |% вiд суми утримаЕих BHecKiB
(якщо с членом галузевоТ профсшiлки).

6.3. Cmopoutrl колекmuвноzо dozoBopy dолоовtutuсь:
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6.3.1. Квалiфiкувати несво€часну чи не в повному обсязi виплату
заробiтноi плати як грубе тrорушеннll законодавства про прашо i цъого
колективного договору та вживати спiлъних оперативних заходiв вiдповiдно
до чинного законодавстваУкраiЪи.

6.З.2. Проводити монiторингб.3.Z. l1роводити монlторинг та реryлярно, не рlдше однOго разу на
кварт€Lп, обмiнюватиая iнформацiсю про стан дотримання законодавства i

рiдше

положень колективного договору у сферi 0плати працi та здiйснювати заходи
за фактами виявJIених пOрушень.

Роздiл VII. Охорона працi

7.1. KepiBHиK зобовОязусться:
7.1.I. Забезпечити викOнання вимог щодо стtsореннrI безпечних умов

освiтнього процесу вiдповiдно до Кодексу цивiльного захисту УкраiЪи,
Законiв УкраiЪи <Про ocBiry>>, <Про охорону працi>>, Еак€}зу MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд26.|2.2017 Ns 1669 <Про затвердження Положення
про органiзацiю роботи з охорони працi учасникiв освiтнього процесу в

установах i закладах освiтю> та iнших нормативно-правOвих aKTiB.

7.1.2. Створити у закладi освiти службу охорони працi, безпеки
життедiяльностi вiдповiдно до Типового положення про слухсбу охорони
працi, призначити вiдповiдальних за органiзацiю роботи з охорони працi,
безпеки життедiяльностi в заюIадi освiти та визначити ik функцiоналънi
обов'язки, забезпечити функцiонування системи управлiння охороною працi.

7.1.З. Затверджувати посадовi iнструкцiТ керiвникiв структурних
пiдроздiлiв, працiвникiв з обов'язковим блоком питань з охорони працi,
безпеки життедiяльностi.

7.1.4. Перед початком навчаJIъЕого року, а також перiодично протягом
навчztпьного року перевiряти технiчний стан обладнання та устаткування
навч€шъних гrримiщень закладу освiти.

7.|.5. Ух<ивати заходiв щодо приведення iнженерно-технiчних
комунiкацiй, устаткування, обладнання у вiдповiднiсть до чинних стандартiв,
правил, норм з охорони працi в межах коIIIторисних призначенъ.

7.|.6. Забезпечувати виконання вимог нормативно-правових aKTiB з
питань охорони працi, заходiв з охорони працi, безгtеки життсдiялъностi,
передбачених колективним договором, гtриписiв органiв державного нагJIяду
за охороною працi, сприяти розгляду пропозицiй профспiлкового KoMiTeTy
первиннOi профспiлковоi органiзацiТ (представника Профспiлки).

7 .1.7 . Органiзовувати звiтування з питань профiлактики травматизму,
виконання заходiв роздiлу з охорони працi, безпеки життедiяльностi
кOлективного договору на засiданнях педагогiчноТ ради закладу освiти,
нарадах керiвникiв структурних гriдроздiлiв, осiб, вiдповiдальних за стан
охорони гrрацi, безпеку життедiяльностi, видавати накази, розпорядження з

цих питань.

25



7.1.8. Органiзовувати профiлактичну роботу щодо попередженнr{
травматизму й знижеЕнlI захворюваностi серед здобувачiв освiти та
гrрацiвникiв закладу освiти;

7.|.9 Органiзовувати роботу розробки програми вступного
iнструктажiв з охорониiHcTpyKTalKy та забезпечувати IIроведення Bcix видiв

працi i з безпеки життедiяльностi.
7.1.10. Органiзовувати роботу щодо розроблення i перегляду iнструкцiй

з охорони працi не рiдше нiж один рutз на 5 poKiB, а для робiт з пiдвиш]еною
небезпекою або там, де с потреба у професiйному доборi, * не рiдше нiж
один раз на 3 роки, вiдповiдно до Положення про розробку iнструкцiй з

охорони гlрацi, затвердженого накr}зом KoMiTeTy по нагляду за охороноЮ
працi MiHicTepcTBa ýрацi та соцiальноi полiтики Украiни вiд 29.01.1998 j\b9.

7.|.|1. Сприяти здiйсненню громадського контролю за додержанням
вимог нормативно-шравових aKTiB з питань охорони працi.

7.\.|2. Забезпечити умивальнi та душовi миточими засобами (п.7.2.З.

Гаlryзевоi угоди, ,Щодаток J\b 4).
7.|.\З. Забезпечити придбання, комrrлектування, видачу та утримання

засобiв iндивiдуального захисту вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB та
кOлективного договору" У разi передчасного зношеннrI цих засобiв не з вини
працiвника, замiнити iх за рахунок закладу.

7.1.14. Видавати своечасно працiвникам закJIаду та вести облiк
спецодягу, сгIецвзуття, iнших засобiв iндивiдуалънOго захисry вiдповiдно до
норм, передбачених колдоговором (п.7.2.3. Галузевоi угоди, накалз

fiержгiрпромнагляду вiд 1б.04.2009 J\Ъ 62, Щодаток J\b4).

7.1.15. Ужити заходiв щодо забезпеченнrI працiвникiв закладу засобами
колективЕого та iндивiдуа_lrьного захисry вiдповiдно до законодавства
УкраiЪи (пiдпункт 2 пункту 1 ст.20 Кодексу Щивiльного захисту УкраТни,
наказ MiHicTepcTBa соцiа,,rьноi полiтики J\b 1804 вiд 29.t1,.2018 пПро
затвердженшI Мiнiмальних вимог безпеки i охорони здоров'я при
використаннi працiвниками засобiв iндивiдуального захисту на робочому
мiсцi)

7.1.t6. Органiзувати один рЕ}з на три роки в установленому порядку
навчання i перевiрку знань з питань охорони працi та безпеки
життедiяльностi керiвника, спецiалiста служби з охороЕи працi, осiб, якi с
вiдповiдальними за органiзацiю робот!1 з охорони працi, безпеки
життедiяльностi, проведення iнструктажiв з охорони гrрацi на робочих мiсцях
iнших працiвникiв, якi е членами постiйно дiючоi KoMiciT з перевiрки знань у
закладi освiти, вiдповiдно до Полохtення про порядок проведення навчання i
перевiрки знанъ з питань охорони працi в закладах, установах, органiзацiях,
пiдприсмствах, пiдпорядкованих MiHicTepcTBy освiти i науки Украiни,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд t8.04.2006 J\Ъ

304.
7.1.17. Передбачити в коштOрисi закладу видатки на фiнансування

профiлактичних заходiв з питань охOрони працi, виконання
загuшьнодержавноТ, г.lJIузевоi та регiональноТ програм полiпшення стану
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безпеки, гiгiени працi та виробничого середовищq iнших державних
про|рам, спрямованих на запобiгання нещасним виIIадкам та професiйним
захворюванням.

7.|.|8. За резулътатами проведеноi атестацii робочих мiсцъ за умовами
працi надавати працiвникам, зайнятим на роботах з важкими i шкiдливими
умOвами працi, додатковi пiльги згiдно наказу закладу <Про результати
атестацii робочих мiсць за умовами працi та визначення права гrрацiвникiв на
пiльги i компенсацii, передбаченi чинним законодавством>>)
(ffодатки NэJФ9, 10).

7.|.19. Забезпечити сво€часну роботу й виконаннjI комплексних заходiв
щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки гiгiсни працi та
виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi,
запобiгання випадкам виробничого травматизму, профеоiйних захвOрюванъ i
аварiй.

7.\.20. З метою покращенЕя умов працi жiнок не дошускати ix до
пiднiмання i перенесенн.rI речей, маса яких перевищуе граЕично доцустимi
норми вiдповiдно до Граничних норм пiдiймання i перемiщення важких
речей жiнками в установленому порядку (.r. t74 КЗпП УкраiЪи, Еаказ
MiHicTepcTBa охорони здоров'я вiд 10.12.1993 Ns 241).

7 .I.21. Забезпечити органiзацiю проведення щорiчних профiлактичних i
перiодичних (шротягOм трудовоi дiяльностi) медичних оглядiв працiвникiв
зайнятих на важких роботах, роботах iз шкiдливими чи небезшечними

умовами працi, роботах, якi гrотребують професiйного добору. За час
цроходження trdедичного огляду зберiгати за працiвниками мiсце роботи
(посаду) i середнiй заробiток (ст. 17 Закону Украiни <<Про охорону працi>,
Порядок проведення медичних оглядiв праIдiвникiв певних категорiй,
затверджений наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни вiд 2|.а5.2а07
Ns 246, наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 2З.07.2002 }lb

280 кЩодо органiзацii проведення обов'язкових профiлактичних медичних
оглядiв працiвникiв окремих професiй, виробництв i органiзацiй, дiяльнiсть
яких пов'язана з обслуговуванням населення i може призвести до поширеннrI
iнфекцiйних хвороб>>)

7.1.22. Забезпечити за свiй рахуЕок позачерговий медичний огляд
працiвникiв:

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

- за власною iнiцiативою, якщо стан здоров'я працiвника не дозволяе
йому виконувати cBoi трудовi обов'язки (ст. 17 Закону Украiни кПро охорону
працi>).

7.|.2З" Забезпечити органiзацiю проведення обов'язкових попереднiх
(перед шочатком трудовоi дiяльностi) та перiодичних (у процесi труловоТ
дiяльностi) психiатричних оглядiв працiвникiв один раз на п'ять poKiB
(постанова КМУ вtд 27 .а9.2000 J\Ъ 1 4б5).

7.|.Z4. Iнiцiювати перед управлiнням освiти ВеликолучкiвськоТ
сiльсъкоТ ради ввести в I]Iтатний розпис закJIаду освiти посаду спецiалiста
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спужби охорони працi, вiдповiдно ст.15 Закон1, УкраiЪи <Про охорOну працi>
та рiшеннrl колегiТ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 11.02.2010 року
(п.7.2.5. ГаlгузевоТ угоди) .

7.|.25. При HacTaHHi пiд час освiтнього процесу нещасних випадкiв,

уживати заходiв, передбачених Порядком розслiдуваЕнll та облiку нещасних
випадкiв, професiйних захворювань та аварiй на виробництвi, затвердженим
Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраrЪи вiд |7.04.20|9 J\b ЗЗ7, та
Положенням про порядок розслiдування нещасних випадкiв, що сталися iз
здобувачами освiти пiд час освiтнього rrроцесу, затвердженим нак€}зом
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд \6.05.2020 J\b 659.

7.I.26. !о 25 грудня поточного року rrроводити аналiз виробничого
травматизIчry i профзахворювань. Розробити KoHKpeTHi заходи запобiгання
нещасних випадкiв та профзахворювань у закладi.

7.|.27. Зберiгати
внаслiдок Еещасного

за працiвниками, якi втратили працездатнiсть
випадку на виробництвi або професiйного

захворювання, мiсце роботи (гrосаду) та середню заробiтну гrлаry за весь
перiод до вiдновленнjl працездатностi або до встановлення стiйкоТ втрати
професiйноi працездатностi. У разi неможливостi виконаннrI потерпiлим
попередньоi роботи провести його навчання i переквалiфiкацiю, а також
працевлаштуваншI вiдповiдно до медичних рекомендацiй (ст. 9 Закоку
УкраiЪи <Про схорону працЬ).

7.1"28. Створити умови працi для працiвникiв з iнвалiднiстю з

урахуванням рекомендацiй медико-соцiальноI експертноi KoMicii та
iндивiдуальних програм реабiлiтацii, вживати додаткоtsих заходiв безпеки
працi, якi вiдгrовiдають специфiчним особливостям цiсi категорiТ працiвникiв.

7.|.29. Надавати матерiальну допомоry працiвникам у разi хвороби
внаслiдок травм на виробництвi запежно вiд тривалостi хвороби.

7.\.30. Виконати до 15 вересня поточного року запланованi заходи з
пiдготовки до роботи в зимових умовах.

7.|.З|. Придбати для куточкiв з охорони працi технiчнi засоби
Еавчання, засоби агiтацiТ i пропаганди, плакати, пам'ятки i т.п.

7.|.З2. Створити умови дJш навчання педагогiчних працiвникiв основам
домедичноТ допомоги, забезгrеченнrl аптечок домедичноТ допомоги
медикаментами i матерiалами.

7.1.ЗЗ. Забезпечити участь представника Профсгriлки в роботi комiсiй з

розслiдування нещасних випадкiв, опрацюваннi заходiв щодо Тх

попередженнrI та вирiшеннi питань, пов'язаних з гrрофiлактикою
ушкодження здоров'я працiвникiв закладу.

7 .|.З4. Iнформувати працiвникiв, осiб, уповноважениr( на здiйсненнrl
громадського контролю за дотриманням вимог нормативно-правових акпв з
охорони працi, MicbKy виконавчу дирекцiю Фонд ооцiального cTpaxyBaHHrI
про стан охорони працi, причину аварiй, нещасних виIIадкiв i професiйних
захворюванъ i про заходи, яких вжито для ycyHeHHrI та дпя забезпечення в
закладi }мов i безпеки працi на piBнi нормативних вимог.

7.|,З5. Забезпечити працiвникам та/або TxHiM представникам доступ до

28



iнформацii та документiв, що мiстять результати атестацiТ робочих мiсць,
запланованi профiлактичнi заходи, резулътати розслiдування, облiку та
аналiзу нещасних випадкiв i професiйних захворювань i звiти з цих питанъ, а
також до повiдомленъ, подань та приписiв органiв державного управлiння i
державного нагJшду за охороною працi {ст.2З Закону Украiни <Про охорону
працЬ).

7.1.З6. Забезпечувати безперешкодний доступ представникiв
Профспiлки з питань охорOни працi, технiчних iнспекторiв працi Профспiлки
до закладу, вiдповiдно до вимог ст.259 КЗпП Украiни, ст. 41 Закону Украiни
<Про охорону працi>>, ст. 2|, пункry l2 ст.38 Закону Украiни кПро
професiйнi спiлки, Тх права та гарантii дiялъностi>> (п. 7.2.||. Галузевоi

угоди).
7.1.З7. Тимчасово призупиняти або забороняти освiтнiй процес у

закладi освiти, а також виконання робiт в небезгtечних для життя i здоров'я

умовах, якi негативно впливаютъ на здобувачiв освiти i гrрацiвникiв закладу
та стан довкiлля.

7.1.З8. Брати участь у районному i BceyKpaiHcbкoмy оглядах-конкурсах
стану умов i охорони працi.

7.t.40. Визначити порядок заOхOченн;I вiдповiдалъних працiвникiв з
питань охорони працi за зразкове викоЕаннrI посадових обов'язкiв,
дотримання вимог особистоi i колективноТ безпеки, iнiцiативу у здiйсненнi
заходiв щодо пiдвищенrrя рiвтrя безпеки, охорони працi та полiпшеннrl умов
працi.

7. 2. Профком зобов'язуеmься:

7.2.1. Здiйснювати
законсдавства про охорону
умов праrдi, наJIежних

громадський контроль за додержаЕням
працi, створенням безпечних та нешкiдливих

виробничих та санiтарно-побутових умов,
забезпеченням працiвникiв сшецодягом, спецвзуттям iншими засобами
iндивiдуалъного та колективного захисту, додержанням працiвниками вимог
iнструкцiй з охорони працi.

7.2.2. Вимагати вiд роботодавця, у разi загрози життю або здоров'ю
працiвникiв, негайного припиненнrI робiт на робочих мiсцях на перiод,
необхiдний для усунеЕЕя загрози життю або здоров'ю працiвникiв.

7.2.З. Проводити нез€lJIежну експертизу умов працi, а також об'ектiв
виробничого призначення, якi просктуютъся, будуютъся чи експлуатуються,
на вiдповiднiсть ik нормативно-rrравовим актам про охорону працi, брати

)л{асть у розслiдуваннi причин нещасних випадкiв i професiйних
захворIовань на виробництвi та надавати своТ висновки шро них, вносити

роботодавцю, державЕим органам управлiння i нагляду подання з питань
охOрони працi та одержувати вiд них арryментовану вiдповiдь.

7.2.4. Провести в установленi строки вибори представникiв профспiлки
з питань охорони працi та делеryвати iх до складу KoMicii з охорони працi
закладу.

7.2.5. Брати участь у роботi комiсiй з розслiдування нещасних випадкiв,
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опрацюваннi заходiв щодо ik попередження та вирiшеннi питанъ, пOв'язаних
з профiлактикою ушкодження здоров'я у,Iпgникiв освiтнього процесу.

7.2.6. Затвердити Положення uро комiсiю з охорони працi первинноi
профспiлковоi органiзацii, визначити та затвердити кiлъкiсний та
персонаLльний скJIад KoMiciT.

7.2.7. Виносити на розгляд профспiлкових зборiв, засiдань профкому
питання стану умов i охорони працi в закладi, вивчати вiдповiднiсть вимогам
нормативних документiв та результатам оцiнки придбаних ЗIЗ, а також
здiйснювати контроль за ik застосуванням.
7.2.8. Застосовувати заохочення до працiвникiв * членiв Профспiлки за
здiйсненнll наJIежного |рOмадськог0 контролю за станом умов i охорони
працi в закладi.

Роздiл VIП. Час вiдпочицку

8. 1. KepiBH uк з о бо в'язу еmься :
8.1.1. Установити дJш працiвникiв закладу з нормованим робочим днем

тривалiстъ перерви для вiдпочинку Правилами внутрiшнъого розцорядку
закладу, аJIе не менше 30 хвилин. На тих роботах, де згiдно специфiки
закладу освiти перерву встановити не можнq надавати працiвникам
можливiсть приймання iki протягом робочого часу. Встановити перелiк
таких робiт, порядок i мiсце приймання iжi за погодженням з профкомом
первинноТ профспiлковоi органiзацiТ. Час приймання Тжi гrрацiвникOм у
такому разi включати до його робочого часу та гIроводити оплату за

фактично вiдпрацьований за графiком час (ст. бб КЗпП Украiни).
8.|.2. У разi застосуваннlI IIостанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи щодо

перенесення робочих днiв у поточному роцi, не пiзнiше нiж за два мiсяцi
видати наказ (розпорядження) про перенесення вихiдних та робочих днiв у
закладi дJu{ шрацiвникiв, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з

двома вихiдними днrtми, погоджений з профспiлковим KoMiTeToM первинноi
профспiлковоТ органiзацiТ (ст. 67 КЗпП УкраТни).

8.1.З. Трившriсть ocHoBHoi щорiчноТ оплаччвано1 вiдпустки
встановлювати вiдповiдно до Законiв Украiни оПро вiдпусткп>, <Про
ocBiTy>>, <Про дошкiльну ocBiTy>>, Порядку надання щорiчноi основноi
вiдпустки тривzlлiстю до 56 каirендарних днiв керiвним працiвникам закладiв
та установ освiти, навч€lJIьних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших
установ i закладiв, педагогiчним, науково-педагогiчним гrрацiвникам та
науковим працiвникам, затвердженого пOстановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 14.04 "1997 J\Ъ З4б (,Щодаток }lЪ 8). Надавати щорiчну основну
вiдпустку непедагOгiчним працiвникам тривалiстю не менш як 24
кагIендарних днi за вiдпрацьований робочий piK, який вiдлiчуетъся з днlI
укладенЕя трудового договору.

8.1,4. Не поширювати Положення cTaTTi б Закону УкраiЪи <Про
вiдпусткю) щодо тривапостi шдорiчноi основноТ вiдпустки на працiвникiв,
тривалiсть вiдпустки яким установлюеться iншими актами закOЕодавствц
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проте трив€tлiсть ix вiдпустки не може бути N{еЕшою за rrередбачену
частинами шершою, сьомою i восъмою цiсi cTaTTi.

8.1.5. Графiк щорiчних оплачуваних вiдпусток затверджувати не
пiзнiше 5 сiчня поточного року за погодженнlIм iз профспiлковим KoMiTeToM i
дOводити до вiдома працiвникiв.

8.1.б. Повiдомляти працiвникiв про даry початку вiдпустки не пiзнiше
нiж за два тижнi до встановленого графiкошr TepMiHy (ст. 10 Закону УкраiЪи
кПро вiдгryстки>).

8.1.7.На вимоry працiвника переносити щорiчну вiдгryстку на iнший,
нiж це передбачено графiком, перiод у випадках:

- гrорушення TepMiHy письмового повiдомлення працiвника про час
надання вiдпустки;

- несвосчасноТ виплати власЕиком або уповноваженим ним органом
заробiтноi плати гrрацiвнику за час rцорiчноТ вiдпустки(ст.ст. 10, 11 Закону
УкраiЪи кПро вiдпусткш>)-

8.1.8. Щорiчну вiдпустку на прохання працiвника може бути подiлено
Еа частини будь-якоi тривалостi за умови, що основна безперервна iT частина
становитиме не менше |4 календарних днiв (ст.12 Закону УкраТни <Про
вiдпусткю>). Педагогiчним працiвникам невикористану частину щорiчноТ
основноТ вiдпустки, за умови rr гrодiлry, надавати, як правило, в перiод лiтнiх
канiкул, а в окремих випадках (сiмейнi обставини тощо) в iнший
канiкулярний перiод (п.4 Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
|4.04.\997 NчЗ46).

8.1.9. Надавати щорiчну вiдпуотку, або iT частину працiвникам закладу
протягом навч€шьного року у разi необхiдноотi санатсрно-курортногс
лiкування (п.2 постанOви Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд Ш.а4.\997 Nэ З46).

8.1.10, Надавати шорiчну основну вiдпустку повноi трив€tлостi особам,
якi працюють на умовах неповного робочого часу, у тому числi особам, якi
перебувають у вiдпустцi для догJu{ду за дитиною до досягнеЕня нею
трирiчного BiKy (п.2 постансви Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 14.04.1997 }lb

з46).
8.1 .1 1. Надавати працiвникам заюIаду соцiальнi вiдпустки трив€uliстю,

передбаченою законодавством УкраТни, у будь-який час каJIендарного року
за наявностi вiдповiдних пiдстав i пiдтвердних докутчrентiв. Надавати
працiвникам закладу невикористанi соцiальнi вiдггустки за попереднi роки
роботи в закладi за наявностi вiдповiдних пiдстав i гriдтвердн}|х документiв
(Щодаток J\Ъ 11).

8.1.12. Надавати окремим категорiям працiвникiв закJIаду вiдпустку в
зрl^rний для них час (fiодаток Nч б).

8.1.1З. Здiйонювати вiдкликання працiвника iз вiдпустки лише за його
власною згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ч.3 ст. 12

Закону Украiни <Про вiдпусткю>).
8.1.14. За бажанням працiвника виплачувати йому грошову

компенсацiю заневикористанi щорiчнi вiдпустки вiдповiдно до вимог ст. 8З
КЗпП УкраiЪи (ЩодатокJS 13).
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8.1.15. Надавати щорiчЕу додаткову вiдпустку за роботу у шкiдливих i
важких умовах працi на гriдставi атестацii робочих мiсць за умовами працi
(Щодаток JФ 1 постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 17.11 .1997р. J\b1290
<Про затвердження спискiв виробництв, робiт, цехiв, професiй i посад,
зайнятiсть працiвникiв в яких дае право на щорiчнi додатковi вiдпlrстки за

роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi та за особливий характер
працi>>, наказ закладу оПро результати атестацii робочих мiсць за умовами
працi та визначення права працiвникiв на пiльги i компенсацiТ, передбаченi
чинним законодавством>, п.7.2.З ГалузевоТ угоди, ,Щодаток Nч 9).

8.1.1б. Надавати щорiч}ry додаткову вiдпустку за особливий характер
працi працiвникам з ненормованиI\4 робочиrr,r днем з урахуванням часу
зайнятостi працiвника в цих умовах, якостi та ефективностi виконуваноТ
працiвником роботи, ступеня вiдповiдалъностi працiвника (Орiентовний
перелiк цосад працiвникiв з ненормованим робочим днем, розроблений
MiHicTepcTBoM освiти УкраТни 11.0З.1998 за погодженням з I_[t профспiлки
працiвникiв освiти та науки Украiни 06.03.1998, п. 5.3.10, п. 7.2.З. Галузевоi
угоди).

Надання додатковоi оплачуваноТ вiдпустки за ненормований робочий
день не повинно призводити до збiльшення витрат на оплату працi. На час
ТаКИХ Вiдпусток не загr}rtlати iншrих працiвникiв до виконання обов'язкiв
тимчасово вiдсутнього працiвника у зв'язку з його вiдпусткою(fiодаток J\b 1).

8.1.17. Надавати щорiчну додаткову вiдпустку за особливий характер
працi гlрацiвникам, робота яких пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним
та iнтелектуаJIьним навантаженняI\d (Додаток j\b 2 постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни вiд 17.||.1997 Jф1290 <Про затвердженнlI спискiв
виробництв, робiт, цехiв, професiй i посад, зайнятiсть працiвникiв в яких дае
право на rцорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими
умовами працi та за особливий характер працi), п. 7.2.З Гаryзевоi угоди)
(Щодаток Jý 9).

8.1.18. Надавати щорiчну додаткову вiдгryстку, передбачену ст. 7 та
пунктами |,2. ч. 1 ст. 8 Закону УкраТни uПро вiдпустки>} понад щорiчну
основну вiдпустку за однiею пiдставою, обраною працiвником (ст.10 Закону
УкраiЪи <Про вiдпусткю>).

8.1.19. Надавати визначеним категорiям працiвникiв вiдпустки без
збереження заробiтноТ плати в обов'язковому порядку за наявностi особистоi
письмовоТ заяви (ст.25 Закону УкраiЪи оПро вiдгryсткр), (Додаток J\b 7).

8.1.20. У днi медичного обстеження та доЕацiI KpoBi т#або компонентiв
KpoBi особу, яка виявили бажання здiйснити донацiю KpoBi таlабо
компонентiв KpoBi, звiлъняти вiд роботи в закладi. Надавати такiй особi
безпосередньо пiсля кожЕого днrI здiйснення донацii KpoBi таlабо
компонентiв KpoBi день вiдпочинку iз збереженням за нею середнъого
заробiтку за рахунок коштiв закJIаду.

За бажанням такоТ особи цей денъ присднувати до щорiчноТ вiдпуотки.
У разi, якщо за гrогодженням iз керiвництвом закладу в день безоплатноТ
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донацiТ KpoBi та/або компонеЕтiв KpoBi, донор був залl^rений до роботи, йому
за бажанням надавати iнший день вiдпочинку iз збереженням середнъого
заробiтку. У разi донацiТ KpoBi та/аба KoMпoHeHTiB KpoBi у перiод щорiчноТ
вiдпустки таку вiдгryстку шродовжувати на одиЕ день ( ст. 124 КЗпП УкраТни,
абзац 3 частини 2 статтi 20 Закону Украiни <Про безпеку та якiсть донорсъкоТ
KpoBi та KoMпOHeHTiB кровЬ).

8.1.21. Надавати працiвнику вiдгrустку без збереження заробiтноТ плати
за сiмейними обставинами та з iнших шричин на TepMiH, обумовлений угодою
мiж працiвником i роботодавцем, аllе не бiльше 15 календарних днiв на piK
(ч.1 ст. 26 Закону Украiни <Про вiдпусткю>).

8.1"22. У разi встановленнrI Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни карантину
вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро захист населен}uI вiд iнфекцiйних
хвороб>>, надавати працiвнику вiдгryстку без збереження заробiтноi плати, за
згодою мiж гlрацiвником i роботодавцем, на весь перiод карантину (ч.2 ст.26
Закону УкраТни <Про вiдпусткп>).

8.1"23. Надавати за бажанням працiвника у разi його звiльнення (KpiM
звiльнення за порушення трудовоТ дисциплiни) невикористану вiдпустку з
наступним звiльненням (частина 1 ст. 3 Закону Украiни <Про вiдпустку>).

8.1.24. Надавати за бажанням працiвника Еевикористану вiдпустку у
разi його звiлънення у зв'язку iз закiцчеЕням строку трудового договору й
тодi, коли час вiдпустки повнiстю або частково гIеревищуе строк трудового
договору (частина 2 ст. З Закону УкраiЪи <Про вiдryстку>).

8.2. Профком зобов'язуеmься:

8.2.1. Здiйснювати контроль за дотриманням у закладi освiти
законодавствапро режим працi i вiдпочинку та своечасним введеннrIм у дiю
нормативнихдокументiв з цих питаЕь.

8.2.2. Всебiчно використовувати права гulJlузевоi Профспiлки щодо
усуненнrIпричин та обставин, що спричинюютъ колективнi трудовi сшори, з
питань, що стосуютъся режиму працi i вiдпочинку.

Роздiл IX. Соцiально - побутовi гарантii'о пiльги, компенсацii

9. 1. KepiBHuK зо бо в'язу еmь ся :
9.1.1. Вживати заходiв, спрямованих на виконаннrI регiоналъних

програмзабезпечення житлом педагогiчних працiвникiв.
9.|.2. Забезпечити умови для органiзацiТ rrрацiвникам закладу гарячог0

харчування за мiсцем роботи.
9. t .З .У разi захворювання педагогiчних працiвникiв, яке унеможливлюс

виконаннrI ними професiйних обов'язкiв i обмежуе перебуваннl{ в дитячому,
1^rHiBcbKoMy колективах, або тимчасового переведення за тих чи 1нших
обставин на iншу роботу чи проходження вiйськовоi служби за призовом пiд
час мобiлiзацii, зберiгати за ними попереднiй середнiй заробiток. У разi
хвороби або калiцтва попереднiй середнiй заробiток вицлачувати до
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вiдновленнrl гIрацездатЕостi або встановлення iнвалiдностi (ч.2 ст. 57 Закону
УкраiЪи <Про ocBiry>).

9.1.4. Забезпечити }iадання BciM категорiям працiвникiв, включаючи
педагогiчних, матерiальноi допомоги, у тому числi на оздоровлення, у cyMi
не бiльше Hix< 0дин посадовий оклад на piK, KpiM матерiальноi допомоги на
поховання, виплату премiй вiдповiдно до iх особистого внеску в загальнi

результати роботи в межах коштiв на оплату плати, затвердженого
кошторисом закJIаду, вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 30.08.2002 М |298 та нак€ву MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
26.09.2005 jЪ577 (п. 8.З.2 Угоди, {одаток Jф3).

9.1.5. Забезпечити r{асть у роботi KoMicii iз соцi€lJIьного страхуваЕня
закладу представникiв первинЕоi профспiлковоi органiзацii закладу, як
представникiв застраховаЕих осiб.

для пiдвищення
cTpaXyBaHHrI.

9.\.6. Забезпечити предотавникiв застрахованих осiб iнформацiйними
та довiдковими матерiа_гrами; органiзовувати проведення ceMiHapiB, навчанъ
членiв (уповноважених) комiсiй iз соцiального страхування закJIаду освiти

фахових знань за ylacTi фахiвцiв Фонду соцiального

9.I.7. Рiшення про передачу в оренду споруд, примiщень та обладнання
приймати за участю профспiлкового KoMiTeTy, rlе допускаючи при цьому
погiршеннll умов працi та Еавчання.

9.1.8. Забезпечити пiдгот,овку та rrоданшI документiв, необхiдних для
призначеннrI пенсiй працiвникам закJIаду.

9.1.9. Проводити постiйку роботу з правового навчання працiвникiв iз
залученнr{м Еауковцiв, представникiв правозахисних та iнших органiзацiй у
галузi права.

9.1.11. Сприяти ду(овному i культурному розвитку працiвникiв
закладу, створенню необхiдних умов для реалiзацiТ особистостi в iснуючiй
мережi об'сктiв культури, клубiв, об'еднань, rypTKiB тощо.

9 .l .|2. Забезпечити надання педагогiчним працiвникам закJIаду освiти
вiдповiдно до ст.ст.57,61Закону УкраiЪи <Про ocBiTy>>:

- щорiчноТ грошовоi винагороди в розмiрi до посадового окjIаду за
сумлiнну працю, зразкове виконання lrокладених на них обов'язкiв (Щодаток
Nч12);

- допомоги на оздоровлення в розмiрi мiсячного посадового окладу
(ставки заробiтноi плати) при наданнi щорiчноi вiдпустки;

- надбавки за вислугу poKiB щомiсячно у вiдсотках до посадового
окладу (ставки заробiтноТ плати) залежно вiд стажу педагогiчноТ роботи
(Додаток М 14).

9. 2. Профком зобов'язуеmься:
9.2.1. Забезпечити органiзацiю роз'яснювЕlJIьноТ роботи в первиннiй

профспiлковiй органiзацiТ щодо трудових прав, пенсiйного забезпечецнrI
працiвникiв закладу, соцiального страхування, надавати членам Профспiлки
вiдповiдлгу безкоштовtIу правову допомогу.
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9.2.2, Здiйснювати громадський контроль за працевлаштуванням
молодих спецiалiстiв, створенням н€lJIежних умов для ix адаптацiТ в
колективах, пiдвищення квалiфiкацii та професiйноi майстерностi,
задоволення культурно-освiтнiх, оздоровчих та житлово-шобутових проблем.

9.2.З. Надавати допоN{огу у вирiшеннi побутових проблем пенсiонерам,
якi стоять на облiку у первиннiй профспiлковiй органiзацii закладу.

9.2.4. Сприяти органiзацiТ санаторно-курортного лiкування та
вiдпочинку застрахованих осiб (членiв профспiлки) та членiв iх сiмей, перш
за все тих, хто часто i тривалий час xBopie, хронiчно хворий, i тих, хто
перебува€ на диспансернOму облiку.

9.2.5. Забезпечити видiленrrя профсгriлкових коштiв для реалiзацiТ
програм оздоровлення дiтей працiвникiв освiти в лiтнiй перiод.

9.2.6. Органiзувати проведення <<ýHiB здоров'я>>, влtiЪди на природу,
забезпечити створення груп здоров'я тощо.

9.2.7. Органiзувати проведеЕня лекцiй, зустрiчей iз спецiа;riстами щодо
нетрадицiйних методiв лiкування.

9.2.8. Органiзувати сiмейнi вечори, вечори вiдпочинку, присвяченi
професiйним святам, 8 Березня, Нового року тOIдо.

9.2.9. Провести день вшанування
запрошення на свято BeTepaHiB працi.

9.2.10.Забезпечити

вшанування людей похилого BiKy. Забезпечити
laHiB працi.
видiлення профспiлкових коштiв дJiя 1^racTi та

заохочення творчих колективiв закладу в мiських, обласних, всеукраiЪських
оглядах, конкурсах, фестивалях художньоi самодiяльностi тощо.

9.3. Сmоронu колекmilвноzо dozoBopy doMoBtalucb:
9.З.1. Уживати заходiв для збереження в наступних роках передбачених

ст.ст. 57,6| Закону УкраiЪи <Про ocBiTy>> гарантiй щодо оплати гrрацi
працiвникiв закладу.

9.З.2. Спрямовувати роботу на забезпечення дотримання чинЕого
законодавства:

- у сферi трудових вiдносин;
- при забезпеченнi соцiалъних гарантiй i пiльг для працiвникiв закладу,

членiв ix сiмей, а також пенсiонерiв, якi працювали ранiше в закладi.
9.З.3. Сприяти вирiшенню питань щодо надання пiлъгових гrутiвок на

лiкування працiвникам закJIаду, якi перебувають на черзi потребуточих
санаторно-курортного лiкування в KoMiciT iз соцiалъного страхування
закладу, Мукачiвсъким вiддiленням виконавчоi дирекцiТ Фонду соцiального
страхування УкраiЪи в Закарпатськiй областi.

9.З.4. Уживати спiльних заходiв дJu{ вýровадженнrI недержавного
пенсiйного забезпечення та обов'язкового
працiвникiв закладу.

професiйного страхування

9.З.5. Розробити спiльнi заходи щодо забезпеченнr{ реалiзацiТ законних
прав та iHTepeciB працiвникiв закJIаду у сферi д}ховного, кулът}рно-
освiтнього та фiзичного розвитку, пiдтримки провiдних творчих колективiв
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та аматорських спортивних команд, органiзацiТ вiдпочинку й дозвiлля
працiвникiв та членiв ik сiмей.

9.З.6. Органiзовувати участъ працiвникiв закладу у загальномiських
Днях здоров'я.

9.3.7. Органiзувати творчi колективи закладу для yracTi в районних,
обласних, мiжрегiонаJIьних, всеукраТнських оглядах, конкурсах, фестивалях
художньоi самодiяльностi тощо.

Роздiл Х. Сприяння роботi первинноТ профспiлковоi органiзацiТ закладу
з питань соцiально-екOномiчного захисту працiвникiв закладу,

пiдвищення ефективностi ii дiяльностi

1 0. 1. KepiBHuK зобов'язу€mься:
10.1.1. Забезпечувати в закладi права та гарантii дiяльностi первинноi

профспiлковоi органiзацiТ вiдповiдно до ратифiкованих Украiною конвенцiй
Мiжнародноi органiзацii працi, Констиryцii УкраiЪи, Закону УкраТни <Про
професiйнi спiлки, ik права та гарантii дiяльностi>>, aKTiB Президента УкраiЪи
та Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни.

10.1.2. Забезпечувати вiльний вхiд до закладу представникiв
Профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни, iх доступ до робочих мiсць,
мiсць зiбрання членiв Профсглiлки, можливiстъ зустрiчi та спiлкування з
працiвниками (п. 10.2. 1 Галузевоi угоди).

10.1.3. Не допускати втру{ання адмiнiстрацii закладу у статутну
дiяльнiсть первиннOТ профспiлковоТ органiзацiТ, передбаченого чинним
законодавством УкраiЪи.

l0.1.4. Активiзувати спiвпрацю з первинною профспiлковою
органiзацiею з ycix питань забезпечення цагIежного стаryсу педагогiчних
працiвникiв, пiдвищенIuI рiвня соцiально-економiчного захисту працiвникiв
закладу:

- вводити до скJIаду атестацiйноi KoMicii представЕика первинноi
профспiлковоТ органiзацii;

- утримуватися вiд будь-яких дiй, що можуть бути розцiненi як
втручанш{ у статутну дiялънiсть первинноi профспiлковоi органiзацii;

- створювати умови для безгrерешкодного доступу уповноважених
профспiлкових представникiв до закJIаду, органiв виконавчоI влади, до
компетенцiТ яких вiдносятъся питаЕня прийняття рiшенъ з порушених питань

у сферi соцiально*трудових вiдносин.
10.i.5. Надавати профкому всю необхiдну iнформацiю з питань, що с

предметом цього кодективного договору, сприяти ре€Lлlзацl1 права
гrрофспiлки на захист трудових i соцiально-економiчних прав та iHTepeciB
працiвникiв.

10.1.6. Забезпечити вiльний доступ до матерiалiв, документiв, а також
до ycix пiдроздiлiв i служб закладу (харчоблок, медичний кабiнет) для
здiйснення профкомом наданих Гфофспiлцi прав контролю за дотриманням
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чинного законодавства, станом охорони працi i технiки безrrеки, виконанIuI
кOлективного договору.

10.1"7. Безоплатно надавати профспiлковому KoMiTeTy обладнане
примiщення, засоби зв'язку (в т.ч. електронна поштц Internet), сейф,
оргтехяiку, канцтовари, при необхiдностi транспорт для забезпеченIuI його
дiялъностi, примiщення для шроведення зборiв, засiдань, тощо (ст.249 КЗпП
УкраiЪи, ст. 42 Закону УкраiЪи кПро профспiлки, Тх права та гарантiТ
дiяльностi>) (п. 10. 1.8 Гаlгузевоi угоди).

10.1.8. IJ-{омiсячно й безоплатно утримувати iз заробiтноТ плати, згiдно
з особистими письмовими заявами працiвникiв -членiв первинноi
профспiлковоТ органiзацii закладу, членськi профспiлковi внески в розмiрi 1

вiдсотку вiд ycix видiв заробiтноТ платио надбавок, премiй, шроводити
безготiвковий порядок сплати на рахунок Мукачiвськоi районноТ органiзацii
профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраiЪи не пiзнiше трьох банкiвських
днiв пiсля виплати заробiтноТ плати працiвЕикам, вiдповiдно ст.42 Закону
УкраiЪи <Про професiйнi спiлки, ix права i гарантii дiялъностi>>, та не
дошускати заборгованостi iз шерерахування з€lзЕачених коштiв (п.10.1.5
Галузевоi угоди).

10.1.9. Сприяти навчанню профспiлкового активу первинноТ
профспiлковоi органiзацii, пiдвищенню квалiфiкацii профспiлкових
активiстiв.

10.1.10. Надавати членам виборних гrрофсrriлкових органiв, не
звiлъненим вiд виробничих чи службових обов'язкiв, вiльний вiд роботи час
iз збереженням заробiтноТ плати для участi в консультацiях i переговорах,
виконання iнших |ромадських обов'язкiв в iHTepecax трудового колективу, а
ТаКОЖ на час 1..racTi у роботi виборних профспiлкових органiв, апе не менше
нiж двi години на тиждень (ст. 41 Закону Украiни <<Про профспiлки, ix права
та гарантiТ дiяльностi>).

10.1.11. На час профсгriлкового навчанця працiвникам, обраним до
складу виборних профспiлкових органiв закладу, надавати додаткову
оплачувану вiдпустку тривалiстю до шести к€tпендарних днiв iз збереженням
середньоТ заробiтноТ плати за рахунок роботодавця (ст. 41 Закону УкраТни
<Про профспiлки, ik права та гарантiТ дiяльностЬ).

10.1.12. Не застосовувати до працiвникiв, обраних
профорганiв, дисциплiнарних стягнень без погодження з
профспiлковими органами.

10.1.13. Не допускати звiлъненнll з роботи за iнiцiативою власника
працiвникiв, якi обранi до складу профспiлкових органiв i не звiлъненi вiд
виробничоi роботи, без згоди вiдповiдного профспiлкового органу.

10.1.14. Поширювати умови премiювання, виплати виЕагород, а також
гарантiТ, компенсацiТ i соцiаrrьно-побутовi пiльги, установленi в
колективному договорi, на обраних профсшiлкових працiвникiв.

10.1.15, Проводити премiювання голови первиЕноТ профспiлковоi
органiзацiТ, який здiйснюе своi повноваження на громадських засадах, за

до скJIаду
вiдповiдними
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активну i сумлiнну працю iз захисту прав та iHTepeciB працiвникiв закладу
(п.10.2.3 ГалузевоТ угоди) (Щодаток М 2).

10.1.16. Сприяти первиннiй профспiлковiй органiзацii у розмiщеннi
iнформацiТ на сайтi закладу.

l0.2. Профком зобов'язl.сться :

l а .2.1 . Посилити роз'яснюв€UIьну роботу щодо дiялъностi Профсгriлки
працiвникiв освiти i науки Украiъи, ii виборних органiв щодо .u*".ry членiв
Профспiлки шJшхом пiдвищення ролi профспiлкових зборiв, активiзацii
роботи постiйних комiсiй профкому, оперативног0 iнфорйування членiв
Профспiлки рiзноманiтними засобами зв'язку.

|0.2-2. Свосчасно доводити до вiдома членiв lrервинноТ профсгriлковоi
органiзацiТ змiст нормативних документiв, що стосуються соцiально-
економiчних прав та iHTepeciB працiвникiв освiти.

\а.2.З. Спрямовувати роботу профспiлкового KoMiTeTy та його
постiйних комiсiй на оргацiзацirо контролю за свосчасним введенням в дiю
нормативЕих документiв з питань трудових вiдносин: }МОВ, Hop1цyBaHHrI
працi, розподiлу навчilIьного наваЕтаженнlI, за додержанням у закладi
трудового законодавства.

10.2.4. Проводити роз'яонювzlJIъну роботу щодо трудових прав та
гарантiй працiвникiв закладу, а також методiв i фърм ik и}хисту
безпосереднъо в трудовому колективi.

l0-2.5- Посилити особисту вiдповiдальнiсть голови первинноi
профспiлковоi органiзацii стосовно питань захисту порушених законних прав
та iHTepeciB членiв первинноi профспiлковоi органiзацiij.

1 0.2 -6. Сприяти реалiзацii права профспiлкових органiв, передбаченого
ст. 45 КЗпП УкраiЪи, щодо висуцеЕня вимоги власникам або уповноваженим
ними органам про розiрвання трудового договору з керiвником закJIаду, якщо
BiH порушуе законодавство про працю, колектив""* до.овiр та угоди (п.
1 0.3.7 Галузевоi угоди).

10-2.7 - Iнiцiювати проведення переговорiв, консультацiй, зустрiчей з
адмiнiстрацiею закладу щодо укладеннrI колективного договору, перегляду
його норм, вЕесення до нього змiн i доповнень, звiту про його виконання.

10.2.8- Представляти iнтереси членiв первинЕоi профспiлковоi
органiзацiт гlри розглядi iх трудових спорiв у комiсiях по трудових спорах,
судах (п. 10.3.12 ГалузевоТ угоди).

|0.2.9. Iнформувати управлiння освiти ВеликолучкiвськоТ сiльськоТ
ради, Мукачiвську районну органiзацiю профспiлки працiвникiв освiти i
науки УкраiЪи про факти порушеннrI гарантiй та прав дiяльностi первинноТ
профспiЛковоТ органiзацii в закладi з метою вжиття вiдгlовiдних заходiв
(п. 10.З.l З ГалузевоТ угоди).

10.2.10. Забезпечити попередне iнформування управлiння освiти i
науки Великолучкiвськоi сiльськоТ ради, МукачiвськоТ районноi органiзацiТ
профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiъи .rьр"д направленнrIм
звернення до правоохоронних органiв з приводу порушеннrI гарантiй та прав
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дiяльностi первинноТ профспiлковоi органiзацii закладу (п.10.3.14 Гаlryзевоi
угоди).

Роздiл XI. Контрчr, за. виконанням колективного договору
та вИповИальнiсть CTopiH

1 1. 1. Сmорона зобов'яqtюmься:
11.1.1. Контролъ за викоЕанням колективного договору здiйснювати

робочою комiсiею CTopiH (.Щодаток }lb 21).
11.1.2. Перiодично проводити зустрiчi керiвника та профкому, на яких

iнформувати Сторони про хiд виконання колективного договору.
11.1.3. Не рiдше одного разу на piK спiльно аналiзувати та

узагапьнювати хiд виконuш{Iи колективного договору, засJýrховуючи звiти
керiвника та голови профспiлкового KoMiTery первинноi профспiлковоТ
органiзацiТ про реалiзацiю взятих зобов'язань на загальних зборах трудового
колективу.

11.1.4. У разi несвоечасного виконаЕЕrl, невиконання окремих
положень колективного договору проана-гriзувати причини та вжити
додаткових з€lходiв щодо забезпечення ik реалiзацii.

11.1.5. Осiб, винних у невиконаннi положень колективного договору,
притягати до вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством УкраiЪи.

1. 1: 1 . б. Надрукувати, забезпечити реестрацiю колективного договору//^до /э грудня 2022року.
11.1.7. Колективний договiр пiдписаний у трьох примiрниках, якi

зберiгаються у кожноi iз CTopiH, i мають однакову юридичну сиJIу.

ВеЛиколl^rкiвськоТ Голова первинноТ
профспiлковоТ

Т сiльськоi рали

ступенiв

iя Рубiш Балог
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коJIучкlвськоr
HiB

ькоi сiльськоi ради
iя Рубiш

Щодаток J'(b 1

до колективного договору
на 2022-2026 рр.

Голова первинноi
профспiлковоТ

Василь Балог

Перелiк посад працiвникiв з ненормованим робочим днем, яким
надаеться додаткова оплачувана вiдrryстка згiдно ст.8 Закону УкраiЪи <<Про

вiдгryсткп> вiд 15.11.1996 Ns 504/96 - ВР та Орiентовного перелiку посад
працiвникiв з ненормов€}ним робочим днем, розробленого MiHicTepcTBoM
освiти УкраiЪи 11.03.1998 за поюдженням з ЩК профспiлки працiвникiв

освiти та науки УкраiЪи 06.0З.1998

зг}ш]
Вs;элtкt

J\ъ Назва посади працiвника TepMiH наданнrI
вiдгryстки

1. Щиректор 7 календарних днiв

1 }аступник директора з навч€lльно-виховноi,
зиховноi, навчаJIъноi роботи

7 календарних днiв

nJ. }авiдувач господарства 7 ка.тrендарншс днiв

4. Комiрник 7 календарних днiв

5. IIаборант 7 календарних днiв

6. Керiвник структурного пiдроздfury установ i
эрrанiзацiй (завiдувач бiблiотекою)

7 капендарних днiв

7. Эекретар 7 календарних днiв

8. ]пецiапiсти (бухгалтер, головний бухга.птер) 7 календарних днiв

9. нженер з охорони працi 7 ка-гlендарних днiв

Примiтка: .Щля працiвникiв, якi праIцоютъ на умовах неповного робочого
дня, вищез€Lзначена вiдпустка не передбачена.

Заклад освiти на умовах колективного договору встановJIюе визначену
кiлькiсть днiв додатковоi оплачуваноi вiдгryстки за ненормований робочий
день з урахуванЕям обсяry виконанI,D( працiвником робiт, ступеня
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напруженостi, складностi i самостiйностi в роботi, необхiдностi перiодичного
виконання с;ryжбових завдань понад установлену тривалiсть
робочого часу.

Ненормований робочий день - це особливий режим робочого часу,
який установлюють дJIя певноТ категорii працiвникiв у випадку неможJIивостi
нормування часу трудовсго процесу. За необхiдностi ця категорiя
працiвникiв виконуе своТ обов'язки понад норм€lльну тривалiстъ робочого
часу, i ця робота не вважаеться надурочною. Mipa працi в цьому випадку
визначаетъся не тiлъки тривалiстю робочого часу, а й колом обов'язкiв i
обсягом виконаних робiт (навантаженням). На працiвникiв з ненормованим

робочим днем поширюеться встановлений в ycTaнoBi, закладi освiти режим
робочого часу. У зв'язку з цим не можна систематиtIно загr{ати працiвникiв,
якi працюють за таким режимом, до роботи понад установлений робочий час.

4L



Додаток Jtl} 2

до колективного договору
на2022-2026 рр.

ВеЛиколу^rкiвськоТ
I сryпенiв

,i сiльсъкоi ради
Надiя ýбiш Василь Балог

IIоложенпя про премiюванпя працiвникiв
Велико.rryчкiвськоi загальпоосвiтпьоi школп I-III сryпенiв

Великолучкiвськоi сiльськоi ради за виеокi показпллки в роботi

1. ПоложеннJt про премiюванrrя працiвникiв Ракошинського закJIаду
загальноi середньоТ освiти I-III сryпенiв Великолl"rкiвськоi сiльськоТ ради за
високi показники в роботi (надалi-ПоложенIut) розповсюджуетъся на
працiвникiв Ракошинського закJIаду загаrrьноТ середньоi освiти I-III сryпенiв
ВеЛиколl.T кiвськоi сiльськот рали.

2. Юридичною пiдставою для виплати премiй е:

- ст.2,З 1 Закону Украiни кПро оIшату працЬ;
- постанова Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 30.08.2002 р. М1298 <Про

оплату працi працiвникiв на ocHoBi Сдиноi тарифноi сiтки розрядiв i
коефiцiснтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй
окремих гаlryзей бюджетноiЪферш;

- наказ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 26.09.2005 J'rlb 557 <Про
впорядкування умов оплати працi та затвердження схем тарифних розрядiв
пращiвникiв навчальних закладiв, устацов освiти та наукових установ>;

- п. 53 IнструкцiТ про порядок обчислення заробiтноТ плати працiвникiв
освiти, затвердженоi наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украi'ни вiд
15.04.1993 ЛЬ t02 за погодженнrIм з Мiнпрацi, LK профспiлки працiвникiв
освiти i науки УкраiЪи, Мiнфiном;

- п. 2.З.2. IнструкцiТ зi статистики заробiтноТ плати, затвердженоi
наказом .Щержавного KoMiTeTy статистики Украни вiд 13.01.2004 Jtll5;

- ст.ст. 97 ,7З,|4З,144,146 КЗпП УкраiЪи;
- Закон УкраiЪи вiд 05.03.20L7 J\b 238-VIII <Про внесенЕя змiни до

cTaTTi 7 Кодексу законiв про працю УкраТни>;
- Закон УкраiЪи вiд 16.1,|.2017 }lb 2211-VIII <Про внесення змiн до

cTaTTi 73 Кодексу законiв про працю Украiни щодо святкових i неробочих
днiв>>.

3. ПремiюванIuI працiвникiв закладу проводиться у двох основних
формах:

- премiюванЕя, передбачене системами оплати працi;

Голова первинноi
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- премiювання як окремий вид заохочення, який вiдбуваеться поза
межами системи оплати працi.

4. Премiювання здiйснюетъся у виглядi виплат працiвникам закJIаду
грошових сум понад основний заробiток (посадовий оклад) з метою
стимулювання результатiв творчоi, iнтенсивноi працi й педагогiчного
новаторства працiвникiв закJIаду, пiдвищення вiдповiдальностi й
зацiкавленостi працiвникiв за результати свосТ роботи, та мають
систематичний характер, незаlrежЕо вiд джерел фiнансуванIш.

5. У закладi проводяться заохочувальнi виплати, до яких вiдносяться
премii, якi мають однорzlзовий характер, зокрема, виплати, якi не пов'язанi з
конкретними результатами працi:

- премiТ, що виIшачуються у встановленому порядку за спецiальними
системами премiювання, виплаченi вiдповiдно до рiшень уряду;

- премiТ за виконанЕя важJIивих та особливо важJIивID( завдань;
- одноразовi заохочувальнi виплати до ювiлейних дат працiвникiв

закJIаду (жiнки - 50, 55, 60 poKiB, чоловiки - 50, 55, б0 poKiB) та пам'ятних дат
закJIаду; до свят: Нового року (1 сiчня), Рiздва Христового (7 сiчня i 25
грудня), Мiжнародного жiночого дня (8 березня); Дня працi (1 травня), Дня
перемоги над нацизмом у .Щругiй свiтовiй вiйнi (9 травня), Дня КонстиryцiТ
УкраiЪи (28 червня), Дня Неза.пежностi Украiни (24 серпня), Пасхи, Трiйцi;
професiйних свят: Мiжнародного дня секретаря (остання середа повного
тижнlI квiтня), ВсеукраiЪською дЕя психолога (23 квiтня), Всесвiтнього дня
охорони працi (28 квiтня), Всесвiтньою дня медичних сестер (12 травня), Дня
MaTepi (13 травня), Всесвiтнього дня донорiв r9oBi (14 червня), М
медичного працiвника (третя недiля червня), .Щня бухгалтера УкраiЪи (1б
липня), Щня знань (1 верес"я), ,Щня фiзичноi культури i спорry (друга субота
вересня), Всеук.раiнського дня бiблiотек (30 вересня), Дня працiвникiв освiти
(перша недiля жовтня), ,Щня захисника УкраiЪи (14 жовтня), Д"" збройних
сил Украiни (б грудня), з Еагоди перемоги у фаховlоl конкурсах <<Учитель

рокр, <Кращий працiвник психологiчноТ сrryжбп> тощо.
6. Кошти дJIя премiювання працiвникiв закJIад. встановлюються в

межах асигнувань, видiлених на поточний piK по кошторису видаткiв за
рахунок eKoHoMii по заробiтнiй платi з урахуванням iндексацii.

7. Вiдповiдно до з п. 53 Iнструкцii про порядок обчислення заробiтноi
плати працiвникiв освiти, затвердженоi наказом MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни вiд 15.04.1993 ЛЬ 102 загальний розмiр премii, яка виплачуеться
одному працiвнику, не обмежуеться максим€}пьними розмiрами.

8. Премii згiдно з даним ПоложеншIм нараховуються по результатам
роботи за мiсяць, квартilл, 9 мiсяцiв капендарного року, piK.

9. ПремiТ не нарuжовуються за перiоди, якi не вiдносятъся до фактично
вiдпрацьованих годин (наприклад: за перiод осIIовних, додаткових вiдгryстOк,
якi передбаченi чинним законодавством Ук.раiЪи, перебування на курсах
пiдвищення ква-шiфiкацii, навчальних сесiлс, тимчасовiй непрацездатностi).

10. Персон{lльну вiдповiдальнiсть за дотриманЕя цього Положення несе
керiвник закJIад/. Контроль здiйснюе профспiлковий KoMiTeT.

":i
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1 1. Керiвник межах фо"ду заробiтноi плати, затвердженого в
кошторисах доходiв видаткiв, затверджуекUш,rOрисах доходrв 1 видатюв, затверджуе порядок 1 розмlри прем1юванIUI
ПРаЦiВНИКiв закладу за lrогодженням iз профспiлковим KoMiTeToM первинноi

розмiри премiювання

профспiлковоi органiзацii закладу.

ч
i

12. Пiдставою для нарахування
керiвника закJIаду, погоджений iз

премiй працiвникам закJIаду е наказ
профспiлковим KoMiTeToM первинноi

профспiлковоi органiзацii закладу.
13. Премiювання керiвника закJIаду здiйснюеться на пiдставi накЕву

УПРаВЛiННя освiти i науки ВеликолуrкiвськоТ сiльськоi ради, згiдно рiшення
ПРОфСПiлкоВого KoMiTeTy та подання профспiлкового KoMiTeTy первинноТ
ПРОфСПiлковоi органiзацii закJIад/ на iм'я начальника управлiння освiти
ВеЛИКОлУчкiвськоТ сiльськоi ради, у межах Еаявних коштiв на оплату працi.

14. ПРемiя працiвникам закJIаду, передбачена системою оплати працi,
надаетъся за насryпних )rMoB:- добросо9iсну, творчу працю у виховнiй, господарськiй та
органiзаторськif дiяльностi ;

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

- ВИСОКi пок€lзники в ocBiTHboмy процесi, спортивно-масовiй роботi;
- ВИСОкУ реЗУльтативнiстъ при пiдготовцi учнiв до олiмпiад, спортивних

змагань, KoHKypciB;
- ВиСОКi показники 1^rHiB у зовнiшньому незалежному оцiнюваннi;
- поширення та впровадження передового педагогiчного досвiду;
- ВИКОристання передовI.D( методiв навчання та виховання, що

ЗабеЗпечУе високу якiсть виховноi, навчальноТ, профiлактичноi, корекцiйно_
виховноТ роботи, у тому числi iндивiдуальноТ;

- змiцнення та збереження навчалъно-матерiальноi бжи закJIаду.
15. Премiя надаеться головi профспiлкового koMiTery первинноi

ПРОфСпiлковоТ органiзацiТ закладу за активну i сумлiнrту працю iз захисry
прав та iHTepeciB працiвникiв закJIаду (п.10.2.3 Галузевоi угоди).

16. ПРИ премiюваннi враховуеться вiдношення працiвника до дорlченоi
дiлянки роботи, дотримання вимог Стаryry, правиJI внутрiшнього
РОЗПОРЯДКУ, роЗпорядчих документiв керiвника закJIад/, забезпечення
виконання наказiв освiти Великоrry.чкiвськот сiльськоi ради, розпоряджень
голови ВеликоlцлкiвськоТ сiльськоТ ради, рiшень виконавчого KoMiTery
Великоlцrчкiвськоi сiльськоТ Ради , наказiв департаменту освiти i науки
ЗаКРПаТСЬКоi обласноТ державноi адмiнiстрацii, розпоряджень голови
ЗаКаРпатськоi обласноi державноi адмiнiстрацii наказiв MiHicTepcTBa освiти i
НаУКИ УКРаiЪИ. ТрУдовий внесок праrдiвникiв визнача€ться з урахуванЕям
оцiнки працi кожного працiвника, його вiдношення до дор}ченоi справи.

17. Працiвники можуть бути позбавленi премii частково:
- За ЧаС перебування у вiдгryстках без збереженнjt заробiтноi плати;
- За час навчання в закJIадах освiти, KpiM випадкiв, коли в цей перiод

працiвник виконуе своТ посадовi обов'язки;
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- за недолiки в роботi, порушення трудовоi дисциплiни або
недобросовiсне вiдношення до cBoik посадових обов'язкiв та Правил
внутрlшнього розпорядку закJIаду.

18. Працiвникам, якi пропрацюв€lли не повний перiод, за який
проводиться ЕарахуваЕня премiТ, у зв'язку з призовом до Збройних Сил
Украlни, переводом на iнurу робоry, вступ до закJIаду освiти, виходом на
пенсiю, звiльнення у зв'язку зi скороченням штатiв та з iнших пова)кних
причин, виплата премii проводиться з розрахунку фактично вiдпрацьованого
часу в розрiлхунковий перiод.

19. Позбавлення премiй, передбаченlD( системою оплати працi,
провадиться тiльки за той розрiлхунковий перiод (мiсяць, кварт€tл, 9 мiсяцiв,
piK), у якому було порушення трудовоТ дисциплiни, що оформляеться
наказом керiвника зобов'язковим зазначенням конкретних обставин, що
ст€лJIи причиною депремiюванЕя.
20. Працiвник позбавляеться одноразових премiй у випадку винесеннrI йому
догани за порушення трудовоi дисциплiни протягом строку дiТ

дисциплiнарного стягнення.
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кlвсько1
eHiB

bKoi сiльськоi ради
Надiя Рубiш

flодаток J\b 3

до колективного договору
на2022-202б рр.

Голова первинноТ

положення
про випJIату матерiальноi допомоги гlрацiвникам

Великолrrкiвського закJIаду загальноi середньоi освiти I-III ступенiв
Великоrryчкiвськоi сiльськоi ради

1. Положення про виплату матерiальноi допомоги працiвникам
Великоrгуrкiвськоi загальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв Великолryчкiвськоi
сiльськоi ради (надалi Положення) вводиться з метою матерiальноi
пiдтримки Bcix категорiй працiвникiв закладу, вкJIючаючи педагогiчних.

2. Юридичною пiдставою дJuI виIIпати матерiальноi допомоги с:
- п. 53 Iнструкцii про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв

освiти, затвердженоi наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
15.04.1993 М 102 та погодженоТ з MiHicTepcTBoM працi та соцiальноi полiтики
УкраiЪи, Щентральним KoMiTeToM профспiлки працiвникiв освiти i науки
УкраiЪи i MiHicTepcTBoM Фiнансiв УкраiЪи;

- постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 30.08.2002 J\Ъ1298 <Про
оIшату працi працiвникiв на ocHoBi единоi тарифноТ сiтки розрялiв i
коефiцiентiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй
окремих гагryзей бюджетноi сфери>.

2. Виплата матерiа-гlьноТ допомоги здiйснюеться у виглядi виплат
працiвникам црошових суп{ понад основний заробiток (посадовий ошад) у
межzlх фо"ду заробiтноi плати, затвердженого в кошторисах зак.iIаду.

3. Кошrги дJIя надання матерiшlьноi допомоги працiвникам закJIаду
встановJIюютъся в Mex(€lx асигЕувань, видiлених на поточний piK по
кошторису видаткiв за рахунок eKoHoMii по заробiтнiй платi з урахуванЕям
шдексац11.

4. Розмiр матерiа.гlьноi допомоги становить не бiльше, нiж один
посадовий оклад на piK. Матерiальна допомога на похованЕя з€вначеЕим
вище розмiром не обмежуетъся.

5. Персональну вiдповiдальнiсть за дотрим€}ння цього ПоложеншI несе
керiвник зак.тIаду. Контроль здiйснюе профспiлковий KoMiTeT.

6. Розмiр матерiальноi допомоги працiвникам визначаеться керiвником
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7. Пiдставою дJIя видачi матерiальноТ допомоги працiвникам закJIаду е
заява працiвника, наказ керiвника закJIаду, погоджений з профспiлковим
KoMiTeToM первинноТ профспiлковоi органiзацiТ закладу.

8. Пiдставою дJIя нарахування матерiа.гlьноi допомоги керiвнику
закJIаду е з€ива керiвника, постанова i подання профспiлкового KoMiTery
первинноi профспiлковоi органiзацii закладу та наказ нача.льника вiддiлу
ОСВiТИ Великол1..lкiвськоi сiльсъкоi ради.

9. Матерiалъна допомога надаеться працiвникам на оздоровлення,
лiкування, при похорон€ж рiдних (за Ha][BHocTi коштiв), для вирiшення
соцiально-побутових питань тощо.
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Додаток Ns 4

до колективного договору
на2022-202б рр.

ВеликолучкiвськоТ
сryпенiв

Голова первинноТ
профспiлковоi

вськоi сiльськоi ради
Надiя Рубiш Василь Балог

IIерелiк
професiй i посад працiвникiв, яким видасться безкоштовно спецодяг,

спецвзуття та iншi засоби iндивiдуального захисry

1. Кухар.
Кухарський ковпак - 1 шт. на 12 Mic.
Ха-пат бiлий - 1 шт. на 12 Mic.
Фарцо< - 1 шт. на 12 Mic.
Рушник - 1 шт. на 12 Mic.
Ха-пат робочий - 1 rrrг. на 12 Mic.
Рукавицi одноразовi - За необхiднiстю

2. Сестра медична
Халат бiлий - 1 шт. на 12 Mic.
Рушник - 1 шт. на 12 Mic.
Рукавицi однор€tзовi - За необхiднiстю

3. Щвiрник
Рушник - 1 шт. на 12 Mic.
Халат - 1 шт. на 12 Mic.
Рукавицi - xl61- шт. на 12 Mic.

4. Комiрник
Кухарський ковпак - 1 шт. на 12 Mic.
Халат бiлий - 1 шт. на 12 Mic.
Фартух - 1 шт. на 12 Mic.
Рушник - 1 шт. на 12 Mic.
Халат робочий - 1 шт. на 12 Mic.

5. Пiдсобний робiтIIпк
Кухарський ковпак - 1 шт. на 12 Mic.
Халат бiлий -1 шт. на 12 Mic.
Фарryх - 1 шт. на 12 Mic.
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Рушник - 1 шт. на 12 Mic.
Халат робочий - 1 шт. на 12 Mic.
Рукавицi гуr"rовi - За необхiднiстю

6. Прибиральник службових примiщень
Халат - 1 шт. на 12 Mic.
Рукавицi гуrиовi - За необхiднiстю
Окуляри захиснi - 1 шт. Ha24Mic.
Респiратор - 1 шт. на 24 мiс.
Гумовi калошi (чоботи) - 1 п. на 12 Mic.
Рушник - 1 шт. на 12 Mic.

' Фартух - 1 шт. на 12 Mic.
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Щодаток Jtlb 5

до колективного договору
на2022-2026 рр.

ко;ryчкiвськоТ Голова первинноi
сryпенiв пlлковоl

ко1 сlльськоl ради iзацiТ
Надiя Рубiш Василь Балог

Список
професiй шрацiвникiв на одержання мила i миючих засобiв

1. Кухар - мило 200 грам.
2. Сестра медиtIна - мило 200 граlrл.

З. ,Щвiрник - мило 200 грам.
4. Пiдсобний робiтник - мило 200 грам, миючi засоби 3000 грам.
5. Прибиралъник с.гryжбових примiщенъ - мило 200 грам, миючi засоби 2000
гр.
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,,Щодаток Nч 6
до колективного договору

на2022-2026 рр.

сiльськоi ради
Надiя ýбiш Василь Ба-шог

Перелiк
горrи працrвникlв, якl мають право на одержанпя вiдпустки в

зручний для них час

1. Особи до вiсiмнадцяти poKiB ч.lЗ cT.l0 Закону Украiни оПро
вiдгryстки>; п.б ч. 1 ст.7 Закону Украiни <Про захист BeTepaHiB працil>; п.|2
ч.1 ст.|2,п.17 ч.1 ст.13, п.12 ч. 1 ст.14, п. 13 ч.t ст.|5,п.22 ч.1 ст.16 Закону
УкраiЪи <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантiТ iх соцiального захисту)).

2. Iнвалiди.
3. Жiцки перед вiдпусткою у зв'язку з вагiтнiстю та полог€lми, або пiсля

них.
4. Жiнки, якi мають двох i бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або дитину з

iнва.пiднiстю.
5. Опiкуни, пiшrува_тlъники або iншi caMoTHi особи, якi фактично

виховують одного або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB унаслiдок вiдсутностi
батькiв.

6. Одинока мати (батько), якi виховують дитиЕу без батька (MaTepi).
7.'Щружини (чоловiки) вiйськовослужбовцiв.
8. Ветерани працi й особи, якi маютъ особливi трудовi засJIуги перед

Батькiвщиною.
9. Ветерани вiйни, особи, якi м€lють особливi заслуги перед

Батькiвщиною, а також особаrrл, на яких поширюеться чиннiсть Закону
УкраiЪи <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантiТ ix соцiального захист}D.

10. Жiнки, якi всиновили дiтей, особи, якi взяли пiд опiку дiтей.
1 1. MaTepi, або iншi особи, у pmi, якщо дитина хвора на цукровий

дiабет I тиrry (iнсулiнозапежний).
L2. Особи, вiднесенi до категорiТ 1 i категорiТ 2, якi постраждали

внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи п.22 ч.1 ст.20 та п.1. ч.1 ст.2| Закону
}lb 79б.

13. Один iз батькiв дитини з iнвалiднiстю, потерпiлоi вiд
Чорнобильськоi катастрофи п.3 ч.3 ст.З0 Закону УкраТни <Про статус та

Г--'
ol,

Голова первинноi
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13. Один iз батькiв дитини з iнвалiднiстю, потерпiлоi вiд
Чорнобильськоi катасц)офи п.3 ч.3 ст.З0 Закону УкраiЪи <Про стаryс та
соцiальниЙ захист цромадян, якi постраждЕlJIи внаслiдок Чорнобильськоi
катастрофш>.

14. .Щiти вiйни ст.5 Закону УкраiЪи <<Про з€lхист дiтей вiйнш>.
15. Почеснi донори УкраiЪи абзац 7 cT.l3 Закону УкраiЪи <Про донорство
KpoBi та iT компонентiв>>.
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,Щодаток NЬ 7

до колективного договору
на202|-2026 рр.

I сryпенiв
Голова первинноi
профспiлковоТ

вськоi сiльськоi ради
Надiя Рубiш Василь Балог

Тривалiсть вiдпусток без збереження заробiтноi плати
у випадку ii обовПязкового Еадання за наявпостi особистоi заявп

працIвника
вiдповiдно до ст. 25 Закону Украi'ни .,Про вiдrrусткш>

1. MaTepi, або батьку, який BLIxoBye дiтей без MaTepi (у тому числi й при
тривапому iT перебуваннi в лiкувальному закладi), що мае двох i бiльше дiтей
BiKoM до 15 poKiB, або дитину з iнвалiднiстю - до 14 календарних днiв
щорiчно.

2. Чоловiк, дружина якого перебувае у пiсляпологовiй вiдпустцi _ до 14
календарних днiв.

3. Мати або батько дитини, баба, дiд чи iншi родичi, якi фактично
ДогJIядають за дитиною, або особао яка усиЕовила чи взяла пiд опiку дитину,
один iз прийомних батькiв.

Тривалiсть, визначена в медшIному висновку, аirе не бiльш як до
ДОСЯГНення Дитиною б рiчного BiKy; якщо дитина хвора на цукровиЙ дiабет I
Типу (iнсулiнозалежний) - не бiльш як до досягнення дитиною 16-рiчного
BiKy.

4. Ветерани вiйни особи, на яких поширю€ться Закон УкраIни <<Про

СТаТУС BeTepaHiB вiЙни, гарантii iх соцiшlьного захисту>, перелiченi в ст. 10
цього Закону - до 14 календарних днiв.

5. Особи, яd мають особливi заслуги перед Батькiвщиною - до 21
ка.лендарного дня щорiчно в зруrний дJIя них час (п. 22. ст.|6 Закону УкраТни
<Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ii соцiшlъного захисry>>).

6. Особи, якi мають особливi трудовi зас.гryги перед Батькiвщиною - до
2l календарного дня щорiчно.

7. Пенсiонери за BiKoM та особам з iнвалiднiстю III групи - 30
кЕ}лендарних днiв щорiчно.

8. Особам з iнвалiднiстю I та II груп - до 60 календарний днiв щорiчно.
9. Особи, якi одружуються - до 10 календарних днiв.
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10. Працiвникам у разi cMepTi рiдних по KpoBi або шлюбу:
- чоловiка (дружини), батькiв (вiтчима, мачухи), дитини (пасинка,

падчiрки), братiв, сестер:
- iнших рiдних до 7 календарних днiв без урахування часу, необхiдного

для проiЪду до мiсця похованЕя та назад до 3 к€}лендарних днiв без
ypaxyBaнHrl часу, необхiдного дJIя проiЪду до мiсця похованIuI та нЕвад.

1 1. Працiвники, що доглядають за хворими рiднIлrли по KpoBi або
шлюбу, якi за висновком медичцого закJIаду потребують постiйного
сторонньсго догляду - Тривалiсть, визначена в медичномувисновку, але не
бiльше 30 календарних днiв.

12. Працiвники дJIя завершення санаторно-курортного лiкування -
тривалiсть, визначена в медичному висновку.

13. Працiвники, яких допущено до вступних iспитiв у вищi навча.гrьнi
закJIади - 15 календарних днiв без урахування часу, потрiбного для проiзду
до мiсцезн€lходження вищого навч€IJIьного закJIаду або закладунауки й назад.

t4. Працiвники, яких доIIущено до скJIаданЕя вступни)( iспитiв в
аспiранryру з вiдривом або без вiдриву вiд виробництва, а також Ti, якi
навчаютъся без вiдриву вiд виробництва в аспiрантурi та успiшно викон)rють
iндивiдуаlrьний план пiдготовки - час, необхiдний для проiЪду до
мiсцезнаходженЕя вищого навчЕlпьного закJIаду або закладу науки й назад.

15. Працiвникам, якi навчulються без вiдриву вiд виробництва в
аспiранryрi, протягом четвертого року навчання - 1 день на тиждень (ч.4, ч.5
ст. 218 КЗпП УкраiЪи).

1б. Сумiсники - до закiнчення вiдгryстки за основIIим мiсцем роботи.
17. Ветерани працi - до 14 капендарних днiв щорiчно.
18. Працiвники, якi не використzulи за попереднiм мiсцем роботи

щорiчну основну та додатковi вiдпустки повнiстю або частково й одержали
за них грошову компенсацiю - до 24 календарних днiв у перший piK роботи
на даному пiдприемствi до настанЕя шестимiсячного TepMiHy безперервноi
роботи.

19. Працiвники, дiти яких у вiцi до 18 poKiB вступають до навчапьних
закладiв, розтаrrтованих в iншiй мiсцевостi - 12 капендарних днiв без

урахування часу, необхiдного дJIя проiЪду до мiсцезнаходженнrl навч€tльного
закJIаду та н€}зад. За наявностi двох або бiльше дiтей з€}значеного BiKy таку
вiдгryстку надають окремо дJIя супроводження кожноТ дитини.

2а. Мати або батько дитини, баба, дiд чи iншi родичi, якi фактично
догJuIдають за дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла пИ опiку дитиЕу,
один iз прийомних батькiв для догJIяду за дитиною - до 14 poKiB на перiод
карантину на вiдповiднiй територiТ.

2| Працiвники-студенти протягом 10 навч€tльних мiсяцiв перед
виконанням дипломного проекту фоботи) чg 1-2 днi на тиждень (ст.218 КзпП
УкраiЪи) скJIадаЕня держiспитiв.

22. Працiвники-студенти, якi навчаються у ВНЗ за вечiрньою та
заочною формами навчання за спецiа_гlьностями: ((культурD), (музичне
мистецтво>, ((театр€lлъне мистецтво> та <<KiHo>>-, телемистецтвоD, <<фiлологiп>
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- 10 календарншх днiв щорiчно (постанова KIVIY вiд 28.0б.|997 р. }Ф бЗ4
<<Порядок, тривалiсть та умови наданЕя щорiчних вiдrryсток працiвникам, якi
навчаються у ВНЗ з вечiрньою та заочною формами навчання, де навчальний
процес мае своТ особливостЬ).

2З. ,Щiти вiйни - до 14 календарних днiв щорiчно (ст.5 Закону Украiни
<Про соцiа.гlьний захист дiтей вiйнш).

24. Один iз батькiв або особа, котра догJIядае за дитиною до 10 poKiB,
яка постражд€шIа вiд Чорнобильськоi катастрофи, iз числа дiтей, зазначених у
пунктах I-6 ст.27 Закону УкраiЪи <Про статус i соцiалъний захист Iромадян,
якi постражд€lли внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофю> - необхiдна
кiлъкiсть днiв для завершення санаторно-курортного лiкування у випадку
недостатнъоi тривалостi щорiчноi вiдгryстки (у разi забезпечення пугiвкою за
мiсцем роботи разом iз дитиною).

25. Кандидат у депугати на мiсцевих виборах, кандидат на посаду
сiльського, селищного, мiського голови, старости на шерiод передвиборноТ
агiтацii ( п.3 ст.б2 Закону УкраiЪи пПро мiсцевi виборю>).

26. Прачiвнику за сiмейними обставинами та з iнших причин - TepMiH,
обумовлений угодою мiжпрацiвником та власником або уповнов€Dкеним ним
органом, але не бiльше 15 календарних днiв на piK (ст. 26 Закону УкраiЪи
<Про вiдггусткп>).
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Велик

.Щодаток JФ 8
до колективного договору

на 202|-2026 рр.

Великолучкiвськоi IIервинно1
iлковоi1в

BcbKoi сiльськоi р4ди l1

Надiя Рубiш Василь Балог

Тривалiсть щорiчноi основпоi вiдпустки
керiвних працiвrrикiв закладiв та устапсв освiти, навчальнпх
(педагогiчнпх) частин (пiдроздiлiв) iнших установ i заlспадiв,
педагогiчних працiвникiв згiдно Порядlсу надання щорiчноi

основноiвiдпустки тривалiстю до 5б календарнпхднiв керiвним
працiвникам 3акладiв та установ освiтио навчальних(педагогiчнпх)

частин (пцроздiлiв) iншпхустанов i закладiв, педагогiчним,
науково-педагогiчним працiвникам тапауковим працiвникам,

затвердженого Постановою Кабiпеry MiHicTpiB Украiъи вц 14.04.1997
лl}34б

щорiчноi основноТ вiдгryстки, к€IJIендарнI,D( днiв, закгlадiв
середнъоi освiти, мiжшкiльнi pecypcHi центри (мiжшкiльнi

навчально-виробничi комбiнати).

.Щиректор - 56.
Засryпник директора з н€}вч€lльно-виховноi, навчапьноi, виховноi роботи -56.
Вихователь - 56.
Керiвник ryртка, студil, секцii iншшr форr'r ryртковоi роботи - 56.
Вчителi (Bcix спецiа-гrьностей) - 56.
Педагог-органiзатор - 56.
Практичний психолог - 56.
Соцiальний педагог - 56.
Асистент r{ителя - 56.

Тривалiсть
загалъноi

Голова
профсп
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.Щодаток Ns 10

до колективного договору
на2022-2026 рр.

ГоловаиколучкiвськоТ
ýтупенlв

шосад

профсп
первинноi
,iлковоi

1 сlльськоl ради
iя Рубiш

1

Василь Ба_гrог

Перелiк
працiвникiв, яким пiдтверджеЕо право IIа одержання

додатковоi доплатп за робоry iз шкiдлпвимп i важкими умовами працi
згiдно .Щодатку до постанови .Щержкомпрацi СРСР та CeKpeTapiaTy
ВЦРПС вИ 03.10.t98б }Ё 387/22-78.rIIро оцiнку умов працi на робочих
мiсцях та IIорядку застосування галузевпх перелiкiв робiт, на яких
мо?куть встаповлюватись доплатп працiвникам за умови rrрацЬ>, наказ
закпаду вiд 27.0б.2019 }Ё 19/1-АГ <<IIро результати атестацii робочих
мiсць за умовами працi та вrrзпачення права працiвникiв на шiльги i
компенсац[i, передбачеrri чинним законодавством>)

Примiтка:
Заклад освiти на пiдставi нак€ву керiвника закJIаду освiти <Про

результати атестацii робочих мiсць за умовами працi та визначення права
працiвникiв на пiльги й компенсацii, передбаченi чинним законодавством)
встановлюе в колективних договорах закладiв коЕIкретний розмiр доплат
вищевказаЕим категорiям працiвникiв згiдно атестованих робочих мiсць,
виробництв, робiт, професiй i посад, яким пiдтверджено право на пiлыи та
компенсацii за робоry в шкiдливих умовах працi .

}ф Назва професii, посади, код професii у
вiдповiдностi дл Дt 003-2010

J\b робочого
мiсця

Розмiр доплати за

несприятливi

умови, О/о

1 Ку*ар, який працюс бiля плити,5|22 ль2,з 8
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Щодаток.NЬ 11

до колективного договору
на 2022-2026 рр.

Голова первинноТ
профспiлковоТ

п ----f./жffilзацll(щl- Василь Ба-гlог

Перелiк

тривалiсть соцiальних вiдпусток

иколучкiвсъкоi
I сryпенiв
всъкоi сiльськоТ ради
Надiя Рубiш

Категорii осiб, що
мають IIраво на

соцiальну вiдпустку

Трива.гliсть
вiдгryстки,

к€tJIендарних

днiв

особливостi

iкарняного JIистка
вагiтностi та пологах):

у загальному випадку:
,жiнкаrrл, постраджt}лим вiд

краiЪи <Про
>>, п.10 ч.l

краiни кПро
i соцiа.irьний
громадян, якi

орноби.тьськоТ

.ст.38,З9 Закону
краihи <Про

рацездатЕостi та

|)лuовленими

народженнi однiсi
й;
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1 Жiнкалл (на пiдставi
пiкарняного листка
по вагiтностi та пологах):
пологiв:
- у зaгальному випадку:
.жiнкаrrл, постраджt}пим вiд
Чорнобиrьськоi
катастрофи

70 днiв
)0 днiв

FIадаrоть у
повному обсязi
пезапежно вiд
кiлькостi днiв,
фалсгично
використ€lних до
пологiв.
Оплачують за
середнiм
заробiтком
шезалежно вц
0трахового cTiDKy

эт.17 Закону
УкраЪи кПро
вiдпустки>, п.10 ч.1
эт.З0 Закону
Украtни кПро
]татус i соцiальний
}ilхист громадлл, якi
постраждали
внаслiдок
Чорнобильськоi
катастрофи>,
эт.ст.38,39 Закону
УкраiЪи (Про
загаrrьнообов'язкове
цержавне соцiа.irьне
этрzIхуванЕя в
зв'язку з
гимчасовою
вч)атою
працездатIIостi та
втраftlми,
}умовленими
поховаяIU{м>

5) ГIiсля пологiв:
.при Еародженнi одлiеi
цитиIIи;
. у разi ускJIадIIень прЕ
Iологах або при
Iародженнi двох i бiльше
цiтей:
.жiнкаr,lи, постра"ждаJIим
liд Чорнобиrьськоi
катастрофи

56 днiв

70 днiв

90 днiв

z. Эдноrчгр усинов.lповачiв
.при всиновленi
Iовонароджениi дiтей
5езпосередньо з

rологового булинку

Вiдпустки
падt}ються iз дrя
всиновлення

ст. 17 Закону
УкраiЪи "Про
вiдпустка", ст. 38

3акону Украни
''про

зага;rьнообовязкове

) ЭднiсТ дитини jб днiв цержtlвне соцlЕtльне

страхування в
звязку
гимчасовою
вц)атою

працездатностi та
втраftшли

зумовленими

5) Цвох дiтей i бiльше 70 днiв

в) Эсобаrл, вiднесених до 1-4

категорiТ, що постраждtlли
liд Чорнобильськоi

)0 днiв
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катастрофи похов€lннrlм"

Вiдrryстка по догляду за дитиною

MaTepi, батьку, бабусi,
цiдусю або iншим
родичаI\d, лсi фактично
цогляд:lють за д{тиIIою,
усиновите.iпо або опiкуну
цитини

Цо досягненнrI

цитиною 3 poKiB
Тадаrоть пiсля
икiнчення
эiдгryстки у
lв'язку з
загiтнiстю та
Iолог{lп{и.
}азначенi особи
иожугь у перiод
лiдпустки
1р:lIцовати на
rMoBalx
IеповЕого
эобочого часу
lбо вдома

эт.18 Закону
УкраiЪи кПро
вiдпустки>

+. Прачiвнику по догляду за
цитиною старше 3 poKiB

3а наявностi
гriдстав

Вiдпустка може
5ути частково
)плачува}lою за
)ахунок
riдприемства або
5ез збереження
пробiтноi плати

эт. 18-1 Законеу
УкраiЪи "Про
вiдпустки

Вiдrryстка у звязку з усиновленням дштини

). Особi, яка всиЕовила
щ.Iтину iз числа дiтей-сирiт
q}r дiтей, позбавленrпс
батькiвського пiкrryвання,
BiKoM старше трьох poKiB
(якщо всиIIовJIюваччII\,Iи е
под)ужжя - одному iз
них Еа розсуд)

5б днiв, а lrри
всиновленнi

цвох i бiльше

цiтей - 70 дяiв

1) оплачуе
вiдпустку
роботодавець:
2) Еадають
гriдставi рiшення
при всиновленнi
цитини:
3) надають без

урtlхувtIння
святкових i
норобо.шх дriв

эт. 18-1 Закону
УкраТни ООпро

вiдпустки"

Щодаткова щорiчна соцiальна вiдrryстка

э. Жiнцi, яка праJsое i мае
цвох або бi.ьше дтей BiKoM
цо 15 poKiB, абодитинуз
iнвалiднiстю

10 днiв }а наявностi
эднiеi пiдстави
iIадають

цодаткову
вiдпустку
}агальною
гривалiстю 10
кiIлендарних
цнiв, за наявностi

эт.19 Закону
Украiни кПро
вiдпустки>>,

3акон УкраiЪи
вiд 22.10.04 р.
кПро внесення
rMiH до деяких
}аконодtlвIIих
eKTiB Укршни

7. MaTepi особи з

iнвалiднiстю з дитинства
пiдгрупи А I групи

8, Жiнцi, яка працюе i
усиIIовила дитину
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). Особi, яка взяла пiд опiку
цитину або собу з
iнва-iliднiстю з дитиЕства
пiдгрупи А I групи

кlлькох 1з

,rерелiчених
riдстав -
игzrльною
грива.пiстю не
5iльше 17
календарних днiв

этосовно
вiдпусток>,
эт..1 Закону
УкраЪи <Про
Dхорону
щ{тинства)) ст.
182-1, ст. 186-1
КЗпП УкраiЪи

10. Одинокiй MaTepi, батьку
дитини або соби з
iнва.rriднiстю з дитиIIства
пiдгрупиАIгрупиоякйй
виховуе ix ез MaTepi (у
тому числi у разi
триваJIого перебування
MaTepi в лiкува.пьному
закладi)

11 Одному iз прийомних
5aTbKiB чи батькiв-
вихователiв

Прпмiтка: Вiдпустка дJIя працiвникiв, якi мають дiтей, е соцiальною вiдrусткою i
Еадаеться в будь-який час кulлендарЕого року, незалежно вiд вiдпращьоваIIого часу та часу
народженЕя дитини, до чи пiсля. Але право на неi мае JIише жiнка" яка працюе. Тому
реа:liзрати свое прtлво на використання цiеТ вiдпустки вона може за )rмови, якщо на день
початку вiдгryстки мае стак роботи в рахунок року, за який просить надати iй вiдlустку,
трива.пiстlо хоча б один день. (листи Мiнпрацi вiд 20.10.09 Nр 292l|3/116-09, 2б.07.2010 Nр
2б5010/10-10/13, лист MiHicTepcTBa соцiаьноТ полiтики Украiни вц 24.03.2015 Jtlb

405зl0ll4-15l18).
Працiвник не втрачас права на соцiаьну вiдпустку, IIе використ{lну протягом

кrлендарного року. Законодавством не передбачено строку давностi, пiсля якого
втрачаеться прЕlво на додаткову соцiа-пьну вiдпустку (лист Мiнпраui вiд 19.02.2010 Jlb
4811З1116-10 кПро соцiальну додаткову вiдпустку>). Тож така вiдrryстка накопичrеться,
допоки не буде використана (HaBiTb якщо на дату if використанЕя шраrдiвник втратить
право на Hei) або поки праrliвник не звiльниться, отримавши грошову компенсацiю за неТ.

,Щодаткова соцiальна вi.щrустка на дитину надаеться поЕад щорiчнi вiддrустки,
установленi ст.ст. 6,7,8 Закону Украiни кПро вiдпуски> (щорi*rа основна вiдпустка,
щорi.rна додаткова вiдгryстка за робоry iз шкiдливими та вшккими умовtlми працi, щорiчна
додаткова вiдпустка за особливий характер працi, щорiчна додаткова вiдrryстка за
Еенормовtший робочий день), а тtжож понад щорiчнi вiдпустки, установленi iншими
закоЕа]\,lи та нормативIIо-правовими акfilil{и. Ще передбачено ч.7 ст.20 Закону УкраiЪи
<Про вiдпуски>. Отже, така вiдпустка може надаватися понад мtжсимzulьну трива.тriсть
щорi.lrrих основноi та додаткових вiдпусток.

,Щ;rя отримання додатковоi соцiа-ltьноТ вiдпустки:
- жiнка" яка не перебувас у шrпобi i у свiлочтвi про ЕародженЕя дитини якоi

вiдсушiй запис про батька дитини або запr,rс про батька зроблено в установленому
порядку за вказiвкою MaTepi, мае подати: копiю свiдоцтва про Еародження дитини i
довiдку органiв запису aKTiB громадянського стану про пiдстави вIIесення до шlиги заrrисiв
народжень вiдомостей про батька дитиЕи;

- жiнка, яка с вдовою, - копiю свiдоцтва про Еародження дитиЕи та копiю
свiдоцтва про укJIадення шшобу та свiдоцтва про смерть чоловiка;

- розпуtlgца жiнка, лса дiйсно виховуе сама дитину (без батька), - копiю свiдоцтва
про народженнrI дитини, Koпiro свiдоцтва про розiрвtlнЕя шJIюбу (або копiю рiшення суду
Trpo розiрв.lння шлюбу, якщо рiшення винесене пiсля 27.a7.2al0 року) та документ, який
шiдтверджував би те, що батько не бере y.racTi у виховtlннi дитиви ( наприклад, довiдка з
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ЖЕКу про реестрацiю особи за мiсцем проживання; ухвала суду або пocтzllloBa слiдчого
тtро розшук вiдповiдача у справi за позовом про стягЕення a;riMeHTiB; рiшенЕя суду про
позбавленпя вiдповiдача батькiвських прав; рiшення оргшriв опiки та пiшryвшrня або сулу
про вiдсугнiсть yracTi батька у виховаIlнi д,rтини; tlкт, складений соцiа.пьно-побуговою
комiсiею, ствоtr}еною первинною профспiлковою органiзацiею, або будь-якою iншою
кошriсiею, створеIIою в органiзацii; або акт дослiдження KoMiTeToM сап{оорганiзацii
населення, в якому зi слiв сусiдiв (за наявностi ii пi.щlисiв у aKTi) пiдтверджуеться факт
вiдсутностi yracTi батька у BlтxoBaHHi длттrни; довiдка зi lшсоли пIю те, що батько пе бере

участi у BиxoBtlEHi дитини (не спiлкуетъся з r{итеJIями, не забирае д,Iтину додому, не бере

1^racTi в батькiвських зборах) тощо);
- жiнк4 яка вдруге вийшла замiж, а.пе ii дитина вiд першого шлюбу новим

чоловiком не всиновлена, - копiю свiдоцтва про народження дитини, докумеЕт, який би
пiдтверджував те, що батько дитини не бере участi в ii вихованнi, та довiдку
оргаЕу реестрацii цивiльного стану про те, що дитиIIа IIовим чоловiком не всиIlовлена.

Зазначенi умови та порядок наданшI додатковоi соцiаьноi вiдпустки
застосовуеться i до батька, який виховуе дитину без MaTepi (одинокий батько), яким слiд
вважати чоловiкц який не перебувае у шлюбi, i у свiдощтвi про народжеЕня дитини
заrrисаний як батъкоо вдiвця, розJrrIеного чоловiка що виховус дитину без MaTepi.

Право на соцiапьну вiлrrустку для прийомнlос батькiв з'явилося rшше iз
2010 року.

Соцiа.пьна вiдпустка тривалiстю l0 каlrендарних дriв нада€ться, починаютIи iз 2010

року. За наявностi декiлькох пiдстав дIя надання цiеТ вiдпустки ii загаьна трива.тtiсть не
може перевищувжи 17 календарних днiв. Протягом 2003-2009 poKiB зазначену вiдпустку
надавали трива.ltiстю 7 i |4 к{tлендарЕих днiв вйповiдно. З 1997 року по 2003 piK iT

трива-пiсть становила 5 календарних днiв незtшежно вiд кiлькостi пiдстав. Отже, слiд
урtlхувати зtлзначеЕий порядок змiн при наданнi вiдпусток за Irопередri роки Ilи виплати
грошовоi компеЕсацiТ в разi звiльнення. Адже трива-пiсть вiдтryстки за минулi роки
визначають виходFIи з норм, якi дiя.lшл в той перiод.

За наявностi вiдповцних пiдстав i пiдтвердних документiв вiдгryстку на дiтей
можна взяти в перший piK роботи ще до вiдпрацюваЕня шести мiсяцiв. Але якщо
праrliвник протягом потоtIного року вже скористiвся вiдпусткою за попереднiм мiсцем
роботи (отримав за неТ компенсацiф, новий роботодавець у цьому рочi вiдпус-гку не
нада€.

Оскiльки додажова вiдпустка працiвникаrrл, якi м{лють дiтей, BiдreceHa до виду
соцiатrьних вiдпусток, то подirrу на частини вона не rriдtягае. Проте праuiвниця, яка мае
право на соцiа-пьну вiдпустку за двома пiдставаrли, може використати таку вiдпустку,
наприкJIад, спочатку за однiею пiдставою * тривалiстю 10 калеЕдарних дriв, а через
делсий час за iншою пiдставою * тривалiстю 7 календарних днiв.

Окремими пйставаtrли можна ввЕlJкати:
- жiнка" яка мае двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB;
- жiнка, яка мае дитшry з iнва-тliднiстю;
- жiнкъ яка всиновиладитину;
_ одинока мати;
- батько, який виховуе дитину без MaTepi (у тому числi й у разi тривtrлого

перебування MaTepi в лiкува_тlьIIому закладi);
- особа, яка взяла дитину пiд опiку.
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,Щодаток }lb 12

до колективного договору
на 2022-2026 рр.

ВеликолучкiвськоТ
II ступенiв
iBcbKoi сiлъськоi ради

Надiя Рубiш Василь Балог

положення
про грошову винагороду керiвним та педагогiчнпм працiвшпкам

Великолучкiвського закпаду загаJIьноi середньоi освiтп I-III ступенiв
великолучкiвськоi сiльськоi ради за сумлiнну працю та зразкове

виконання покпадених Еа них обов'язкiв

Голова первинноi
профспiлковоТ

1.1. Щорiчна
I. Загальнi положення
rрошова винагорода педагогiчним працiвникам

Bcix педагогiчних працiвникiв
школи I-III ступенiв

Великолучкiвського закладу загальноi середньоi освiти I-пI сryпенiв
велпколучкiвськоi сiльськоi ради за сумлiнну працю та зразкове

виконання покJIадених на них обов'язкiв (надагli щорiчна грошова
винагорода) надаетъся вiдповiдно до ст. 57 Закону Украiни <Про ocBiry>>,

.rо.ru"Ь"и Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд з1.01.2000 J\b 78 <Про реалiзацiю
окремих положень частини першоi cTaTTi 57 Закону Украiни <<Про ocBiry>>,

частинИ першоi cTaTTi 25 ЗакоНу УкраiНи <<Про загаJIьну середню ocBiry>>,

частини другоi статгi 18 i частини першоТ статгi 22 Закону Украiни <Про

позашкiлъну ocBiry>>, Порядку надання щорiчноТ грошовоi винагороди

педагогiчним працiвникам навч€Lльних закJIадiв державнот та комунальнот

форми власностi за сушллiнну працю, зр€lзкове виконання с.lryжбових

обов'язкiв, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 05.0б.2000 J&898.

1.2. Перелiк посад працiвникiв, якi м€lють право на вказаЕу щОРiЧНУ
грошовУ винагорОДу, затверджениЙ постаноВою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 14.06.2000 }lb 9бЗ <ГIро затвердження перелiку посад педагогiчних та

науково-педагогiчних працiвникiв>>.

t.3. Положення про надання щорiчноi грошовоi винагороди переДбаЧае

порядок матерiального стимулюваннjI педагогiчних працiвникiв за зр€lзкове

виконання покJIадених на них обов'язкiв, творчу активнiсть та iнiцiативу в iх
реалiзацiт, сумлiнне, якiсне та своечасне виконання завдань та доруt{ень,
високу резулътативнiсть у роботi, плiдну працю, вагомий внесок у справу

навчаннrI, вихованнrI та розвиткУ особистостi, пiдвищеЕIUI рейтинry ocBiTнix
послуг та iмiджу закJIаду освiти.

1.4. Це положення поширюеться на
Великолучкiвсько[ загальноосвiтцьоi
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|.4. Це положення поширюеться на Bcix педагогiчних працiвникiв
Великолучкiвськоi загальЕоосвiтньоi школи I-III сryпенiв
Великолучкiвсько[ сiльськоi ради, KpiM тих, якi працюють за
сушлiсництвом.

1.5. Кошти на щорiчну грошову винагороду видiляються в межах
ЗагаJIьних коштiв, передбачеЕих кошторисом Великол5rчкiвсько[
загальноосвiтньоi школи I-IШ ступенiв Великолучкiвськоi сiльськоi
ради на оплату працi.

1.6. Положення дiе з моменry пiдписання Сторонами колективного
договору та передбачае BHeceHHjI змiн i доповнень в установленому законом
порядку.

II. Основпi показппки для визIIачення розмiру
щорiчноi грошовоi випагороди

2.|. Керiвнику Великолучкiвськоi загальнооевiтньоi школи I-ПI
Сryпенiв Великолучкiвськоi сiльськоi ради црошова винагорода надаеться
за:
- якiсть i результативнiстъ працi, пiдвищення творчоi активностi,
Упровадження нових фор* i технологiй у навчаннi, вихованнi та розвитку
особистостi, iT загапьнокультурних, цромадянських та/ або професiйних
компетентностей;
- застосування нестаIIдартних, новаторських форп,r i методiв роботи;\+ - оновлення й збереження матерiальноТ бази закJIаду освiти;
- розробку Еових проIрам, посiбникiв, методшших публiкацiй,
експериментапъну наукову робоry;
- пiдготовку й проведення мiських файонних, обласних, всеукраiЪсъких)
ceMiHapiB, rypHipiB тощо;
- економне використання енергоресурсiв та водопостачання.

2.2. Педаrcгiчним працiвник€lм щорiчна грошова винагорода нада€ться
за:
- пiДвищення rrрофесiйного i загальнокультурного рiвня та педагогiчноТ
маистерност1;
- ДотриманЕя академiчноi доброчесностi та забезпечення iT дотримання*! здобувачами освiти в ocBiTHboMy процесi;
- ДоТрим€tння педагогiчноi етики, високий piBeHb загальноТ культури,
мор€lльних якостей;
- прояву педагогiчноi iнiцiативи та результативнiсть у роботi;
- РОзроблення та впровадження авторських навч€lJIьнlD( програм, проектiв,
ocBiTHix методик i технологiй, насамперед методик комrrетентнiсного
навчаннrI;
- досяг}Iення успiху в навчаннi, вихованнi та розвитку осйистостi, ii
Загальноцультурних, |ромадянсъких та/ або професiйних компетентностей;
- }П{астЬ у мiських, раЙонних, обласних ceMiHapax, змаганнrD1 кончфсах,
огшf,дах, фестива-lrях, спартакiадах, rypHipax тощо;
- збереження та використаншI навч€lльно - матерiагlьноТ бази та технiчних
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засобiв навчаннrt, оформлення кабiнетiв, майстерень, виготовлення
наочностi;
- проведення вiдкритих ypoKiB (занять), позакJIасних з€lходiв тощо та ik
ефективнiсть;
- досягнення в роботi чи суспiльнiй дiялъностi, якi призвели до пiдвищення
рейтинry ocBiTHix посJýт та iмiджу закJIаду.

III. Порядок надання щорiчноi грошовоi винагородп
3.1. Конкретний розмiр щорiчноi грошовоТ винагороди визначаетъся у

виглядi фiксованоТ суми в розмiрi до одного посадового окJIаду вiдповiдно до
особистого внеску педагогiчного працiвника у загальнi результати роботи.

3.2. fuя визначення розмiру щорiчноi грошовоi винагороди
враховуетъся виконання основних пок€вникiв, викладених у Роздiлi II.

3.3. Щорiчна грошова винагорода не нарiжовуеться педагогiчним
працiвникам, якi на момент виплати щорiчноi грошовоТ винагороди
звiльнились.

З.4. Щорiчна грошова винагорода надаеться у такому порядку:
3.4.1. Керiвнику закJIаду освiти - на пiдставi наказу Еач€rлъника вiддiлу

освiти Велико.lryчкiвськоi сiльськоi ради за погодженЕям з президiею
Мукачiвськоi районноТ оргшriзацiТ профспiлки працiвникiв освiти.

3.4.2.Iншим педагогiчним працiвникам - на пiдставi наказу керiвника
Великолучкiвськоi загальноосвiтньо[ школи I-ШI сryпенiв
Великолучкiвськоi сiльськоi ради за погодженЕям iз профспiлковим
KoMiTeToM первинноТ профспiлковоТ органiзацii закладу.

3.5. ВизначеннrI розмiру щорiчноТ грошовоi винагороди, позбавJIення,
або зниження fi розмiру розгJIядасться:

З.5.1. fuя керiвника - на спiльному засiданнi адмiнiстрацii вiддirгу
освiти Великолучкiвськоi сiльськоi ради та президii Мукачiвськоi
районноi органiзацii профспiлки працiвникiв освiти. Вони
перевип{увати одного посадового окJIаду (ставка

I. бони не Mo)Iq/Tb

заробiтноi плати) з

урахуванням пiдвищень.
3.5.2. Щля iнших педагогiчних працiвникiв - на спiлъному засiданнi

адмiнiстрацiТ та профспiлковою KoMiTery закJIаду. Вони не можуть
перевиIIýrвати одного посадового окJIаду (ставка заробiтноi плати) з

урахуванням пiдвищенъ.

rV. Порядок зниження розмiру щорiчноi грошовоi винагороди

4.1. Розмiр щорiчноi грошовоi винагороди може бу." зЕиженийза:
- низький piBeHb реалiзацiТ ocBiTHix програм у вiдповiдностi з навч€tпьним
планом i графiком освiтнього процесу, недотриманшI прав i свобод y.tHiB та
працiвникiв закJIаду освiти в установJIеному законодавством УкраiЪи
порядку;
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- порушення трудового законодавства, правил пожежноi безпеки, охорони
працi, санiтарно-гiгiенiчних правил органiзацii освiтнього процесу, правил
технiки безпеки;
- неналежне викоЕання посадових обов'язкiв;
- порушенIш cTpoKiB виконанЕя завдань, розглядr скарг, листiв, звернень
громадян;
- порушення трудовоi дисциплiни, педагогiчноi етики тощо;
- наявнiсть випадкiв неналежною контролю за зберiганням матерiальЕих
цiнностей.

4.2. Педагогiчнi працiвники позбавляються щорiчноi грошовоТ
винагороди:

} - за невиконання чи неналежне виконаннrI без поважних причин Статуry i
Правил внутрiшнього трудового розпорядку, iнших нормативнlD( aKTiB,
законних розпорядженъ органiв управ-гliння освiтою;
- за приховування фактiв булiнry (цъкування) стосовно здобувачiв освiти,
педагогiчних, iнших осiб, якi залуrаютъся до освiтнього процесу;
- за використання будь-яких форм фiзичного та психiчного HacиilJut,
приниженнlt честi та гiдностi, дискримiнацii за будь-якою ознакою,
проrrагаЕди та агiтацii, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освiти, а
також cKocHHrI iншого амор€tпьного вчинку;
- коли до педагогiчного працiвника застосовано стягненЕя i воно до моменту
премiюванЕя не втратило свосТ чинностi, або до керiвника закJIаду освiти чи
його заступникiв правовою чи технiчною iнспекцiею працi видано припис в
установленому законом порядку;
- у виIIадку грубого порушенЕя Правил внутрiшнього розпорядку закJIаду
освiти, iнших нормативно-правових aKTiB.
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Великолучкiвськоi
ступенiв

,Щодаток Jt l3
до колективного договору

на2022-2026 рр.

Голова первинноi
профспiлковоТ

сiльськоi ради
Рубiш Василь Балог

Перелiк
вппадкiв отримашця грошовоi компенсацii,

передбачешшх ст. 24 Закону УкраiЪи .,Про вiдпустки>>,
ст. 83 КЗпП Украiши

1. У разi звiлънення працiвника.
2. За бажанням гrрацiвника компенсують частину щорiчноi вiдгryстки,
€}ле за р{ови забезпечеЕIlя його роботою у вiдповiдний перiод. При
цьому тривалiсть наданоТ працiвнику щорiчноi та додатковоТ вiдrryсток
не повиннi бути менше 24 календарних днiв.
3. У разi переведенЕя працiвника на робоry на iнше пiдприемство.
4. У разi cMepTi працiвника грошова компенсацiя за невикористанi ним
днi щорiчноТ вiдrryстки виплачуеться спадко€мцям.

Примiтка : Не пidляzаюmь компенсацit невuкорuсmанi dodamKoBi
вidпусmкu у зв'жку з навчання.м, mворчi вidпусmкu. Особал,t вiкол,t do
вiсiлtнаdцяmu poKiB зал,tiна Bcix BudiB вidпусmок zрошовою коIйпенсацiс,ло
не dопуска€mься.
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п

иколучкiвськоi
eнiB

,Щодаток J\9 14

до колективного договору

Голова первинноi
профспiлковоi

сiльськоi ради
Рубiш Василь Балог

Порядок
встановJIення надбавок за вислуry poKiB

педагогiчним та науково-педагогiчпим працiвникам

Згiдно п.1 Порядку виплати нqдбавок за вислуry poKiB педагогiчним та
науково-педагогiчним працiвникам навч€lльних закJIадiв i установ освiтио
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 31 сiчня 2001 р.
Jф 78 кПро реалiзацiю оIсpемих положень частини першоi cTaTTi 57 Закону
УкраiЪи uПро ocBiry>>, частини першоi cTaTTi 25 Закону Украiни <Про
загzrльIIу середню ocBiry>>, частини другоi статгi 18 i частини першоТ статтi22
Закону УкраТни <Про позашкiльну ocBiry>>, виплач).ються надбавки за
вислуry poKiB педагогiчним та науково-педагогiчним працiвникам
навчЕtпьного закJIаду щомiсячно у вiдсотка)( до посадового окJIаду (ставки
заробiтноi плати) запежно вiд стажу педагогiчноТ роботи в таких розмiраr:

Стаж роботи Розмiр щомiсячноТ надбавки до
посадового окJIаду, вiдсоткiв

Понад 3 роки 10

Понад 10 poKiB 2а

Понад 20 poKiB 30



ВеЛИколl^rкiвськоi
ступенiв

,Щодаток М 15

до колективного договору
на2а22-2026 рр.

Голова первинноi
профспiлковоТ

[ сiльськоi ради avfil-;/вali'i
@-T "-'Ёu""п" Балогiя ýбiш

Пере;liк
професiй i посад працiвнпкiв, робота якпх пов'язана з пiдвищеним нервово-
емоцiйним та iптелекгуаJIьним наваптажепням, або викоIIу€ться в умовах
пhвпщеного рпзпIýу для здоров'я, що да€ право на щорiчну додаткову оплачуваIIу
вцrr},gтку за особливий характер працi вЦповiдЕо до ст. 8 Закону Украiни <dlpo
вiдrrустки>, ,Щодатrсу ЛЪ2 <<Список впробншцтв з пiдвищеЕим нервово_емоцiйним та
iнтелеrсгуаJIьнпм навантаженням або викоЕуеться в особливих природних
географiчнпх i геологiчпих умовах>> постанови Кабiпегу MiHicTpiB Украiтrп вiд
l1.1l,.l997 ЛЬ1290 <<Про затвердження спискiв виробництв, робiт, цехiв, професiй i
посад, зайнятigть працiвпикiв в яких да€ право на щорiчнi додатковi вiдrrустки за
робоry iз шкЦлпвими i ваэккпми умовами працi та за особлпвпй характер працЬ>,
наказу Мiнiстерсгва працi та соцiальноi полiтпки Украiни вц 30.01.1998 }l} 16 ,drpo
затвердження Порялкiв застосування Сппскiв впробництв, робiт, цехiв, професiй i
посад, зайнятiсть працiвнпкiв у яких дае право на щорiчпi додатковi вiдrryстки за
робоry iз шкiдливпми i важкими умовами працi та за особлпвий характер працЬ> (Iз
змiнами, впесеншми зriдно з Наказом Мiнiсгерства працi та соцiальноi полiтпкп вИ
04.0б.2003 лli 150)

Примiтка: У розрахунок часу, що дас право працiвнику на додаткову
вiдгryстку, зараховуються днi, коли BiH фактично був зайнятий на роботах iз
особливим характером црацi не менше половини трив€}лостi робочого дня,
установлеЕого для працiвникiв цих виробництв професiй i посад.

fý'
li"_,

Назва посади працiвника TepMiH надання вiдгryстки

XVII. Охорона здоров'я, ocBiTa та соцiальна допомога
Загальнi професii медичних працiвникiв закладiв та установ освiтп

Молодшi спецiапiсти з медичною освiтою
зашlадiв та установ освiти (сестра медична

старша, сестра медична)

7 каrrендарних днiв

Молодшi медичнi сестри закладiв i установ
освiти

7 ка.пендарних днiв
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Великоlцr.Iкiвськоi

Додаток Ns 1б

до колективного договору
на2а22-2026 рр.

Голова первинноi
профспiлковоiI сryпенiв

вськоi сiльськоi ради
Надiя Рубiш Василь Балог

Види
НаДбаВОк та доплат, якi встановJIюються згiдно з постановою Кабiнеry
MiHieTpiB Украi'пи вiд 25.08.2004 року }l} 1096 .<Про встановJIення
РОЗМiРiВ Доплат за oкpeмi видп педагогiчноi дiяльноgтЬ>, Iнструкцiею
ПРО ПОРЯДОк обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти,
ЗаТВердженоi наказом Мiпiстерства освiти i науки Украiни вiд 15.04.1993
лъ 102

.Щоплати i падбавки Розмiри
эумiщення професiй (посад) цо 50 %

розширення зони обслуговування або
збiльшення обсяry робiт

цо 50 %

виконанЕя обов'язкiв тимчасово
вiдсутнього працiвника без звiлъненЕrl з
основноi роботи

Що50%

робота у нiчний час цо40%
високi досягнення у працi цо50%
виконання особливо важкоi роботи на
певний TepMiH

цо50%

кJIасне керiвництво 1-4 класiв - 2а%;
5-1 1 класiв - 25о/о

перевiрка зошитiв (мова i лiтераryра>> - 20Yо
((математикD) - 15%
<<iноземна мова)), (цреслення>)
|0%
(початкова школа>> - LsYo

завiдування кабiнетом 1а%

Звання <<Засlryжений вчитель) - 20%
кЗаслужений тренер> * 2а%
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спорту) - 10%
Практичний психOлог-методист)>
l0%

Вчитель-методист>> * |5Уо
вчитель) - l0%
наую) - 15%

ктор наую) - 25%
шкiдливi )rмови працi до I2Yо (за результатами атестацiТ

мiсць за умовами працi)
з дезiнфiкуючими засобами

вникам шкiл та iх заступникам з
, в обов'язки яких входить

iвництво групами подовженого дня,
за наявностi в закладi не меЕше 2 гру.r)
проведенIuI позакJIасноi роботи з
зиItного BID(oBaHHII при кiлькостi KrraciB

iд 10 до 19 класiв - l0%
iд2О до 29 класiв - 20%
0 i бiлъше класiв - з0%

завiдування спортивним з€tлом

дування майстернею

ня комбiнованою майстернею

ванЕя обчислювалъноТ технiки
едагогiчним працiвникам за висJIуц/ понад3роки-|0%

онад 10 poKiB -2а%
20 poKiB - З0 %

ним працiвникам, якi працюють у
tax освiти за висJýлу poKiB

онадЗроки-10%
10 poKiB - 20%
20 poKiB - За %

ним працiвникам, якi працюють у
tа:c освiти за робоry у

есприятливих умовах працi та
rдвищеного ризику (з 01.01.2021 до

нченнrt карантину, встановленого
нетом MiHicTpiB УкраТни)

iблiотечним працiвникам за вислуry
окlв онад 10 poKiB -2а%

ад20 poKiB - За %
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завiдувачу бiблiотекою, бiблiотекарю за
особливi уN{ови роботи

у |раничному розмiрi 50%
посадового окJIаду в межах
фондуоrшати працi (пропорцiйно
вiдпрацьованому часу)

гrедагогiчним та iншим працiвникам, якi
гtрацюють в iнклюзивних кJIасах (групах)

до 20 Yо (за години роботи у цих
кJIасах, групах)

педагогiчним працiвникалл закладiв
загальноi середньоi освiти за
престижнiсть працi педагогiчних
працiвникiв

граничному розмiрi 3а%
посадового окJIад/ (тарифноi
ставки), але не менше 5Yо,з
урztхуванням пiдвищень
посадового окJIqду

керiвникам закJIадiв зага.шъноi середньоТ
освiти, ik засryпник€}м, посади якlD(
вiднесенi до посад педагогiчних
працiвникiв, у^rитеJuIм, якi викладають
предмети згiдно з вiдповiдЕим
Щержавним стандартом загшrъноТ
середньоi освiти за lrрестижнiсть працi
гrедагогiчних працiвникiв

до З0% посадового окJIаду
(тарифноi ставки) з урахуванням
пiдвищень посадового окJIаду

керlвникам шкlл, у яких навчаннrI хоча б
в одному з початкових класiв
здiйснюватиметься за державним
стандартом початковоТ освiти вiдповiдно
до Концепцii реалiзацiТ державноi
полiтики у сферi реформування загагrьноТ
середньоi освiти <<Нова yKpaiHcbKa
школа>) на перiод да 2а29 року, ik
заступникам, посади яких вiднесенi до
посад педаюгiчних працiвникiв,
вчителям таких зазначених шкiл за
престижнiсть працi педагогiчних
працiвникiв

не менше 20Yо посадового окJIаду
(тарифноТ ставки) з урахуванням
пiдвищень посадового окJIаду

педагогiчним працiвникам, якi пройшли
эертифiкацiю

Z0% посадового окJIаду (ставки
иробiтноi плати) пропорцiйно доэбсяry педагогiчного
Iавантажен}uI цротягом строку дiТ
:ертифiката
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ВеЛиколry^rкiвськоТ

,Щодаток Ns 17

до колективного договору
rlа2022-202б рр.

Голова первинноi
сryпенiв профспiлковоi
ькоi сiльськоТ ради

Надiя Рубiш Василь Балог

Порядок
установлення надбавок за вислуry poKiB медичнпм працiвникам
закладiв освiти Згiдно постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вц

29.12.20a9 J\Ъ 1418.,Про затвердження Порядку виплати надбавки за
вислуry poKiB медичним та фармацевтичним працiвникам державних та
комунаJIьних закладiв охоронп здоров'я}>, установлюеться шадбавка за

вислуry poKiB медичним працiвникам закладiв освiти щомiсячно у
вИсотках до посадового окладу залежшо вiд cTaxqy роботи:

Стаж роботи Розмiр щомiсячноТ надбавки до
посадового окJIаду, вiдсоткiв

Понад 3 роки 10

Понад 10 poKiB 2а

Понад 20 poKiB 30
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,Щодаток ЛЬ 18

до колективного договору
на2022-2026 рр.

ИКолу^rкiвськот
iB

сiлъськоТ ради
Рубiш

вила внутрiшньогtr
загальноi середньоi освiти

Голова первинноТ
профспiлковоi

розпорядку Велпколучкiвського закладу
I-ПI сryпенiв Великолучкiвськоi сiльськоi

Ради

I. ЗАГАJЬНI ПОЛОЖЕНFUI

1.1. Вiдповiдно до Кодексу Законiв про працю УкраiЪи, Законiв
УкраiЪи <Про ocBiry>>, <Про повну загrrльну середню ocBiry>>, основних
нормативнI4х документiв пов'язаних iз середньою освiтою, з метою
забезпечення дотриманЕя трудовоi дисциплiни, пiдвищення якостi та
продуктивностi працi запроваджуються цi правила внутрiшнъого розпорядку.
Метою цих Правил с визначеннrI обов'язкiв педагогiчних та iнших
ПРаЦiВниКiв Великолl^rкiвського закJIад/ загальноi середньоi освiти I-III
сryпенiв (надалi закладу),передбачених нормами, якi встановлюють
внутрiшнiй розпорядок у закладi освiти. Зазначенi норми закрiпленi в
Типових правилilх внутрiшнього розпорядку, у вiдповiдностi з якими
трудовий колектив закJIаду затверджуе за поданням власника або

уповнов€Dкеного ним органу i профспiлкового KoMiTery своТ правила
внутрiшнього розпорядку.

1.2. Трудова дисципrriна базуеться на свiдомому i супллiнному
виконаннi працiвниками своiх трудових обов'язкiв i е необхiдною умовою
органiзацii ефективноi працi й освiтнього процесу. Трулова дисциплiна
забезпечуеться методами перекоЕанЕя та заохочення до cyrlшiHHoi працi. ,Що

порушникiв дисциплiни застосовуються заходи дисциплiнарного та

цромадського впливу.

1.З. Правила погодженi з профспiлковим KoMiTeToM, затвердженi
трудовим колективом i враховують умови роботи заюIаду.

1.4. Yci питанIuI, пов'язанi з застосуванням правил внутрiшнього

розпорядку, вирiшуе адмiнiстрацiя закJIаду в межах своiх повноважень, а у
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вигIадках, передбачених чинним законодавством УкраiЪи i правилами

вкутрiшнъого трудового розпорядку, опiлъно чи за погодженням з

профспiлковим KoMiTeToM заклад/.

Ш. ПОРЯДОК ПРI4Й{rIТТЯ ТА ЗВIJЬШНFUI IРАIЦВНИКIВ

2.1. Працiвник реалiзуе право на праIцо укJIаданням трудового

договору (контракry), згiдно з яким BiH зобов'язуеться виконувати робоry з

певного фа<у, дотриIчtуIочись внугрiшнього 1рудового розпорядку, а заклад
зобов' язусться виплачувати працiвнику заробiтну плату i забезпечувати

*ъ умови працi.
2.2.При влаштуваннi на робоry працiвником подzlються наступнi

доку!![енти:
- трудова книжка, оформлена у встаЕовленому порядку;
- заява;

- лист облiку кадрiв;
- автобiографiя;
- диплом або iнший документ про ocBiry чи професiйну пiдготовку;
- свiдоцтво про шлюб (якщо паспорт на одному прiзвищi, а документи
прозакiнчення навч€tпьного закJIаду - на iншому);

|' - iдентифiкацiйний код;

- пасшорт;

- форма Ns|22-2lo <<Медична довiдка про проходжеЕня
обов'язковихIIопереднього та перiодиllного психiатриtlних оглядiв>>;

- медиtIна книжкq оформлена у встановленому порядку.
Копii наданIж документiв завiряються директором закJIаду i залишаються в

особовiй справi працiвника.
2.3. Особи, якi влаштовуються на робоry, що вимагае спецiальних

знань (електрик, caHTexHiK, к5пrар), зобов'язанi подати вiдповiднi документи
про ocBiry чи професiйну пiдготовку (диплом, атестат, посвiдчення), копii
якID( завiряються керiвництвом закJIаду освiти i залишаються в особовiй
справi працiвника.

2.4. Особи, якi приймаються на робоry в Тда-tlьню, повиннi подати
медичну книжку з вiдмiткою про пройдений повний медичний огляд
працiвника в день оформлення на робоry.

2.5. Особи, якi влаштовуються на робоry, зобов'язанi оформити
особову справу та медиrIну книжку.

2.6. Посади педагогiчних працiвникiв зашriшцrються вiдповiдно до вимог
Закоку УкраiЪи <Про ocBiTy>>, Закону УкраiЪи <Про повну загапъну середrю
ocBiry>>, Статуту закJIаду.
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2.7. Працiвники закладу можуть працювати за сумiсництвом вiдповiдно
до чинЕого законодавства УкраiЪи.

2.8. .Що початку роботи шрацiвника за укJIаденим трудовим договором
(KpiM трудового договору про дистанцiйну роботу) директор закладу
зобов'язаний:
- роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та повiдомити пiд пiдпис про
icToTHi умови працi, наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буд" працювати,
небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв якi ще не усунуго, та можливi
наслiдки iх впливу на здоров'я, його права на пiльги i компенсацii за робоry
за таких уIиов вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи i колективного
доювору;

- ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього розпорядку та
колективним договором;

- визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними
дляроботи засобами;

- проiнструктувати працiвника з охорони працi, технiки безпеки,
виробничоi caHiTapii, гiгiени працi та протипожежноТ безпеки, безпецi й
органiзацiТ роботи lrо oxopoHi життя i здоров'я дiтей.

2.9. При оформленнi на робоry в наказi може бути
-1 обумовленийвипробувальний TepMiH. TepMiH випробування при прийомi на

робоryвстановлю€ться у вiдповiдностi з дiючим законодавством, ztjle не
бiльше двохмiсяцiв. Результати випробування оцiнюе адмiнiстрпт{iя. Якщо
працiвник не вiдповiдас займанiй посадi, адмiнiстрацiя протягом TepMiHy чи
вiдразу пiсля його закiнчення припиняе договiр без погодження з

,l.. профспiлковим KoMiTeToM i без виIIпати вихiдноi допомоги.

4

2.10. Прийняття на роботу оформлясться наказом директора, який
оголошуетъся працiвниIry пiд пiдпис. Працiвник пiдписуетъся у наказi про
ознаЙомленнrI з Правилами трудового розпорядку, технiки безпеки та
посадовими обов'язками, Статугом закJIаду.

2.||. На осiб, якi пропрацюв€tли понад п'ять днiв, ведуться трудовi
книжки. На тих, хто працюе за суплiсництвом, трудовi книжки ведlться за
основним мiсцем роботи. На осiб, якi працюють на р[овах погодинноi
оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота с основною. Запис

у трудову книжку вiдомостей про робоry за суrоdсництвом проводиться
забажанням працiвника керiвником за мiсцем основноi роботи.

2.t2. Ведення трудових книжок необхiдно здiйснювати згiдно з
Iнструкцiею про порядок ведення трудових кЕижок на пiдприемств€ж, в
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документи cyвopoi звiтностi. Вiдповiдалънiсть за органiзацiю ведення облiку,
зберiгання i видачу трудових книжок покJIада€ться на директора закJIаду.

2.1З. За писъмовим погодженrrям мiж працiвником i директором дJrя

працiвника може встановJIюватися гн1^lкий режим робочого часу, що
передбачас самореryлюваIIня працiвником часу початку, закiнчення роботи
та тривЕrлостi робочого часу упродовж робочого дня, на визначений строк або

безстроково, пiд час прийняття на робоry або пiзнiше (ст. 60 КЗпП Украiни).
Запровадження гн)цкою режиму робочого часу не тягне за собою змiн у
HopMyBaHHi, оплатi працi та не впливае на обсяг трудових прав працiвникiв.

2.|4. При укладеннi трудового договору про дистанцiйrту робоry, KpiM

зобов'язань, визначених у гryнктi 2.7. цихПравил, директор зобов'язаний
надати працiвниковi рекомендацii щодо роботи з обладнанням та засобами,
якi керiвник надае працiвнику дJIя виконання певного обсяry робiт.
Ознайомлення може вiдбуватися у формi дистанцiйного iнструктажу або

пuIяхом проведення навчання безпечним методам роботи на конщретному
технiчному засобi. У rрудовому договорi за згодою cTopiH можуть
передбачжиQя додатковi умови щодо безпеки працi. Ознайомлення
працiвникiв з наказами фозпорядженнями), повiдомленнями, iншими

документами керiвника щодо ixHix прав та обов'язкiв допускаеться з

використаннrIм визначенеD( у трудовому договорi засобiв електронного
зв'язку. У такому разi пiдтвердженням ознайомлення вважа€ться факт обмiну
вiдповiдними електронними документами мiж керiвником та працiвником.
Труловим договором про дистанцiйну роботу визначаетъся порядок i строки
забезпечення працiвникiв, якi викоIц/ють робоry дистанцiйно, необхiдними

дJut виконання ними cBoix обов'язкiв обладнанням, програмно-технiчними
засобами, засобами захисry iнформацii та iншими засобаI\dи, порядок i строки
подання такими працiвниками звiтiв про виконану робоry, розмiр, шорядок i

iнформацii та iнших засобiв, порядок вiдшкодування iнших пов'язаних з

виконанням дистанцiйноi роботи витрат.
2.15. Припинення трудового договору може мати мiсце лише на

пiдставах, передбачених чинним законодавством Украiни, та умовами,
передбаченими в трудовому договорi (KoHTpaKTi).

2.16. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи директора закJIаду

допускаеться у випадкzlх, передбачених чинним законодавством УкраiЪи та

)rмовами трудового договору (контракry). Звiльнення педагогiчних
працiвникiв у зв'язку зi скороченЕrIм обсяry роботи може мати мiсце тiльки в
кiнцi навчаIIьного року. Звiльнення педагогiчних працiвникiв за результати
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атестацii, а також у випадках лiквiдацiT закладу освiти, скорочення кiлъкостi
або штаry працiвникiв здiйснюетъся у вiдповiдностi з чиЕним
законодавством УкраiЪи. Перед звiльненням працiвник, якщо BiH е

матерiагlьно-вiдповiдальною особою, зобов'язаний передати закрiпленi за
ним матерiальнi цiнностi через бухгалтерiю закладу завiдуючому
господарством або директору.

2.I 5 . Пришинення трудового договору (контракry) оформлясться
наказом директора закJIаду.

2.|6. Керiвник зобов'язаний у день звiльнення видати працiвниковi
належно оформлену трудову кЕижку i провести з ним розрtlхунок у

працiвника з iнiцiативи роботодавця директор зобов'язаний також у день
звiльненшI видати йому копiю наказу про звiльненIut з роботи. В iншю<

випадкztх звiльнення копiя нак€ву видаетъся на вимоry працiвника. Записи
про приЕIини звiльнення у трудовiй книжцi повиннi проводитись у
вiдповiдностi з формулюванIuIм чинного законодавства Украiни iз
посиланням на вiдповiдний rryнкт, статтю закоЕу. .Щнем звiльненrrя
вважаеться останнiй день роботи.

Ш. OCHOBHI IIРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ I]РАIЦВНИКIВ
i- 3.1. Педагогiчнi працiвники мають право на:

- укJIадання, змiну та розiрванIut 1рудового договору в порядку i на

)rмoBax, якi установленi Кодексом законiв про працю УкраТни, iншими
законодавчими актами Украiни;

- робоче мiсце, вiдповiдно до yN{oB, передбаченI,D( державними
стандартами органiзацiТ и безпеки працi i Колективним договором;

- своечасну i в повному обсязi виплату заробiтноI плати у вiдповiдностi
зi своею квалiфiкацiсю, складнiстю роботи, кiлькiстю i якiстю виконаноТ

роботи;
- матерiальну допомоry;
- додатковi оплачуванi вiдпустки, соцiа.гlьнi вiдггустки, вiдrryстки без

збереження заробiтноi плати згiдно iз Законом УкpаiЪи "Про вiдпустки";
- заохочення за старанне i зразкове виконання покJIадених на них

обов'язкiв;
- повЕу i достовiрну iнформацiю про умови працi i вимоги з охорони

працi на робочому мiсцi;
- професiйну пiдготовку, перепiдготовку i пiдвищення своеi

квалiфiкацii згiдно з планом та поза межами плану пiдвищення квалiфiкацii
закJIаду освiти на вiдповiдний piK, вiлъний вибiр змiсry, процрЕlм, фор*
навчаннrI, органiзацiй та установ, якi здiйснюють пiдвищення квалiфiкацii i
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перепiдготовку в порядку, установленому Кодексом законiв про праIsо
УкраТни, iншими нормативно-правовими актами УкраiЪи;

педагогiчноТ iнiцiативи;
- iндивiдуальну педагогiчну дiяльнiсть;

- ведення колективних переговорiв i укладення Колективного договору
через cBoik представникiв, а також на iнформацiю про виконаншt
Колективного договору;

- атестацiю на добровiльнiй ocHoBi на вiдповiдну квалiфiкацiйну
категорiю i отримання ii, у випадку успiшного проходження атестацiТ;

- захист професiйноТ честi та гiдностi, просування по слryжбi у разi
кадрового вiдбору;

- поваry i ввiчливе ставлення з боку адмiнiстрацiТ, вихованцiв i батькiв;
- робоry за сумiсництвом;
- вiльний вибiр форм, методiв, засобiв навчання, виявлення

- уrастъ у роботi органiв самоврядування закJIаду освiти, в обговореннi
та розв'язаннi Bcix найважливiших питань дiяльностi закладу освiти, буги
членом профспiлки;

- самостiйне визначення свого робочого мiсця при виконаннi роботи за
тiрудовим договором про дистанцiйну робоry.

3.2. Працiвники закJIаду зобов'язанi:
1. Працювати чесно i добросовiсно, виконувати обов'язки педагогiчних

працiвникiв у вiдповiдностi iз ст. 56 Закону Украiни пПро ocBiry>>, суворо
виконувати навч€lльний режим, Закон УкраiЪи <<Про заг€rльЕу середню
ocBiry>>, i Правила внутрiшнього трудового розпорядку закJIаду, Статут,
посадову iнструкцiю.
2. .Щотримуватися вимог технiки безпеки, виробничоТ caHiTapiТ i
протипожежноi безпеки, передбачених вiдповiдними правилами та
iнструкцiями.
3. Берегти навчальнi й загапьношкiльнi примiщення, обладнання, iHBeHTap,

матерiали, навчапьнi посiбники тощо; виховувати в 1"rHiB бережне ставленнrI

до шкiлъного майна.

4. [6жи про особисту безпеку i здоров'я, а також про безпеку i здоров'я

учнiв та оточlючих людей у процесi виконання будь-яких робiт чи пiд час
перебуван}uI на територii закладу.

5. Проходити медичнi огляди у визначенi термiни у вiдповiдностi з
iнструкцiею про проведення перiодичних медичних оглядiв.
6. При виконаннi роботи за трудовим договором шро дистанцiйну робоry
нести особисту вiдповiдальнiсть за забезпеченЕя безпечнюс i нешкiдливих

,t
i
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7. Повiдомити керiвника про змiну своiх персон€rпьних даних (iMeHi

(прiзвища, власне iMeHi, по батьковi), вiдмови через своТ релiгiйнi
переконання вiд прийнятгя реестрацiйного номера облiковоТ картки платника
податкiв) не пiзнiше мiсяця вiд дня виникненнrI з€вначених змiн шIпяхом

поданнrI зzulви з копiями документiв, що пiдтверджуютъ змiну персонаJIьнID(

даних (наприклад, свiдоцтво про IIIJIюб або про розiрвання шлюбу, свiдоцтво
про змiну iMeHi, паспорт, ресстрацiйний номер облiковоТ картки платника
податкiв тощо).

З.2. OcHoBHi функцiонапьнi обов'язки засryпникiв директора, вчителiв,

кJIасних керiвникiв, вiдповiдального за допризовну пiдготовки юнакiв,
завiдуючого майстернею, керiвникiв rypTKiB, завiдуючоi бiблiотекою,
лаборанта, секретаря, технiчного персонашу затверд)цq/ються нак€вом

директора закJIаду.

3.З. Коло обов'язкiв фобiт), що ik виконуе кожний працiвник за
своеюспецiагlьнiстю, квалiфiкацiею чи посадою, визначаетъся rrосадовими

iнструкцiями i положенням, затвердженими в установленому порядку
квалiфiкацiйними довiдник€tми посад службовцiв i тарифно-
квалiфiкацiйними довiдниками робiт i професiй робiтникiв, положеннями i
Правилами внутрiшнього розпорядку.

3.4. Завгосп закJIаду по узгодженню з директором визначас об'ем i
характер роботи технiчного персоЕалу з урахуванням навантаженЕя в межах

робочого дня.
3.5. обов'язки вчителiв:

1. Кожний 1^rителъ, з'явившись на робоry, знайомиться з yciMa

розпорядженнями й оголошеннями, якi вивiшуютъся адмiнiстрацiею i
|ромадськими органiзацiями.
2. Приймати }пIастъ у нарадах, педрадЕtх, засiданнях, методиtIних об'еднаннях
та iнших заходах.
3. Учителi, вихователi з'являються на роботу не пiзнiше, нiж за20 хвилин до
початку свого уроку. У випадку негrрибуття до дзвiнка на урок вважаеться,

що вчитель запiзнився.
4. Про причини вiдсутностi чи запiзнення вчитель подае пояснення
черговому адмiнiстратору.
5. Перед початком уроку вчителъ перевiряе готовнiсть ylHiB до уроку i
санiтарний стан навч€tльного примiщення. У випадку, якщо кабiнет не

пiдготовлений н€tлежним чином до зашIтъ, )лIитель не повинен почицати урок
до приведення кабiнеry в повну готовнiсть.
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б. Пiсля дзвоника з уроку вчитель повiдомляе учнiв про закiнчення заняття i
дае дозвiл на вихiд iз класу, органiзуе робоry чергових по виконанню
санiтарно-гiгiенiчного режиму закJIаду.

7. Пiсля закiнчення ypoKiB вчитель супроводжуе у той клас, де дiти
роздяг€}пися перед урокапdи.
8. При органiзацiТ харчуваннjt вчитель супроводжус yrHiB у iдальню,
контролюе порядок харчування та pulзoМ з )цнями повертаеться до кJIасу.

9. Учитель, який проводив останнiй урок, не зч}лишае чергових по кJIасу

дозавершення Еими черryвання.
10. Учитель Еесе вiдповiдальнiсть за збереження майна, чистоту i порядок

усвоему класi (кабiнетi) riд час уроку.
11. ЗакрiпленIш робочих мiсць за учЕями проводять у кJIасах класнi
керiвники.
12. Викликавши учня для опитування, вчитель зобов'язаний попросити
пред'явити щоденник (4 - 11 кл.).

13. Оцiнку, одержану у{нем за вiдповiдь, уrитель не оголошуе, а заносить il B

кгrасний журнал i щоденник учЕя (4 - 11 кл.).

14. Учитель приноситъ i виносить класний журнагl сам, не передаючи його

)Еням i не залишаючи у класi. Своечасно подати класний журнал свосму
колезi - обов'язок кожного вчителя.

15. Учитель зобовОязаний iз початку уроку особисто вiдмiтити в кJIасному

lкурналi вiдсугнiх 1^rHiB.

16. Учитель зобов'язаний у день проведенIilI уроку записати в кJIасному
журншli змiст даного уроку i домашне завдання учням.
17. Учителъ повинен на вимоry адмiнiстрацii вийти на замiну ypoKiB
вiдсутнього колеги.
18. Учитель, який замiнюс урок, зобов'язаний пiсля його закiнчення зробити
вiдповiднi нотатки у кJIасному журналi i у журна-пi <Замiни ypoKiB>. При
вiдсугностi таких оплата замiни не проводиться. Учитель супроводжуе учнiв
до iдальнi, контроJIюе харчування учнiв, прибирання столiв.
19. Учитель, який не мас можливостi з'явитись на своТ уроки з поважноi
причини, зобов'язаний зазда-пегiдь попередити про це адмiнiстрацiю закJIад/.

20. Учитель не мае права вносити змiни в освiтнiй процес без дозволу'" адмiнiстрацiТ.
21. Учителi повиннi слiдкувати за економiею енергоносiiЪ та
водопостачання.
22. Ycl, вчителi зобов'язанi слiдкувати за виконаннrIм учнями Правил
внутрiшнього розпOрядку, режиму роботи заюIаду, санiтарно-гiгiенiчних
вимог.
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23. Кожний 1^rитель, завiдуючий кабiнетом зобов'язаний наприкiнцi своеi
змiни перевiрити HarIBHicTb ключа вiд навчztльного кабiнеry чи кJIасу, у якому
BiH працював навч€tпьний день або проводив останнiй урок змiни.

3.б. Обов'язки кJIасних керiвникiв:
1. Класнi керiвники зобов'язанi вести облiк вiдвiдування }чнями i щоденно

робити про це вiдповiдку вiдмiтку в кJIасному журналi на ocнoBi особистих
спостереженъ та вiдмiтки вiдсутнiх на уроках )лителями-uредметниками.
2. Класнi керiвники TepMiHoBo повиннi вжити заходи по з'яс5rванню причин
пропуску ypoKiB та подавати iнформацiю щодня про вiдвiдуваннrl уIЕями
занrIть черговому вчитеJIю.

З.7.Обов'язки чергових вчителiв:
1. Адмiнiстрацiя з€tпучае вчителiв до черryвання по закJIаду.

2. Графiк черryвання Еа I та II семестри затверджуе директор, узгодивIIIи
його з профспiлковим KoMiTeToM. Графiк вивiшуеться в )п{ительськiй закладу.

3. Черговi 1"rителi з'являються на черryванЕя не пiзнiше, як за 20 хвилин до
початку занять.

4. Черговi на поверхах слiдкують за тим, щоб пiд час перерви в кJIасах

дотриNtувався санiтарно-гiгiенiчний режим, за порядком у коридорЕlх, на

сходах.
5. Пiсля закiнченнJI черryванtul вiдповiдальний черговий передас черговому
адмiнiстратору належно оформлений журнал вiдвiдуванЕя r{Еями занять.

6. Yci вчителi зобов'язанi слiдкувати за виконаннrIм у{нrIми Правил
внутрiшньог0 1рудового розпорядку, режиму роботи закJIаду, caHiTapHo-

гiгiенiчних вимог.
Iv. OCHOBHI ОБОВ,ЯЗКИ ШРIВНИКА

4. 1. Керiвник закJIа,ry зобов'язаний:
1. Забезпечити виконання Законiв УкраТни <Про ocBiry>>, uПро повну
загz}JIьЕу середню ocBiry>, Правил внутрiшнъого розпорядку в закладi.
2. Неухильно дотримуватись законодавства про праIsо, правилъно
органiзувати робоry Bcix у вiдповiдностi з ik фахом i квалiфiкацiею.
З. УдосконаIIювати освiтнiй процес, сприяти прояву педагогiчноi iнiцiативи,
створювати умови для вибору педагогiчними працiвниками фор*, методiв,
засобiв навчаЕня.

4. Нести вiдповiдатrьнiстъ за KiHцeBi результати освiтнього процесу.
5. Усiляко крiпити трудову i виробничу дисциплiну.
6. Надавати вiдrryстки BciM працiвникам закJIаду освiти вiдповiдно до графiка
вiдrrусток.
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7' ДОВОДИТИ ДО ВiДОМа Педагогiчних працiвникiв у кiнцi навчапъного року(до надантш вiдгrустки) педагогiчне навантаженнrI в наступному навч€lпБному
роцi;
8, Забезпечувати систематичне пiдвищеЕня квагriфiкацii педагогiчнrо<
працiвникiв, створювати необхiднi упtови дJIя поеднанIuI роботи з навчаЕням
у вищих навч€}льних закJIадах.
9. Забезпечувати дотримання санiтарно-гiгiенiчнlо< норм i правилзбереження шкiлъного майна, безпеку спiвробiтникiв i учнiв.10, Забезпечити умови технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, нагlежнетехнiчне обладнання Bcix робочих мiсць, створювати здоровi та безпечнi
УМОВИ ПРаЦi, НеОбХiДНi ДЛЯ ВИКОНаНня працiвниками трудових обов,язкiв.
1 1, Забезпечити безпечнiсть i належний технiчний стан обладнання тазасобiв виробництва, що передаються працiвнику для виконаннrI
дистанцiйноi роботи.
12, Напiдставi заявипрацiвника вносити змiни до документiв, що мiстятъперсон€}лънi данi працiвника (облiковi докуrчrенти, трудова книжка, особовоiкарткИ працiвника, трудовою договору (контракry), графiку вiдгryсток,
табе,гпо облiкУ використання робочого часу, рЪ.р*у"ково-IIпатiжноiвiдомостi, бухга-гrтерсъкоi звiтностi тощо) Tu .r.р"обормити страховесвiдоцтво про загаJIьнообов'язкове державне соцiальне страхування
13,,щотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засобищодо вдоскоЕulлен}ш управлiння, змiцнення договiрноi та трудовоi
дисциплiни.
14, Своечасно подавати центрЕшIьним органам державноТ виконавчоi владивстановлену статистичну i бухгалтерсъку звiтнiсть, а також iншi необхiднiвiдомостi про робоry i стан закJIаду.
15. ОрганiзовуваТи гаряче харчуваННЯ 1^rHiB.
16, Забезпечвати системаТичний контролъ за дотриманнrIм уN{ов оплатипрацi i використанIшм фонду заробiтноi плати.
l7. Вишукувати додатковi джерела фiнансування i спрямовувати Тх на
розвитоК соцiа,гlьНоi iнфраСтруктури i змiцненшI MaTepimlbHoi базпзакJIаду.18- Своечасно забезпечувати установу методичними посiбник ами,господарським iHBeHTapeM.
19, Захищати професiйну честъ i гiднiстъ працiвникiв, чуйно ставитись до ikповсяIценних ryрбот, забезпечувати наданi iм пiльги.

4-2. м*iнiстрацiя закJIаду виконуе своТ обов'язки у вiдповiдних
випадках спiльно чи за погодженIUIм з профспiлковим KoMiTeToM.

ч. роБочЙ'Ас тА Його використАннrI
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5.1. Робочий час вчителiв - час, призначений для здiйснення
освiтньогопроцесу, який визначасться затвердженим розкладом IIавчальних

занять, скJIаденим вiдповiдно до тижневого педагогiчного навантаження, а
також затвердженими планами виховноi та методичноi роботи.

5.2. Вiдповiдно до cTaTTi 25 Закону УкраiЪи <<Про заг€}льну середню
ocBiry> педагогiчне навантаження вчителя загапьноосвiтнього навч€Lпъного

закладу незаJIежно вiд пiдпорядкування, тигtу i формrи власностi - час,

призirачений для здiйснення освiтнього процесу. Педагогiчне навантаження
вчителя вкJIючае 18 навчальних годин протягом навч€Lпьного тижня, що
становить тарифну ставку, а також iншi види педагогiчноi дiялъностi:
пiдготовку до ypoKiB, класне керiвництво, перевiрку зошитiв тощо.

5.3. Умови оплати працi, ставки заробiтноТ IшIати, посадовi окJIади

педагогiчних працiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закJIадiв визначенi
Iнструкцiсю про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти, що
затверджена MiHicTepcTBoM освiти Украiни вiд 15.04.93р.Ns102 (зi змiнами).
Вiдповiдно до п.б4 роздiлу VI, стutвки заробiтноi плати педагогiчних
працiвникiв встановлюютъся виходячи iз затрат робочого часу в
астрономiчних годинах (б0 хвилин). KopoTKi перерви, передбаченi мiж

уроками, заняттями, лекцiями е робочим часом педагогiчного працiвника.
: 5.4. У школi встановлюеться п'ятиденний робочий тиждень iз двома

вихiднимиднями.
Час початку роботи:
- чергового вчителя - о 08. 10

- чергового адмiнiстратора - о 08. 15

- уrителiв школи - о 08.15 або не менше нiж за 15 хвилин до початку уроку.
Регламент проведення ypoKiB:

- Для 1^rHiB 1-го класiв тривагriсть ypoKiB 35 хв
- Для ylHiB 2-4-хкласiв тривалiстъ ypoKiB 40 хв
- Для ylHiB 5-11-х класiв трива.тliсть ypoKiB 45 хв

Кожен урок починаеться i закiнчуеться дзвоником.
Роботу факультативiв, rypTKiB, секцiй та iнших видiв позаурочноi

дiяльностi проводити за розкJIадом, протягом вiд 45 хвпгпан до 1,5 годин
(згiдно окремого плаЕу позакjlасноi роботи).

Рiзнi збори та засiдання (педагогiчнi ради, батькiвсъкi збори, засiдання
шкiльного самоврядування) проводяться за кЕ[пендарним ппаном,
затвердженим директором у встаповленi днi та години. Розкпад ypoKiB,
виховноТ роботи, позакJIасних зilIятъ, робота rypTKiB повиннi бути вивiшенi
на iнформацiйному стендi.
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5.5. Мiж уроками встановлюються перерви, тривалiсть яких
визIIачаеться нак€}зом директора (Наказ про затвердженнrt режиму роботи
закладу).

5.б. Позакласнi заняття з предметiв, факультативи, робота rypTKiB та
спортивних секцiй проводиться зарозкJIадом, затвердженим вiдповiдно на I
та II семестри.

5.7. ffодатковi, iндивiдуальнi та груповi заняття з 1^rнями, якi
потребують педагогiчноi пiдтримки, проводяться за розкJIаДом,
затвердженим на I та II семестри.

5.8. Адмiнiстрацiя закJIаду встановjIю€ тижневе педагогiчне
навантаженнrt педагогiчним працiвникам на новий навчЕUIьний piK (до
початку перiоду вiдпусток) з урахуванням рекомендацiй шкiльних мо,
призначення кJIасного керiвництва; а також дотриманЕrI принципiв:
- насц{пностi у викJIаданнi предметiв у кJIасах;
- збереженнrI об'ему навч€lльного навантаження, забезпеченнrI
стабiлъностiоб'ему навч€lльного навантаження протягом навч€tпьного року;
- забезпеченЕЯ молодих спецiалiстiв навчальним навантаженням за фахом
вобсязi, не менше кiлькостi годин Еа ставку заробiтноi плати;
- установленнrt навчЕtльного навантаження вище кiлькостi годин на 1,5

за згодою працiвника.
5.9. На час загрози, поширеннrI епiдемii, пандемii та!абоу разi

виникненЕrI загрози збройноi агресii, надзвичайнот сиryацii техногенного,
природного чи 1ншого характеру гнучкий режим робочого часу може
встаЕовлюватися нак€вом фозпорядженЕям) директора закJIаду освiти. З
таким наказом фозпорядженЕям) працiвник ознайомпюеться протягом двох
днiв З дня його прийнятгя, €UIе до запровадженIuI гп)лкого режиму робочого
часу. У такому разi норми частини третьоi cTaTTi З2 КЗпП УкраiЪи не

. застосовуються. Запровадження гн)лкого режиму робочого часу не тягне заъ 
собою змiн у HopMyBaHHi, оплатi працi та не впливае на обсяг трудових прав
працiвникiв.

5.10. На час загрози поширення епiдемii, пандемii необхiдностi
самоiзоляцii працiвника у випадках, встановлених законодавством, та/або у
разi виникнення загрози збройнот агресii, надзвичайнот сиryацiт
техногенного, природного чи iншого характеру може запроваджуватися
дистанцiйна робота наказом фозпорядженням) директора закJIаду освiти без
обов'язкового укладення трудового договору шро дистанцiйrгу роботу в
письмовiй формi. З таким наказом фозпорядженЕrIм) працiвник
ознайомлюсться протягом двох днiв з дня його прийняття, аJIе до
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ЗаПРОВаДЖенIuI дистанцiйноi роботи. У такому разi норми частини третьоi
cTaTTi 32 КЗпП Украiни не застосов).ються (ст. 60 -2 Кодексу законiв про
працю УкраТни(нада.пi - КЗпП УкраiЪи). Щистанцiйна робота передбачае
виконання роботи працiвником поза робочими примiщеннrlми чи теритфiею
закJIаду освiти, в будь-якому мiсцi за вибором працiвника та з використанЕям
iнформацiйно-комунiкацiйних техноJIогiй. При дистанцiйнiй роботi
працiвник розподiляе робочпЙчас на власниЙ розсуд, на нього не
поширюються правила вIцlтрiшнього ;грудового розпоряДкУ, якщо iнше не
визначено трудовим договором. При цьому загапьна тривалiсть робочого
ЧаСУ неможе перевищувати норм, передбачеЕих статтями 50 i 51 КЗпП

виконання дистанцiйнот роботи може посднуватися з виконанням
працiвником роботи на робочому мiсцi у примiщеннi чи на територiТ закладу
освiти.

5.11. Розклад ypoKiB затверджуеться директором за узгодженням iз
ПРОфСПiЛКоВим KoMiTeToM, ураховуючи принцип педагогiчноi доцiльностi й
максим€tJIьноi eKoHoMiT часу педагогiчного працiвника.

при вiдсутностi педагога або iншого працiвника закJIаду освiти
керiвникзобов'язаний TepMiHoBo вжити заходiв щодо його замiни iншим
педагогом чи працiвником.

5.|2. Праця допомiжного та технiчного персонЕlлу визначаеться
графiкоМ, яl<vlй затверджуеться директором за узгодженням iз профспiлковим
koMiTeToM. Графiк вивiшустъся на видному мiсцi й надаеться працiвникам
для ознайомJIення пiд пiдпис.

5.13. Пiд час зимових, ociHHix та весняних канiкул, а також лiтнiх, що
не спiвпадають з черговою вiдrryсткою, адмiнiстрацiя Заlг1..lас педагогiчних
працiвникiв до навчсlпьноi, виховноi, методичноi, органiзацiйноI та iншоi
педагогiЧноi дiяльностi в межах часу) що не перевиIцуе ix навч€}льного
навантаженЕя до початку канiкул вiдповiдно до TaKlD( меж:
- з наванта)кенням до 9 год. - з 9.00 до 11.00 год.;
- з наванта)кенням вiд 9до 18 год. - з 9.00 до 13.00 год.;
- з навант€DкенЕям вiд 18 до 28 год.- з 9.00 до 14.00 год.

5.|2. Адмiнiстрацiя закладу за узгодженням iз профспiлковим
KoMiTeToM скJIадае графiк чергових вiдгryсток i доводить його до вiдома Bcix
працiвникiв.

5.13. Учителям та iншим педагогiчним працiвникам rцорiчнi вiдrryстки
надаються, як правило, пiд час лiтнiх канiкул.
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5.14. Вiдrryстка, необхiдна для санаторного лiкування, може буrп
надана протягом навч€tльного року при н€rявностi стабiлъноi замiни з
предмета.

5.15. Учителям та iншим працiвникам не дозволяеться:
- змiнюВати на свiй розсУд розклал ypoKiB i графiки роботи;
- проводити замiну ypokiB без вiдома адмiнiстрацiт закJIаду;
- продовжувати чи скорочувати трива.шiсть ypoKiB i перерв мiж ними.

5.1б. Забороняеться:
- вiдволiкати вчитеЛiв i 1..rHiB за рахунок навчального часу на робоry i
проведення заходiв, не пов'язаних з ocBiTHiM процесом;
- вiдволiкати вчитеJIя на розмови з батьками i колегами пiсля початку уроку;
- входити в кJIас пiсля початку уроку для рiзншr оголошеЕь та iнформацiй.
Вхiд у кJIас пiсля початку уроку дозвоJIяеться в особливих випадках лише з
дозволу директора чи його засryпникiв;
- знаходитисъ у закJIадi cTopoHHiM особам пiд час освiтнього процесу;
- робота понад норму та робота у вихiднi та святковi днi не допускаеться;
- ЗаГЦЦgrНЯ oKPeMrTx ПРаЦiВНИКiв до роботи в установленi для них вихiднi днi
допускаеться у виняткових випадк€ж, передбачених законодавством Украiни,
за писъмовим накЕвом фозпорядженням) власника або уповноваженого ним

Робота у вихiдний день може компенсувжисяза погодженням cTopiH
наданнrIм iншого дня вiдпочинку або у грошовiй формi у подвiйному розмiрi.

VI. ЗАОХОЧЕННrI ЗА УСШХИ В РОБОТI
6.1. ЗаохоченнrI за успiхи в роботi € важJIивим засобом змiцнення

трудовоiдисциплiни.
6.2. За зрЕвкове виконання трудових обов'язкiв, результативнiсть у

навчЕlлъно-виховнiй роботi, довry i сумлiнну працю, новацiт у професiйнiй
дiяльностi, активrту }пIасть у життi трудового колективу адмiнiстрацiя
закJIаду застосовуе TaKi заохоченЕrt:
- оголошеннrI подяки iз занесенням у трудову книжку; оюлошеЕЕя подяки;
премiя;
- нагородження Почесною црамотою; нагороджеЕня цiнним подарунком;
ушанування майстрiв педагогiчноТ працi, BeTepaHiB працi.

б.3. Право застосування заходiв заохочення (за погодженням чи спiлъно
з профспiлковим KoMiTeToM) належить директору заюIаду. ГIри цьому також
враховуеться дrмка вiдповiдного методичного об' сднання.

6.4. За досягненЕя високIаl( результатiв у навчаннi i вихованнi
педагогiчнi працiвники рекомендуються дJUI нагородженЕя державними

88



Еагородами, присво€нЕя почесних звань, вiдзначення державними премiями,
знаками, грамотами, iншими видами мор€}JIьного i матерiального заохочення.

6.5. Заохочення оголошуеться в наказi фозпорядженнi), доводиться до
вiдома всього колективу закJIаду освiти i заноситъся до трудовоi книжки
працiвника.

VII. СТЯГНЕННrI ЗА пОРуIIIЕнFUI трудовоi мсLр{гIJIIни
7.1. {о порушникiв дисциплiни i недобросовiсних працiвникiв

застосовуються засоби дисциплiнарного i громадського впливу.
7.2. Порушення трудовоi дисциплiни - це невиконанЕя або виконанIUI

не на наJIежнОму piBHi з винИ працiвнИка покJIадених на нього трудових
обов'язкiв.

7.3. За порушенш трудовот дисциплiни до працiвника може бути
застосованоодин iз засобiв стягнення:
- догана;
- звiльнення.
Звiльнення як дисциплiнарне стягненЕя може бути застосоване вiдповiдно до
п.п. 3, 4,7,8 ст.40, ст.41 Кодексу законiв про працю УкраiЪп (322-08).

7.4. Звiлънення як дисциплiнарне стягненнrt може бути застосоване за
систематиIIне невиконання працiвником без поважнI.u( причин обов'язкiв,
покJIадених на нього трудовим договором, CTaTJrToM, Правил€lми
внугрiшнього трудового розпорядку, посадовою iнструкцiею, якщо до цього
працiвника ранiше застосовувzrлись заходи дисциплiнарною чи |ромадського
впливу.

7. 5.'Що застосування дисциплiЕарного стягненюI в.гrасник або
уповноважений ним орган повинен зажадати вiд порушника трудовоi
дисциплiЕи письмовi пояснення. У випадку вiдмови працiвника дати
письмовi пояснення скJIадаеться вiдповiдний акт.,Щисциплiнарнi стягнення
застосовуються власником або уповноваженим ним оргаЕом безпосереднъо
пiсля виявпення провини, але не пiзнiше одного мiсяця вiд дня ii виявлення,
не рахуючи часу хвороби працiвника або перебування його у вiдrryстцi.

,щисциплiнарне стягненнrI не може буг" накJIадене пiзнiше шести
мiсяцiв iз дня вчиненшI проступку.

7.6. Рiшення атестацiйноТ KoMicii також с пiдставою дJIя звiлънення
педагогiЧногО працiвника в порядку, установленOму законодавством УкраiЪи.

7 .7 . Дпсциплiнарнi стягнення застосов).ються директором.
Адмiнiстрацiя зак.шаду мае право замiсть застосування дисциплiнарного

стягнення передати питання про порушеншI трудовоi дисциплiни на розгJUIд
адмiнiстративнот наради, профспiлкового koMiTery, зборiв трудового
колективу.
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7.8. Працiвники, обранi до складу профспiлкових органiв i не звiлъненi

стягненню без попередньоi згоди профспiлкового KoMiTeTy членами якого
вони е, голова первинноТ профспiлковоi органiзацii - без попередньоi згоди
президii Мукачiвськоi районноi органiзацii профспiлки працiвникiв освiти i
науки УкраIни.

7.9. Розрив трудового договору з iнiцiативи адмiнiстрацiТ не

допускаеться без поrrереднього погодження профспiлкового KoMiTery школи,
за виключенням випадкiв, передбачених законодавствOм УкраiЪи.

7.10. .Що накладання стягнення вiд порушника дисцигlлiни повинно
бути одержане письмове пояснення. Вiдмова вiд написанЕя не € перепоною

для застосування дисциплiЕарного стягнення.
7 .| t .,Щисциплiнарнi стягненЕя застосовуються адмiнiстрацiею закJIаду

безпосередньо пlсля здlисненнrl проступку, але у Bcix випадках не пiзнiше
мiсця пiсля його здiйснення (не врulховуючи часу вiдсутностi працiвника по
хворобi чи у вiдпустцi).

7.|2.,Щисцигlлiнарне стягненнrI не може накJIадатися пiзнiше шести
мiсяцiв пiсля здiйснення простулку.

7.tЗ. Стягнення оголошуеться в наказi по закJIаду й повiдомJIяеться
працiвнику пiд пiдпис протягом трьох днiв. Якщо цей працiвник
вiдмовляеться пiдписати наказ, то скJIадаеться вiдповiдний акт i робиться
вiдмiтка на документi особою, яка знайомила працiвника з наказом, яка
пiдтверджуеться його пiдписом iз вказiвкою TepMiHy ознайомлення.

VIII. TEPMIH дi
8.1. Правиланабираютъ чинностi з моменту затвердження наказом по

закJIаду i дiють до укJIадення нових або перегляду цих Правил.
8.2. У разi реорганiзацiТ закJIаду, Правила зберiгають чиннiсть протягом

строку, на яwIй iх укладено, або можуть бути переглянутi за згодою
копективу.

8.3. У разi лiквiдацiТ закJIаду Правила зберiгають чиннiсть протягом

усього строку проведення лiквiдацiТ.

8.4. У разi змiни роботодавця чиннiсть Правил зберiгаеться протягом строку
його дii, але не бiльше одного року
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,Щодаток Ns 19

до колективнсго договору
на2022-202б рр.

ВеликолучкiвськоТ Голова первинноi
пiлковоiпрофс

сlльсько1 ради
iя ýбiш Василь Балог

пЕрЕлIк
пптань соцiально-економiчного i трулового xapaкTepyl що погодrrqуються

керiвником закладу з профсrriлковим KoMiTeToM первинноi
профспiлковоi органiзацii

м

з/п

Питання i документи, що rrогоджуються
керiвником зtlкJIаду з профспiлковим KoMiTeToM

Пiдстава

1. Празила внугрiшнього

трудового розпорядку

ст. 142 КЗпП УкраiЪи

2. Розподiл IIавчальЕого навантiDкення п.63 Iнструкчii про порядок
об.rислення заробiтноi Iшати
працiвникiв освiти

a
J. Триваrriсть робочого тижня, тривалiсть щоденноi

роботи (змiни), графiки i режими роботи для
деяких структурних пiдlозлiлiв i окремих цруп
праuiвникiв

п.21 Типових цравил
внугрiшнього розпоряlщу
для працiвникiв державних
навчально-вLIховних заgrадiв
УкршЪи

4. Заlтучення окремих працiвникiв, у виняткових
випадках, до роботи у свяжовi, вихiднi днi та до
нQдурочних робiт

ст.71 КЗпП Укра'ни, п.23
Типових прtlвил

внугрiшнього трудового

розпорядку для тrрачiвникiв

держaвних навчально-
виховIIих закладiв Украrни
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5. Графiки вi,щlусток ст.79 КЗпП Украrни, п.27
Типових прtlвил
внугрiшнього трудового

розпорядку для праrдiвникiв

державних навчально-
виховних закладiв УкраiЪи

6. Сшrад атестацiйноТ KoMicii п.2.7 . Типового Положення
проатестацiю педагогi.пrшх
праuiвнrлкiв

7, Звiльнення прачiвникiв за iнiцiативою
а,д\,fiнiстрацiТ з пiдставо передбачених пунктом 1

(KpiM лiквiдацiТ органiзацii), пунктами 2-5,7 ст.4а
КзпП Украiни, гункт€lý{и 2,З cT.4l КЗпП Украiни,
а саме: п.1 ст.40 - змiни в органiзацii виробництва
i працi, в тому числi лiквЦацii, реорганiзацii
установи, органiзацii, скороченнi чисельностi або
IIIтату працiвникi в; п.2 ст.40 - невiдповiдностi
працiвника займанiй посадi внаслiдок
недостат[Iьоi квалiфiкацii або стану здоров'я, якi
перешкоджtlють продовжеЕню даноТ роботи; п.3
ст.40 - систематиtIного невикоЕання працiвником
без поважних приЕIин обов'язкiв, покJIацених Еа
нього трудовим договором або правилаtrли
внугрiшнього трудового розпорядку, якщо до
прачiвника ранiше застосовув:LJIись зЕtходи

цисциплiнарного trи громадського стягнення; п.4
эт.40 - Irрогули (у тому числi вiдсупrостi на
роботi бiльше трьох годин протягом робочого
цня) без пов€Dкtlих причиЕ; п.5 ст.40 - нез'явленнi
ша робоry бiльше 4-х мiсяцiв пiдряд уяаслiдок
гимчiюовоi непрацездатностi, не рахуюtм r

liдпустки по вагiтностi i пологztх, якщо 
]

tЕlконодtlвством Ile вста}lовлено трива_пiший 
l

гермiн збереження мiсця роботи (посади) при l

IeBHoMy з€lхворюв:tЕнi; п.7 ст.40 - появi на роботi 
I

} IIетверезому cTaHi, у cTaнi наркотиtшого або 
l

]оксиtIного сп'янiння; п.2 cT.4l * винних дiлс l

lрацiвника, який безпосередньо обслуговус 
l

рошовi або ToBapHi цiнностi, якщо цi дii дають 
l

dдстази для втрати довiр'я до нього з боку 
l

lласника або уповновЕDкеного ним оргi}ну] п.3 l

lT.4l - учиненнi працiвникомо який виконуе 
l

lиховнi функцiТ, аI\,fОральЕого проступку, не l

ст.43 КЗпП УкраiЪи
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суý[iсного з продовжеЕням даноi роботи

8. Змiна умов трудового договору, оIшати працi,
притtrЕення до дисцигшiнарноТ вiдовiдальностi,
звiльнення з iнiцiативи власника або

уповновЕDкеного ним оргаЕу.rленiв виборншr
профспiлкових органiв

ст.252 КЗпП УкраiЪи

9. Комплекснi заходи щодо охорони працi,
IIормативIIi акти з питiшIь охорони працi
(Положення про комiсiю з питань охорони працi
зtlкJIаду освiти тощо)

ст. 161 КЗпП Укра'ни, ст.1.4.
Порядку опрацювання i
затвердженшI власЕиком
нормативних акгiв про
охорону працi, що дiють на
пi,щlрисмствi, затвердженого
наказом !ержавного
KoMiTery Украiни по нiгляду
з охороЕи працi вiд
21.12.|99з Jslз2

10. посадовi iнструкцii для Bcix категорiй
працiвникiв зашlаду

ц.5.3 .24 Га-irревоТ угод{,
п.5. 1. 1 1 Регiональноi угоди

11 Тарифiкацiйнi списки п.4 (додажи 1,2,З)
Iнструкцii про fiорядок
об.rислення заробiтноi ппати
працiвникiв освiти

|2. Перелiк праrдiвникiв iз числа адмiнiстративно-
господарського, обслуговуючого та навчально-
допомiжного персоЕаJIу (KpiM цомiчникiв-
вихователiв), якi за характером роботи
безпосередньо спiлкуються з уrнями i мають
право на пiдвищеЕня посадових окJIадiв па 15-25
вiдсожiв

п.3l IнструкцiТ про порядок
об.п,rслення заробiтноi плати
праuiвникiв освiти

1з,
l-
|Лоплати за супtiщення,професiй (посад),

розширенЕя зони обслуговувtlЕня чи збiльшення
обоягiв виконрirних робiт, за викоЕаIIня поряд з
основЕою роботою обов'язкiв тимчасово
вiдсугнiх працiвникiв без обмеження розмiрiв цих
доплат та перелiкiвсумiщуваних професiй (посад)

п. 52 IнструкцiТ про порядок
обчисленпя заробiтноТ плати
працiвникiв освiти

|4" Положення про премiюваяня,розмiри п.53 Iнструкцii про порядок

9з



матерiаJIьноiдопомоги та премiйпрацiвникам
закJIаду

обчислення заробiтноi плати
працiвникiв освiти

15. Перелiк конкретних робiт, на яrсi встltновJIюетъся

доплата за несприятJIивi рлови прачi i розмiри
доIIлат за видtlми робiт

додаток М 9 Iнструкцii про
rrорядок обчислення
заробiтноТ Iшати працiвникiв
освiти

|6. Перенесення щорiчноi вiдпустки за iнiцiативою
власника або уповноваженого ним оргtlну

ст.11 Закону УкраiЪи кПро
вiдгtустки>
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,Щодаток }l9 20
до колективного договору

на 2022-2026 рр.

иколуrкiвськоi Голова первинноi
HiB
сiльськоi ради

я Рубiш Василь Балог

змiни трудового законодавства в умовах во€ншого стану

1. Закон УкраiЪи "Про органiзацiю трулових вiдносин в умовах
военного cTaITy" вiд 15 березня 2022 року }lb2136.

2. Змiни трудового законодавства, якi запровадженi Законом вiд 01

липня 2022 року Ns2352 О'Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB
УкраТни щодо оптимiзацii трудових вiдносин".

З. РозясненЕя основних положень Закону УкраiЪи "Про внесення змiн
до деякID( законiв Украiни щодо оптимiзацii трудових вiдносин J\b7255 вiд
19.07.2022 року та пiдписаного Президентом УкраТни |7.08.2022 року.
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{одаток Ns 21
до колективного договору

на 2022-2026 рр.

ВеликолучкiвсъкоТ

#ЦI ступенiв
чкiвськоi сiльськоТ рuд"
iLэ_ Надiя Рубiш

список

Голова первинноi
профспiлковоI

василъ Баrrог

членiв робочоI KoMicii CTopiH для ведепня переговорiв i здiйснепня
контролю

за впконанпям колектпвного договору

1. вИ профспiЛкового KoMiTery первипноi профспiлковоi органiзацiiВелпколучкiвськоi загалiноосвiтньоii йколп I-Ш сryпенiв

1.Балогвасиль,}"нНl"'":fiж:,;;:"й,#iJ#:,_;;;;"rвиннот

2.мотринецъс"i'""Тrх'rt;Ж"jlJхffiЖl:"r"".,ооЕ"r,rкового
KoMiTery

з.севчнаталiяъТ#ТН:**ЪъЁi;хЖ::Жмiтеryпервиннот

4 - Головатюк марин" ffi:flНТТ*"fi:fi *1о"о.о _"r,;; первинноi
профспiлковоТ органiзацii.

2' ВЦ аДМiН iСТРаЦir 
РеgИКОлучкiвсь Koi загальноосвiтньо[ школ и I_шIсryпепiв Великолучкiвсько[ сiльськоi радп :1. Рубiш Надiя IBaHiBHa - директор закладу;

2, Рубiш Bipa МиколаiЪна - заступник директора з навч€tпъно-виховноТ

З' ГабОВДа НаДiЯ ЕМеРИХiВНа -.::Ж;к директора з навчЕ}льно-вrдrовноi

4. Кабацiй IBaH Васильов", - r""iffio.ifr господарствсм.
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Прошнуровано та пронумеровано 9б

кlвсько1
Н.I.Рубiш
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Прошнуровано та прOнумеровано 9б

Н.I.Рубiш

ького ПК
профспiлки

"'-'/

шiсть) аркушiв
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