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Роздiл I. Загальнi положення

1.1. Кодективний договiр на2022-2026 роки мiж адмiнiстрацiсю та
шрофспiлксвим KoMiTeToM Микулiвськоi IIсчатковоl школи
Iвановецъкоi сЬськоi ради (нада"шi -Сторони) укJIадено вiдповiдно до
Закоку УкраiЪи <<Гlpo колективнi договори i угоди>>, Законiв Украiни кПро
ocBiTy>, <Дро rrовну загrlJIьну сЁредЕю ocBiTy>, <<Про охсроЕу працi>>, <d{po

гrрофспiлки, ?х права та гарантii дiялъностi>>, Генеральноi угоди про

регулюванюI основних Irринципiв i норм реалiзацii соцiаьно-економiчноi
полiтики i трудових вiдносин в YKpaiHi (надалi Генеральна угоаа),
Галревоi угоди мiж MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни та ЩК Профспiлки
црацiвникiв освiти i науки УкраiЪи (нада-гli - Га;lрева угода), Угоди мiж
ýепартамеЕтом освiти i науки Закарпатсъкоi обласноi державноi
адмiнiстрацii та Закрпатсъкоi обласноi органiзацiТ профспiлки шрафвникiв
освiти i науки Украiни (надалi - Регiональна угода), Угоди Mixc управлiнням
освiти i науки ЪaHoBelщKoi cbcbKoi ради та KoMiTeToM Мукачiвськоi
районноi органiзацii профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни (надалi

- Угода), iнших aKTiB законодавства у сферi освiти та мiжнародних договорiв
Украiни, укладених в устаIrовленому закоЕом порядку, iншими
закоЕодавчими актами УкраiЪи.

1.2. Положення колективногс дOговору укдадено на засадах:
- соцiальног0 дiалогу, взаемноТ довiри та поваги, розмежраншI прав i

вiдповiдаьностi CTopiH ;

- обовОязковостi веден}t I колективIIих цереrоворiв;
- рiвногlравностi CTopiH у BHeceHHi пропозицiй;
- ypaxyBaнHj[ реальнI/D( моNсiIивостей матерiа_пьного, виробничого й

фiнансового забезlrечеЕ}lя зобов'язань, якi шриймаються;
- гlрiоритgгностi примирних методiв при розв'язаннi конфлiктних

ситуацiй;
- взасмноi вiдповiдальностi за виксЕаннrI досягЕугих домовленостей;
- добровiльностi у rrрийняттi зобов'язаЕь.
tr.З. На пiдставi колективног0 дOговору, яl<ъй с локlLльним нOрмативним

актом соцiального партнерства, встановлено взаемнi зобовkзанлrя CTopiH
щодо регулюванЕя виробтптчrоr, трудових i соцiшrьно-економiчних вiдносин i
узгодження iHTepeciB працiвникiв i роботодавця.

1.4. Умови
Еоширюютъся Еа
працiвникiв зак"паду, с обов'язковими дJuI викоЕ&ння Сторонами, якi його
укпади.

1.5. СторOЕами колективног0 дOговору с:

- керiвник Микулiвсъкоi Еочатковоi шкоJIи Iвановецькоi
ci-rbcbKoi ради у особi директOра Гаврилець Алли Юрiiвни, яка представляе
iггереси власника i мае вiдповiднi повноваження;

колективного договору дiють безпосереднь0 та



- гiрофспiлковий KoMiTeT, у особi голови профспiлкового KoMiTeTy
Шмаько Наталii Василiвни, який, вiдповiдно д0 ст. 247 Кодексу законiв про

професifшi спiлки, ix гlрава та гарантii дiялъностi>>, представляе iнтереси
працiвr*шсiв Микулiвýькоi початковоi школи IвановецькоТ сiлъсъкоi
ради у питаннях виробництва, працi, побугу, культури й захищас ix трудовi,
соlца"jьяо-економlчнl щрава та закOннt нтереси.

початковоТ школи Iвановецькоi1.6. Керiвник Микулiвськоi
UIъcbKo1 ради визнае профсrriлковий KoMiTeT единим повноважним

цредставникOм Bcix працiвникiв Микулiвсъкоi початковоТ школи
Iвановецькоi сiдьськоi ради в колективних переговорах.

1.7. Сторони зобов'яз)доться дотримуватись Еринципiв соцiалъного
паржерства: паритетностi представництва, piBHorrpaBнocTi cTopiH, взасмноi
вiдповiда_гlъностi, конструктивностi ,га аргументованостi при проведеннi
переговсрi (консультацiй) щодо укладаншI колективного догOвору, внесення
змiн i доповнень до ньог0, вирiшення ycix питанъ соцiагtьнс-економiчних i
трудовLD( вiдносин.

1.8. Колективний договiр мOже бу." розiрваний або змiнений тiльки за
взаемною домовленiстю CTopiH. Змiни й доповненнrI вносятьс я за згодою
CTopiH пiсля проведення переговорiв. Пропозицii однiсТ iз CTopiH €
обов'язковими дJIя розгJIяду ilrшою Стороною. Рiшення triодо них
гrриймалоться за згодою CTopiH у 10-денний TepMiH i набувають чинrrостi
пiсля схваJIення загtшьними зборами трудOвог0 колективу.

1.9. Змiни, що виIшиваютъ iз змiн 1tинног0 закоЕодавства, ГенеральноТ

угоди, Га_гrревоi угоди та регiональних угод, вносяться без проведеннlI
переговорiв. iншi змiни T a доII0внення аба приfiинення дii колективног0
договOру - т,iльки гliсля переговорiв CTopiH у такому порядку:

- одна iз CTopiH повiдомляе iншу Сторону й вносить сформульованi
проIrозицii щодо змiни до колективного договOру;

- у семиденний строк Сторони угворюють робочу комiсiю i
розпочинають перегOвори;

- пiсдя досягнеЕня згоди CTopiH щодо вIIесення змiн оформлло€ться
вцповlднии протокол.

1.10. Х{одна iз cTopiH,t.tu. lкодна 1з сторlн, що укJIали колективнии договlр, не може
шротtrом усього стрOку його дii в одностOрOнньому порядку приймати

колективнии договiр,

рiшення, що змiнюють норми, положення, зобов'язання кOлективного
догOвOру, або шриrинrlють iх викOнання.

1.11. Переговори щOд0 укjIаданшI новOго колективного дOговору на
наступний TepMiH почиЕаються не ранiше як за 3 мiсяцi до закiнчеЕнll строку
дii колективного договору.

|.|2. Пiсля с]tв€Lпення проекту колективного договору уповноваженi
ýредставники cTopiH у 7 денний TepMiH пiдписують колсктивний договiр.

1.1З. Сторони у п'ятиденний TepMiH з дня пiдписаншI колективного
договору (змiн i доповнень) спiльно пOдають колективний логовiр для



ПОВiДОпffiоТ рееотрацii в мiсцевi органи державноi виконавчоi влади та у
ДВOТШКнОвяЙ TepMiH з дшI реестрацii забезкетують доведеншI змiсту
КОлектиВIlого договору до вiдома профспiлкового KoMiTeTy та працiвникiв
закладу.

1.14. Адмiнiстрацiя забезпечу€ ознайомлення ycix членiв трудовOrо
КОJIеКтиВу з текстом колективнOго дOгOвору (змiнами i доповненнями) у
двогrокýевий TopMiH з дЕя його реестрацii.

1.15. При змiнi представникiв CTopiH, пOвноваження та обов'язки цього
колекгивнOrо догOвсру переходятъ до правонаступника CTopiH.

Роздiл П. TepMiH дii колектЕвного договору

2.1. Колективний договiр укJIадено ма2а22 - 20Zб роки, cxвrtJleнo
з€гЕlльнИми зборами трудОвогО колективУ вiд 19грудня 2022 рOку протокол J&
l, набирас чинностi з моменту пiдписання представIrиками CTopiH i дiе до
укпаден}uI нового або перегляду цьог0 колективнOго договOру.

2.2. Жодна iз CTopiH, що укJIали колективний договiр, не мOже
впродовж встанOвленого TepMiHy його дii в односторонньому порядку
rrРИПиниТи викоЕання взятиr( на себе зобOв'язань, ttорушити узгодженi
положення i норми.

2.3. Сторони забезпечують fпродовж дii колективнсго договору
монiторинг чинног0 законодавства Украiни з визначених кOлективним
ДOГОВОром питань, сприrtютъ реалiзацii законOдавчих норм щодс прав пt
гарантiй працiвникiв, iнiцiюють iх захист.

2.4. Сторони створюють умови дJIJI iнформацiйного забезпечення
ПРаЦiВНИКiВ щодо стану викOЕанýя норм, полOжень i зобов'язань
колективIrого договору, дотримуючись перiодичностi оцрилюдненFIя
вiдповiдноi iнформацii не рiдше одного разу ка пiврiччя.

Роздiл III. Реryлювання виробничих, ц)удових вiдrrосин

3. I. KepiBHuK зобов'язуеmься:
З.1.1. Забезпечити ефективну дiяльнiсть Микулiвськоi гrочатковоi

ШКОДИ IВаНОВеЦькОi сiльськоТ ради, вкхOдячи з фактичних обсягiв
фiНаНСУвання, та рацiона_гtьне використаннjI спецiалъншr коштiв для
пiдвlдцен}Irt резулътативнOстi робсrги Микулiвсъкоi початковOi шкопи
IЗаНОВ еЦЪКОi сiльськоi р&ди, полiпшення добробру HaйMaHlot працiвникiв.

3.|.Z. Забезпечити розвитOк i змiцнення матерiалъно-технiчноТ бжм
Мжулiвсък*i шочатковоi школи IвановецъкоТ сiлъськоi р8ди,
grвореЕшI оIттим{tпъних р{ов дJU{ органiзацii освiтнього процесу.

З.1.3. Протягом 2 днiв з часу одержаншt iнформацii доводити до вiдома
ЩаЦiВtПllСiв Закладу HoBi нормативнi документи стосовно трудовIФ( вiднооия,
ОРГаНiЗаЦii пРацi, роз'яснтовати ix змiст, права та обов'язки працiвникiв.



З.1.4. Забезпечити дотриманЕrI встановлених чинким законодавýтвом
норм трив€tлостi робочог0 часу i часу вiдпочинку для працiвникiв закладу.

З.1,5. Застосовувати засоби моралъного i матqiалъного стимулювання
шсiсноi працi, рацiонального використання наявного обладнання, технiчних
засобiв навчанюI i т.п, При вирiшеннi цих питанъ консулътув жиQя з
шрофспiлковим KoMiTeToM (ст. 38 ЗУ Про профспiлки, ix права та гарантii
дiяiьноотi).

З.l.б. Створювати умови дJu{ використання педагогiчними
щацiвниками вiльних вИ навчаJIъних занятъ та виконаннrI iншоi педагогiчноi
роботи за розкладом окрýмих днiв ти)кIля з метOю пiдвищення ква_гliфiкацii,
самоосвiтио пiдготовки до занять тощо за межами закладу освiти (п.5.3.1
Га"гrузсвоi угоди, п.5 .З .2 Регiональноi угоди).

З.|,7. Забезпечити розробку, затвердженнrI посадOвих iнструкцiй для
Bcix категорiй працiвникiв закJIаду за погоджешrям з профспiлковим
KoMiTeToM (п. 5. З.24 Гаггревоi угоди, п. 5. 1. 1 1 Регiонаrrьноi угоди).

З.1.8. Забезпечити протягом одного року реалiзацiю працiвниками
tIерев{Dкного праза на укJIадаш{rI трудового договOру у разi поворотного
прийняття на роботу працiвникiв ана-irогiчвоi ква-rriфiкацii (ст. 42 -1 КЗшП
Украiни).

З.|.9. Вiдповiдно до заявок забезшечити працевлаштраннrI в закладi
освiти випускникiв педагогiчнlас закладiв освiти за отриманOю
спецiа-шънiстю, уклавши з ними безстроковий трудовий договiр та
установивши iM педагоriчне {навчilдъне нзtвантшкення) в обсязi не нижче
кiлъкостi годин ýа ставку заробiтноl шпати.

3. 1.10. Забезпечити наставництво над молодими сIIецiалiстами, сшри5Iти
ik адаптацii в колективi та професiйнOму зростанню.

3.1.11. Усувати HepiBHicTb за fi наявноотi в оплатi працi жiнок i
чоловiкiв, якi працюють в закладi, на базi заг€}JIънOго соцiального нормативу
оIшати працi, а також а ocHoBi професйноi пiдготовки (перепiдготовки)
кадрiв (ст. 18 Закону Украiни ,<ГIро забезпечеЕшI piBHKx прав та мOжливостей
жiнок i чоловiкiв>>).

З.|.|2. Здiйснювати комIIJIектраннJI кадрами i просування шрацiвникiв
шо роботi з дотриманIuIм принципу надан}uI переваги особi Tiei cTaTi, щодо
псоi в закладi icHye дисбаланс (ст. 18 Закону Украiни ,,ГIро забезпечення

рЬншr гIрав та можпивостей жiнок i чоловiкiв>).
З.1.13. До псчатку роботи працiвника за укjIаденим трудовим

доповором (KpiM трудOвOго дOгOвору про дистанцiйну
перевOдячи працiвника в устi}новленому законом uOрядку на

роботу) або
iншу роботу,

ров'ясlплти пИ особистий пiдгrис його права, обов'язки, iнформувати гIро

умови працi, наявнiстъ н€} робочому мiсцi, де BiH буд. працIовати,
пебезпечнlж i шкiдлрrвих виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та
rдожгпшi наслiдки iх вгшиву на здоров'я, його права на_пiлъги i компенсацii за

роботу в таких уý{овах вiдповiдно до чинного закоЕодавства Украiни й цъого
rоII€ктивIlог0 договору.



З.1.14. Установлювати Еаказом фозпорядженням) гнl"rкий режим
Робочого часу дju{ працiвникiв закJIаду освiти на час загрози, поширеннlI
еrriдемiТ, пандемii та/або у разi виникненнrI загрози збройноi аrресii,
надзвичаЙноi ситуацii техногеннOго, прирOдног0 чи iншого характеру. З
Таким наказом фозпоряджеtшям) ознаЙомлювати гrрацiвникiв протягом двох
днiв з дня Його приЙняття, аJIе д0 запровадження гIýдкOго режиму робочого
часу. У такому разi норми частиЁи третъоi cTaTTi 32 КЗпII Украiни не
застосовуються (ст. 60 КЗпП Украiни}. Запровадження гпу{кого режиму
робочого часу Ite тягне за собою змiп у HopMyBaHHi, оплатi
вЕпива€ на обсж тр,чдових IIрав IIрацiвникiв Микулiвськоi
школи Iвановецькоi сiльськоi ради.

3.1.15. Запроваджрати нак{tзом фозпоряд;кенrrям)

пращ та н9
початковоi

керiвника
дистанцiйну роботу для працiвникiв закладу освiти на час загрози поширеЕня
опiдемiiо пандемiТо необхiдностi самоiзоляцii працiвника у випадках,
BcTaHOBлeHpD( законодавством, таlабо у разi виникнеЕня загрози збройноi
агресiТ, надзвичаЙяоi ситуацii техногенного, природного чи iншого
характеру, без обов'язкового укладеЕшI трудовOг0 догOвору гrро дистанцifllту
роботу в гlисъмовiй формi. З таким нак€Еом фозпорядженшIм) працiвникiв
ознайомлювати протягом двох днiв з дня його прийrrяття, ше до
запроваджен}ш дистанцiйноi роботи. У такому разi норми частини TpeTboi
cTaTTi З2 КЗпП УкраiЪи не застосовуються ( ст. 60 -2 КЗгrП УкраiЪи).
ýиотанцiйна робота - це форма органiзацii працi, за якоi робота викону€ться
працiвником поза робочими примiщеннями чи територiею закладу освiти, в
будъ-якому мiсцi за вибором працiвника та з використаннrIм iнформацiйно_

3.1.16. При укладеннi трудового договOру про дистанцiйну роботу
н;аджи працiвниковi рекомендацiТ щодо роботи з обладнанtям та засобами,
якi керiвник надае працЬнику для виконаннrI певного обсягу робiт.
Ознайомлення може вiдбуватиая у формi дистанцiйного iнструктажу або
шляхом проведення навчанпя безпечним методам роботи на кOнкретному
технiчному засобi. У трудовому договорi за згOдою cTopiH можугь
передбачжися додаткOвi умови щодо безпеки црацi. ознайошrювати
ПРацiВникiв З наказами фозпорядженнями), шовiдомлен}ulми, iншими
ДОкУМентами керiвника щOдо TxHix прав та обов'язкiв з викOристаннr[м
визначених у трудовому договорi засобiв електронног0 зв'язку. У такому разi
пiдтвердженнr{м ознайомлення вваlкаетъся фа*, обмiну вiдшовiдними
електронними документами мiж керiвником та працiвником.

З.|.|7. Забезпечити безпечнiсть i належний технiчний стан обладнання
Та Засобiв виробництва, що передаються працiвнику длrt викOнанЕrI
дистанцiйноТ роботи.

З. 1. 18. Звiльнен}ul працiвникiв за iнiцiативою роботодавця здiйснювати
За поIIереднiм погоджеЕIuIм з профспiлковим комiтgгом згiдно з чинним
законодавством Украши.



3.1.19. Звiльнення педагогiчних працiвнтжiв у зв'язку зi скороченн_rIм
обсягу роботи здiЙснювати лише пiсля закiнченrrя навчЕlдьного року (п.5.3.5
Галревоi угоди).

3.1.20. Укладати з педагогiчними працiвrптками, якi досtrли гlенсiйного
BiKy та яким виплачуеться пенсtя за BiKoM, трудовi договори строком вiд
ОДного до тръох poKiB {сr.22 Закону Украiни ,,Про повЕу загаJIьну середню
ooBiTy>).

З.|.2l. Розривати з rrрацiвником трудовий договiр, за його власним
баЖаНням, (У тсму числi строковий), якщо в закладi не викоЕуетъся
ЗакОноДавство про охорону працi, умови колективного договору з цих питаЕь
З виплатою вiдповiдноi вихiдноi допомоги у розмiрi не менше З-мiсячног0
заробiтку (ст. б Закону Украiни <Про охорOну працi> ).

3.|.22. Сприяти наданЕю можливостi непедагогiчним працiвникам
ЗаКЛаДУ, ЯКi вiДповiдно до чиннOго законодавства мають право на
ВиЮIаДацьку роботу, викоЕувати if в межах основного робочого часу (п.5.З.12
ГалревоТ угоди).

З .l .2З . Забезпечити щорiчне пiдвищення кватliфiкацii педагогiчних
ПРаЦiвникiв Закладу згiдно з планOм та псза межами плану пiдвищенкя
ква-гriфiкацii закладу на вiдповiдниЙ piK, що формуеться, розглядасться i
ЗаТВерджусться педагогiчною радою закJIаду, з ypaxyвaнHltм особливостей,
ВиЗначених Порядком пiдвищенвя квалiфiкацii педагогiчних i науково-
педагогiчних працiвникiв, затвердженог0 пост&яовою Кабiнету MiHicTpiB
Украtни вiд 21.08.2019 }[Ь800. На час пiдвищення ква-iliфiкацii педагогiчним
ПРацiвником вiдповiдно д0 затвердженого плану з вiдривом вц виробництва
{ОСВiтНьОго процесу) в обсязi, визначеному з€жонодавствомl за педагогiчним
працiвником зберiгати мiсце роботи (посаду) iз зберехtенням середньоi
заробiтноi гIлати. Витрати, пов'язанi цiдвищенням квалiфiкацii,
ВЦШКОДовувати у порядку, визначеному закOнодавством (Закони Украiни
<<Гlpo ocBiTy>>, постанова Кабiнету MiHioTpiB УкраТни вИ 21.08.2019 JЪ800
<ДеЯкi шитаЕIня пiдвищення квалiфiкацii педагогiчнлж i науково-педагогiчних
працiвникiв>).

З.|.Z4. Забезпечити дотриманIuI чинного законодавства щодо
ПОВiДОмленнll працiвникiв про введеннlI нових i змiну чинних умов працi,
ЗОКРеМа ПеДагогiчних працiвнrдсiв щод0 обсягу педагогiчного (навча_гrьного)
HaBaHTa}IteHmI на наступний навчалъний piK, не пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до ix
запроваджен}t I (п.5.З.17 Галузевоi угоди).

3.|.25. Органiзlъати режим роботи закJIаду в спеку зriдно санiтарних
НОРм, ЗатвердженLD( постаноýою Головного державнOго санiтарного лiкаря
Украiни вц 01 .|2.|999 ЛЬ 42.

3 .l.26. Вшлсчати представникiв профкому до скjIаду тарифiкацiйноi та
атестацiйноi комiсiй.

3.|.27. Погоджувати з профсгliлковим KoMiTgToM питаншI:
- запровадженшt змiн, перегляд умOв працi;
оплати працi;



- YruIoB ЗаПРОВаДженнlI та розмiрiв надбавок, доIшат, премiЙ, виЕагород
та iншlос заохотуваJьних, компенсацiйних виплат;

- час поqатку i закiнчення роботи, графiки змiнностi, подiлу робочого
ЧаСУ на Частини, застосуваЕнlI пцсуtrованого облiку робочого часу,
надурочних робiт, роботи у вихiднi днi, графiки роботи, згiдно з якими
ПеРедбачити можjlивiсть cTBopeн}ul умов для приймаЕЕя працiвниками iжi
ЦРОТЯГСМ РОбОчого часу на тих роботах, де особдивостi виробництва не
дозвоJUIють встановити шерерву;

- часу вiдпочинку, графiку надання вiдпусток тощ0 (п. 5.З.19 Гаlryзевоi
угсди, п.5.З.З).

З.l.Z8. СпРияти створенню в колективi сцриrtтдивого Mop€lлbнo -
ЕсЕхологiчного клiмату.

3,1.29. Упереджрати виникнення iндивiдуальЕих та кOлективних
ТРУДOВИХ КОНфлiктiв, а у випадку ix виникнення забезIIечити вирiшення
згlдно з чинним законодавствсм.

3.1.30. Уживати заходiв з метою запобiганIuI в закладi поширенню
COVID-I9 та iнших вiруснихепiдемii BIJVCHIýy, туберкульозу,

захворювань.

3. 2. IIр о фкоtп зобов'язуеmься :
З.2.1. ПРедставJIяти та захищати трудовi, соцiа-пъно-економiчнi права та

IIитань.
З.2.8. У випадку порушень трудових црав .шенiв

заходlв щодо iх усунеЕIIя:
мiсцевого самоврядуванIuI та

офiцiйно звертатисъ д0

у вiдносинах з
державноi влади та

мlсцевого оамсврядраншI в судових орган€ж.
3.2.2. Здiйснювати грсмадський KoHTpoJrь за дотрим8нням у закладi

ЗаКOнОдавства про режим працi i вiдпочияку та своечасним введенIuIм у дiю
НОРМаТИВНИХ дОкУментiв З IIитаýь трудових вiдносин, органiзацii,
нормування uрацi, розподiлу педжогiчного (навчального) наваЕтаженшI
ТОЩО. РОЗ'яСнювати чдеЕам трудового колективу змiст нормативЕих
документiв щодо органiзацii працi, tx права i обов'язки.

З.2.3. Сприяти дотриманню трудовоi дисциплiни та Еравид
внугрiшнъого розпорядку (fiодаток Jtll 19).

З.2.4. УСебiчно використOвувати передбаченi чинним законOдавством
права та MoжJIиBocTi щодо ycyнeкюt причин та обставин, що спричинюютъ
колективнi трудовi спори, з пит&нь, що стос).ються режиму шрацi i
вiдпочинку. Сприяти упередженню виникЕення трудових конфлiктiв.

3.2.5. Забезпечити сшiвпрацю з адмiнiстрацiею закJIаду з метою
попsредження порушень норм законодав ства.

3.2.6. Брати у{асть в органiзацii, пiдготовцi та проведеннi заходiв,
СпРямоваЕlDt на пiдвищення профес iйноi майстерностi працiвникiв закладу.

З.2.7. Брати r{асть у семiнарах-навчаннях профактиву MicTa з правових

Профспiлки вживати
керiвникiв органiв

цекграJьних органiвобдасних орrанiв влади,



виконавчот вдади, управлiння освiти i науки Iвановецькоi сiльськоi ради,
департаменту освiти i науки Закарпатськоi обласноi державноТ адмiнiстрацii,
MiHicTepcTBa освiтИ i наукИ Украiни, надсилатИ копii вiдповiдей до
Мукачiвськог0 районного KoMiTeTy Профспiлки длrI подапьшого реаграння.В оперативному порядку iнформрати працiвникiв закJIаду про приллини
виникнен}ur проблсмних питаЕь та вiдповiднi заходи, вжлtтi гЕlJIузевою
Г{рофспiлкою.

з.2.9. Не допускати прийнятгя роботодавцем ЕOрматиtsних aKTiB без
дотриманю[ IIроцедури погодження або врахування думки шрофспiлкового
koMiTvTy первиннот профспiлковоi органiзацii, передбачъноi чинним
закOнOдавствоМ Украtни, колективним договором та угодами (!одаток М20).

З.З. Сторони колективного договору домовиJIись, що:
з.з.1. У Микулiвськiй шочатковiй школi Iвановецъкоi сiдьськоi

РадИ встановЛюеться 5 денний робочий тижденъ з 2 вихiдними днJIми в
суботу, недiлю. Режим роботи закладу з 08.00 год. до 16.00 год.

З,3.2. Перiоди, УпРодовж яких у зак;rадi освiти не здiйснюстъся оовiтнiй
процеС (освiтня дiяльнiсть) у зв'язку iз санiтарно-епiдемiологiчними,
клiматичними чи iншими, не заJIежними вiд працьникiв обставинами, ;
робочим часом педагогiчних та iнших працiвникiв. У зазначений час
працiвники залу{аютъся до рiзних форм навчаJIьноf, вихOвноi, методичноi,
органiзацiйноi та iншот педагогiчноi дi*rrьностi, У Tоlr{y числi i дистанцiйно,
передбачено'i трудовим договором або посадовOю iнструкцiею, вiдповiдно до
HaкitЗy керiвника закладу в IIорядку, передбаченOму колективним договорOм
та IIравипами внугрiшнього рOзпорядку (п, 5.2.| Галревоi угоди, n.i.z.t
Регiональноi угоди).

з.3.з. Залучення вчителiв, якi здiйснюютъ iндивiдуальне навчання дiтей
за медичними II0казами, а також асистентiв учителiв до виконання iншот
ОРГаНiЗаЦiЙНО-пеДагогiчноТ роботи у канiкулярний перiод, здiйснюстъся в
межах кiлькостi годин навчального ЕавантiDкення, установленого 11ри
тарифiкацii до початку канiкул {п. 5.2.2 Галревоi угоди).

з.3.4. ТривалiСть робочого часу педагогiчних [рацiвникiв, зzIJIу{ених у
перiод, що не збirаетъся iз щорiчною оплачуваною вiдгryсткою, на строк не
бiльше одного мiсяця до роботи в оздоровчi табори з деrrпим переб).ванням
дiтей, що дiюТь в канiкулярний перiод у тiй же мiсцевостi на базi Ьакладiв
освiти, не може Ееревищувати кiлькостi годин, встанOвлених при тарифiкачii
до t{очатку TaKoi роботи чи при укдаденнi трудового договору iп. 5.2.з
Галревоi угоди).

3.3-5. Залучення педагогiчних працiвникiв у канiкулярний перiод, який
Ее збiгаеться з ik щорiчною оilлачуваною вiдпусткою, до роботи в
оздоровчих таборах, рOзташованих в iкшiй мiсцевоотi, здiйснюеться лише за
згсдою працiвникiв (п. 5.2.4 ГалузевоТ угоди).з.3.6. РежиМ виконання навчалъноТ, виховноi, метOдичноТ,
органiзацiйноi та iншоi педагогiчноi дiялъностi регулю€ться правилами
внугрiшнього розпорядку закладу освiти, про|рамами, iндивiдуальними
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I1ЛаНаМИ РОбiт, iншими локаJIьними актами, як безпосередньо в закJIад.
освiти, так i за його межами.

Роздiл IY. Забезпечення зайнятостi

4. 1. KepiBH uк зо бо в' язуеmь ся :
4.I.1 . Рiшення про змiни в органiзацiТ виробництва i працi,

РеОРГаНiЗацiю i перегrрофЙювання закJIаду, що шризводятъ до скороченЕя
чисельностi або штату праuiвникiв, ргодженi з профсгriлковим koMiTgToM.
ПРиЙмати не пiзнiше нiж за З мiсяцi до намiчених дLil з економiчним
ОбrРУнтуваншIм та захOдами забезпечення зайнятостi працiвкикiв, щс
ВИВiльняЮтъся. Тримiсячний перiод використовувати для вжиття заходiв
ЩОД0 ЗапОбiтання звiльненню чи зведенню Тх кiлькостi до MiHiMply абс
цОм'якшення несприятливих наслiдкiв будь-якого звiлънення (ст,49 -4 КЗпП
УКРаIни, пiдпункт 2 пункту 3 ст.50 Закону Украiни ,,Г{ро зайнrгiстъ
ЕаселеннrI>>, Tt. 4.2"2. Галревоi угоди).

4.1.2. При виникненнi необхiдностi вивiльненнrl працiвникiв у зв'язку iз
змiнами в органiзацii' виробництва i працi, у тому числi лiквiдацiею,
РеОРГанiЗацiею або перепрофiлюванням установи, скороченням чиоельностi
або штату працiвникiв ( п. 1. ст. 40 КЗпП УкраТни):

- ЗДiЙСнювати вивiльнення JIише пiс-ltя викOрист ання ycix можливостей
забезпечити ix роботою Еа iншому робочому мiсцi, в т. ч. за рахунок
звiлънення cyMic никiв, лiквiдацiТ сушrilц ення тощ о ;

- свосчасно та в повному обсязi повiдомляти у писъмовiй формi
ВiДповiдниЙ центр зайнятостi ýержавноТ служби зайнятоотi (пiдпункт 4
п}rнкту 3 ст.50 Закону Украiни <Про зайнятiстъ населенtrш);

- наIIравляти на професiЙну пiдготовку, перепiдготовку iз збереженшIм
€ереднъого заробiтку на весь перiод навчаЕня.

4.1.З. УжИвати заходiв дJuI недопущення в закладi масових вивiльнень
ПРаЦЮЮЧИХ З iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу (понад 3
вiдсотки чиоелъностi працiвникiв улродOвж кале}царного року) (п.4.i.5
ГалузевоТ у,оди).

4.1.4. Проводити з профспiлковим комiтgгом сгriльнi консультацii з
ПРИВОДУ Виникнення обrрунтованоi необхiдностi скороченнrI бiльш як З
BИcoTKiB чиселъностi працiвникiв (п. 4.2.1 . Галревоi угоди).

4.1.5. Не допускати економiчно необгрунтованог0 скороченюI кiлъкостi
КЛаСiВ, ГРУП, рОбочих мiсць. У викадку об'сктивкоi необхiдностi скороченнrI
ЧИСеЛЪНОСтi педагогiчних працiвникiв проводити його пiсля закiнчення
Е{авч€tJIьного року в устанOвленому законом цорядку.

4.1.6. Забезпечити cTBopeH}uI HоBI]D( робочих мiсць за рахунок
розширеннlI IUIатних послуг.

4.|.7. НаДавати бажаючим можJIивiстъ працювати на умовак неповного
РОбОчОгО часу з оплатою гlрацi пропорцiйно вiдпрацьованOго часу (за
фактично викоЕану роботу) без будь-яких обмеженъ трудових прав

1].



ПРаЦiВНИкiв, iз збереженнjIм повноi тривалостi оплачуваноi вiдпустки та Bcil
гарантiй, пiльг, комrlенсацiй, установлених коJIективним догOвором.

4.1,8. Забезпечити працевлаштуван}и на вiлънi й HoBocTBopeHi робоч
МiСЦя в зак-падi незайнятого населеннlI, зареестрованого в Щержавнiй слуlкб
зайнятостi, вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог, надаючи при цьом)
перевагу професiйно досвiдченим працiвникам i вигý/скникам закладiв ocBiTl
{п. 4.2.3. Галревоi угоди).

4.|.9. З метою створення педагогiчним працiвникам вiдповiдних )e{ol
працi, якi б максимаJIънo сприяли забезпеченЕю продуктивноТ зайнятостi т:
ЗаРаХУВаННЮ перiодiв труловоi дiялъностi д0 страхового стажу длJ
цризначення вiдповiдного виду пенсii:

- ПРИ Звiльненнi педагогiчних гlрацiвникiв вивiльненi годинр
РОЗПОДiлЯТи у першу чергу мiж тими шедагогiчними гlрацiвниками, якi маютl
непов н е п едагогi чне (навч аrrьне) навантаження,

- ЗаJI}л{аТи До ВиклаДацъкоi роботи керiвнихэ II€двгогiчних та iнших
ПРаЦiВникiв закладу, гrрацiвникiв iнших пiдприемств, установ} органiзацiЁ
ЛИШе За УМОВи ЗабезпеченнrI штатних педагогiчних працiвникiв навчальниN
НаВаНТаЖеНнЯм в обсязi не менше вiдповiдноi кiлькостi годин на ставку;

- IIередавати уроки з окремкх предметiв у початкових класах, у т. ч
УРОКИ iНОЗеМнОi мови, фiзичноi культури, образотворчого мистецтва, музики
iНфОРМаТики лише спецiалiстам за наявностi об'сктивних причин тз
ОбОВ'яЗкОвоi писъмовоi згоди вчителiв ilочаткових класiв, забезrrечуючи прй
цьому 0IIлату працi вiдповiдно до поJlожень п" 74 Iнструкцii про шорядок
обчислення заробiтноi пrrати працiвникiв освiти (п.4.Z.7. Галузевоi угоди).

4.1.10. КеРiвнику та його заступникам, якi працюють на повну ставку,
надавати години тижневого навантажен}ut лише за учIови забезгiечення
ШТаТНИХ ПеДагОгiчних працiвникiв педагогiчним (навча_пьним)
НаВаНТаЖеННЯМ в обсязi не менше вiдповiдноТ KiлbKocTi годин на ставку.
Керiвнику та його заступникам дозволяти вести викJIадацъку роботу чи
занrIття з гуртками в закладiо але не бiльше 9 годин на тижденъ (з60 годин на
PiK), ЯКЩО Вони fiо основнiй посадi отримують повний посадовий оклад
(отавку).

ýозволяти iншим працiвникам закJIаду вести викладацьку роботу абс
заIUIття з гурткiвцями у закладiо але в середнъому не бiльше 2 годин {l2
годин на тиждень, 480 годин на piK), якщо всни ilо основнiЙ роботi
отримують повний посадовий оклад(ставку).

У вигIадках, коли вищезгаданi працiвники отримують гIо основнiй
РОбОТi 0,5 пОСадового окладу (ставки), дозвOJIяти вести викладацьку роботу в
СеРеДНЪОМУ Не бiльше 3 годин на день (18 годин на тижденъ! 720 годин на
PiK) (п. 91 Iнструкцii про порядок обчиолення заробiтноТ плати працiвникiв
освiти, затвердженоТ наказом МоН Украiни вiд 15,04.1993 J\ъ 102).

4.1.11. Не ДОfiускати зменшення обсягу rrедагогiчного (навчального)
навантажеЕня особам rтередпенсiйного BiKy (п. 4.2.9, Галузевоi угоди).

4.|.|2. Обмежити }.кJIаденЕя строкових договорiв з працiвЕиками з
мотивацii необхiдностi ix випробовуваннJI (п. 5.3,7. Галузевоi угоди).
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4.|.\3. Трудовi договори, що були переукладенi один чи декiлъка разiв,
завинrIтком випадкiв, передбачених частиною другою cTaTTi 23 КЗпП
УкраiЪи, ввarкати такими, що укладенi ýа пеu"зrrачений строк (п. 5.з"9.
ГалузевоТ угоди).

вивiльнених працiвникiв. Сприяти органiзацiт в
закладу висвiтленнll питанъ чинного законодавства IIро

4. 2. Профспiлковuй комimеm зобов'яэуеmься :
4.2.1. Вести роз'яснюваJIьýу роботу з питань трудових прав та

соцiального захисту
трудовому колективi
зайнятiсть.

4.2.z. Забезгtечувати коЕтроль за здiйсненням вивiльненюI працiвникiв
згiднО з чиЕниМ законодавством Украiни та надавати цим працiвникам
необхiдну юридичну дошомогу. Контролювати надання працiвникам
переважного права залишення на роботi вiдповiдно до от. 42 КЗпП Украiни.
Не допУскати звiльнентля за iнiцiативою адмiнiстрацii вагiтних, жiноi, якi
маютЬ дiтеЙ BiKoM до тръох poKiB (до б poKiB * ч. б от. |79 КЗпП УкраiЪи),
одиноких MaTepiB за нzlявЕостi дитини BiKoM д0 14 poKiB або д""""" 

'з

iнва_rriднiстю (ст. 184 КЗгdI Украrни).
4.2.з. Не знiмати з профспiлкового облiку вивiлънених працiвнr,кiв до

моментУ Тх гlрацевлаштрання (KpiM випадкiв подання особистоi заяви про
з}lJIття з профспiлкового облiку).

4-2.4. При виникненнi необхiдностi вивiльнення працiвникiв,
викорисТовувати тримiсячний TepMiH для веденЕя перегOворiв iз засновником
та уповноваженим ним органом, обмiну iнформацiсю щодо вiдкриття нових
робочиХ мiсць, зниження рiвня вивiльненшI працiвникiв, uж"rr" необхiдних
заходiв щодо ix працевлаштування.

4.2.5. Не давати згоду роботодавцю Еа вивiльнення з роботи
переговорiв щодо ixпрацiвникiв без проведення попереднiх

працевлаштуваншI.
4.2.6. Вносити пропозицii вiдгlовiдним органам про перенесення

oTpoKiB або тимчасове припиненЕя чи вiдмiнУ заходiц пов'язаних з
вивiльненням працiвникiв (ст. 49 -4 КЗпГl Украiни).

4,3- Сmорона колекmuвноzо dozoBopy dолrовались, ulо:
Ери скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв, переважне право
заJIишенНя на роботi у вигlадку одýаковоi продуктивностi працi i квалiфiкацiТ,
kpiM передбачених законодавством} надаетъся також:

- IIрацlвникам,
пенсiйного BiKy, гrри
пенсiйних виIтJIат (rr. 10
- працiвникам, у сiм'ях яких е особи, що маютъ статус безробiтних, тощо.

РоздiЛ V. Робочий час, peжIrм та нормування працi

5. 1. Керiвник зобов'язуеться:

яким залишилося менше тръох poKiB до настання
досягненнi якOго особа ма€ право на отриманнrI
ч.2 ст.42 Кодексу законiв про Ерацю Украiни);
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5.1.1. Приводити Правиrrа внугрiшньог0 розпорядку закJIаду уВiДПОВiДНiСТЬ З ЧИННим Законодавством i tиповими правипами внутрiшньогЬ
розпOрядку для црацiвникiв державнIlГr( Еавчrtýъно-виховних .u*uдiu Украiни
(п. 5.1.4, Гагrревоi угоди,.Щодаток J& 19).

5.|.2. Затверджувати за погодженнrIм з профспiлковим KoMiTeToM:
- посадовi iнструкщii працiвникiв закладу;
- педагогiчне (навчальне) навантаження педагогiчних працiвникiв.
5. l.З. Не ДOШУСКаТИ вiдволiканrrя працiвникiв вiд *"*o"u"* ними

професiйних обов'язкiв (за винlIтком випадкiв, передбачених чинним
з{жонодавствOм Украiни).

5.1.4. Заrучати працiвникiв до надурочЕих робiт, як
погOджен}UIм з профспiлковим KoMiTgToM, допускаючи ix лише уз дотримfi{IIям порядку, передбачених чин$им законодавством
5.1.6 Гатlревоi годи).

5.1.5. Заггучати до роботи
пише у виняткових випадках за
комiтgгом.

5.1.6. Запроваджувr}ти пiдсумований

виIilrгок, за
випадках та
Украiни (гr.

працвникiв, зrмови роботи якlD( неможгlивi
щотижFIевоi тривалостi робочого часу.

окремих працiвникiв у вlтхiднi (неробочi) днi
iх згодою i за погодженý.,Iм з профспiлковим

облiк робочого часу дJIя
з додержанIutм щоденноi або

5.1.7. Залучати працiвникъ до замiни тимчасово вiдсутнiх працiвникiв
JIише за ik згодою.

5.1-8. Запровадження, змiну й перегляд Еорм працi ,,роводити за
Еогоджен}шм з профспiлковим KoMiTeToM.

5.1.9. ЗабезпечитИ гласнiстЪ ycix заходiВ щодо HopMyBaH}UI працi,
роз'ясненлrя
гrрацiвникам причин перегJIяду нOрм црацi та умов застосуваню{ нових норм.

5.1.10. Протягом дii укладеного з працiвником трудового договору
письмOво iнформрати працiвникiв про запрOваджешlя нових нOрм чи змiнуtIинних норм шрацi та розмiрiв пiлъг i компенсацiй з ypaxyBaHHlIM тих, щонадаються йому дOдатково, не пiзнiше як за 2 мiсяцi до i" ,iпроu*д*ення чи
змiни.

5.1-11. ЗдiйсНюватИ звiльненНя педагоГiчниХ црацiвникiв у зв'язку iз
скороченrrям обсягу роботи тiльки пiсля закiнченrrя навч{tльного рOку.

5.1.12- Регулювати режим виконанýя навч€lJьноi роботи розкJIадOмЕавчальЕих зашшь. При скJIаданЕi розкпадiв навча_гtьнкх зашIть уЕикатинерацiонtlJlьних витрат часу педагогiчних працiвникiв, oi здiйснюють
викладаI1ъку роботу, забезпечувати безперервну послiдовнiстъ проведення
ypoKiB, навчgtпьнI,D( SaIUITь, не дошускаТи триваJIих перýрв мiж заняrгями (так
званих <<BiKoH>) (п. 5.З.2.Гаггревоi угоди).

5.1.13. Визначати обсяг навчальноi роботи дJUI кOжного педагога
безпосереднъо закJIадом освiти з ypaxyвaнrтrtм квалiфiкацiт гrрацiвника.

5. l . 1 4. Забезпечити прозорiсть розподiлу педагогiчно.Ь 1"uu"а-гlьного)
ЕавантаженнrI.
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5. 1. 15. Попереднiй розподiл педагогiчного (навчалъного) навантаженЕrI
ýанаступний навча-гlьний piK проводити в кiнцi поточного навчаJIьногg РокУ,
про що повiдомляти педагогiчних гrрацiвникiв невiдкладно.

5. 1. 1б. Не обмежувати обсяг педагогiчног0 (шавчалъного) HaBaHTrDKeHmt
максимrtльЕими розмiрами. Педагогiчне (навчальне) навантакеr{ня в обсязi
меЕше тарифноi ставки встановлювати лише за ýисьмовою згодою
педагогiчного працiвrика.

5. 1. 1 7. При встановленнi шедагогiчним працiвникам педагогiчного
ЕавантаженшI на новий навчалъний piK зберiгати, як правило, його обсяг, а
такоЖ дотримУватися цРинципУ HacTyfiHocTi В роботi, викJIадання Ередметiв у
кJIас€ж (п. 6.3.1 Гаггревоi угоди).

5.1.18. YcTaHoBjIюBaTИ шедагогiЧЕим шрацiвникаМ, якi перебраютъ увцпуотцi по догляду за дитиною, педагOгiчне (навчалъяе) ЕаваIIтаження пiд
час тарифiкацii на вiдповiдний Еавч€lльний pik в обоязi нс менше ставки. На
перiод ix вiдпустки гOдини педагогiчног0 (навча.гlьного) навантаження
тимчасово передавати iншим педагогiчним црацiвникам. Пiсля закiнчення
вiдпусткИ забезпечувати педагогiчним гlрацiвникам педагогiчне (навчальне)
НаВаНТаЖеННЯ, УСТановлене при тарифiкацii на початOк навчЕlпьного року (п.
6.З.2 Галревоi угоди).

5. 1 . 19. Уживати заходiв для забезпеченIUI педаrогiчнж пращiвншкiв
викJIадацъкою роботою в обсязi не менше ставки заробiтноi Iшати. За
вiдсутностi TaKoi можпивостi довант{Dкувати Тх до встановленоi норми годин
iнгпими видами навчалъкот, виховноi, методичноi, органiзацiйноi та iншоi
гtедагогiчноi дiяльностi (п. 6. З . 3 Галр евоi угоди).

5-1-.2а. Сприяти наданЕю можливостi непедаrогiчним працiвникам
заюIаду, якi вiдповiдно д0 чинного закснодавства мають право IIа
викJIадацъку роботу, виконувати ii у межах основного робочог0 qасу.

5.|.2|. Створити умови матерiа.гlьно вiдповiдальниМ особам для
забезпечен}uI збереження довiреного iм майна.

5.1.22. Забезпечити вiдповiдно до санiтарно-гiгiенiчних норм
темпераТliрний, повiтряний, свiтловий i водний режим у закладi.

5 . l .23 . Заб езпечити органiзацiю дJUI педагогiчниr працiвникiв
короткотермiнових KypciB, ceMiнapiB, конференцiй з пйтан" законодавства
lTpo ocBiTи трудовOго закOнодавства тощо.

5. 2. Пр о ф спiлко в uй ко.мfuпеm з о бо в' язу еmьея :
5-2.1. ЗдiйснюВати грOмадсъкий контрOJIъ за дотриманням у закладi

зЕконодz}вства про працю.
5.Z.2. Надавати кOнсультативну допомогу !шенам первинноi

профспiлковоi органiзацii з прrгань HopMyBaHHlI працi.

. 5.2.3. Iнформувжи управлiння освiти ъановецькоi сiльськоi ради та
r,ricbky органiзацiю профсгriлки пращiвникiв освiти i науки Украши про
вIrпадки порушеннlI законодавства шро црацю В закладi для вжиття
веобхiдних заходiв.
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Роздiл YI. 0плата працi

6. 1. KepiBH tlK з о б ов'язусmь ся :
б. 1. 1. Забезпечити педагогiчнIrм працiвнллкам диференцiацiю посадових

окладiв (ставок заробiтноТ плати) вiдповiдл{о дс квалiфiкацiйних категорiй,
чстанOвлення пiдвишдених посадоýих окладiв (ставок заробiтноТ платiт) за
педагогiчнi звання, надбавок за почеснi звання, дошлат за HayKoBi ступенi та
вченi звання, успiшне проходження сертифiкацii, роботу в iнклюзивrлих
Filacax (грутах) тощо.

6.1.2, Забезпечити в закладi гласнiсть }дlов оIIлати праlti,
]апровадження та розмiри доплат, надбавок, преп,tiй, винагород та iнших
заохочувальних} комfiенсацiйних i гарантiйних виплат з дотриманням норм i
гарантiй. пеirедбачених закOнодавствOм УкраТни, угOдами з обов'язковим
погодженням вищезазначених п}{тань з профспiлковим KoMiTeToN,I первинноi
профспiлковоТ органiзацiТ. Оплату прачi гrрацiвникiв закладу здiйснювати в
першочерговому порядку, yci iHrлi платежi здiйснювати пiсля виконання
зобов'язань щодо оплати працi (ст.15 Закону Украiни uПро оплату працi>)
( Додатки Jt]Ъýs 2,З,9,| 1,12,1 З, 1 5, | 6,|7,1 8, i 9,20).

6.1.3. Свосчасно i в повно*rу обсязi виплачувати працiвнлrкам закладу
заробiтну плату за перiол вiдпусток, а також tIоточну заробiтну плату у
грошовому вираженнi .tерез систел.{у банкоматiв по пластиковиN{ карткам,
згiдно особистоТ письмовоТ заяви прачiвник&, у робочi днi двiчi на мiсяць,
через промiжок часу., що не перевиrцус шiстнадцяти ка-цендарних днiв, та не
пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюетъся випJIата:

- виплата заробiтноi плати за першу полOвину tчtiсяця - l5 числа,
- розп,liр заробiтноi плати за першу половину мiсяця - не менше ошлати за

фактично вiдпрацьований час з рOзрахунку тарифноТ ставки (посадового
ок"таду) працiвника;

- заробiтна пJlата за мiсяць - останне число кожного
КзпП УкраТни, ст. 24 Закону УкраТни пПро оплату працi>,
\'краТни,Дро вiдпустки>).

6. 1.4. При збiгу TepMiHiB виплати заробiтноi платil з вихiдним,

"вятковим 
або неробочим днеi\{, виплачувати tt напередоднi (ст. 1 15 КЗпП

\-краТни, ст, 24 Закону УкраТни uПро оплату гrраlri>).
6.1.5. Заробiтну плату за весъ час rrlорiчноТ вiдпустки виflлачувати не

пtзнiше нiж за три днi до початку вiдпустки (ст. tr ] 5 КЗпГI Украiни).
6.1.6. шорiчну вiдпустку, на вимогу працiвника, перенести на iнший

перiод у разi порушення TepMiHy писъмового повiдомлення працiвника про
чf,с надання вiдпустки, Hecвoc.lacHoi виплати заробiтноi плати праrliвнику за
час щорiчноТ вiдпустки (ст. 80 КЗпП УкраТни).

6,|.7. При кожнiй виплатi заробiтноТ пдати повiдоплляти працiвникiв
,.ptl faHi, що ныIежатъ до перiоду, эа якиЙ шровадиться оплата прачi:

* загальна сума заробiтноi плати з розшифровкою за видами виплат,

розмiри i пiдстави вiдрахрань та уIрип,{ань iз заробiтноТ платl.t,
- срlа зарпfiати, що належить до вигiлати (ст. 110 КЗпП Украiни).

плiсяця (ст. 115
ст. 2\ Закону
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б.I.8. Забезпечити встановлення i виплату lчtiнiмальноi заробiтноi плати
вr:повiдно до чинного законодавства УкраТни,

6,1,9, Забезпечити опдату прачi працiвникiв закладу за заNIiну буль-
,якIIх категорiй тимчасово вiдсугнiх праuiвникiв у повному розмiрi за iхньою
ква_,,riфiкацiею (п, б.3.18 Галревоi угоди).

6.1.10. Установит}l такi розмiри доплат згiдно п.3 гlостанови Кабiнету
\IiHicTpiB Украiни вiд 30.08.2аа2 К 1298 пПро оплату працi працiвникiв на
;rcHoBi Сдr.rноТ тарифноi сiтки розрялiв i коефiчiснтiв з оплати прачi
працiвникiв установ, закладiв та органiзаuiй окремих гапузей бюджетноТ
;фери> iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету MiHicTpiB
}-краТни, з використанням на цю мету yciei eKoHoMiT фонлу заробiтноТ плати
за вiдповiдними посадами за:

- сl.мiщення професiлi, посад 1, розь,tiрi ло 50% посадового окладу
rтарифноТ ставки);

- рOзширеннrI зони обслуговування або збiльшення обсягiв
вi{конуваних робiт до 50% посадового окладу (тарифноТ ставки);

- виконання обов'язкiв тирtчасово вiдсутнiх працiвникiв без звiльнення
J основноi роботи до 50% посадовOго окладу (тарифноТ ставки) (п. 6.З.6
ГаrузевоТ утоди).

6.1.1 1 . З метою пiдвищення престижностi працi педагогiчних
rрацiвникiв, забезпечити встановлення та виплату надбавки в граничнорlу
позмiрi З0 вiдсоткiв пOсадового окладу (ставки заробiтноi плати), але не
).{енше 5 вiдсоткiв, педагогiчним працiвникам закладу освiти. у межах фонду
,_IIL-Iaти працi з урахуванням пiдвищень посадового окладу. Налбавку
встановити на весь обсяг навчального навантаження, що викону€ться
працiвником (постанова Кабiнету MiHicTpiB Украfни вiд 23,0З.201 t JTg 373
,,Про встановлення надбавки педагогiчним працiвникам закладiв дошкiлъноТ,
позашкiльноТ, загальноТ середньоТ, професiйноi (професiйно-технiчноТ),
вIIшот освiти, iнших установ i закладiв незалежно вiд Тх пiдпорядкування> iз
зrliнатuи, вt{есеними згiдно з Постановам КМ }ф88 вiд 25.03.20|4, ЛЪ23 вiд
i 1.01.2018). Розмiр надбавки обчислюватиметься пропорцiйно обсягам
роботи чи вiдпрацъоваЕому робочомy часу (Лодаток Jф 17),

6,|.|2. Забезпечити встановлення надбавки в розмiрi до 30 вiдсоткiв
застугIнрIкам керiвника закладу загальноТ середньоТ освiти, пOсади яких
вiднесенi до посад педагогiчних працiвгtикiв, у{ителям, якi викладають
предмети згiдно з вiдповiдним ,Щержавним стандартом загальноi середньоТ
освiти (постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2З.03.2011 М 37З <<Про

встaнов;ilення надбавки педагогiчним працiвникапл закладiв дошкiлъноТ,
позашкiльноi, загальноi, середньо?, професirlноТ (професiйно-технiчноi),
вищоТ освiти, iнших установ i закладiв неза-rIежно вiд Тх пiдпорялкування> iз
зrtiнами, внесеними згiдно з Постановам КМ jф88 вiд 25,0З.2а14, Jф23 вiд
11.01.2018) (Додаток М 17).

б.1.1З. Забезпечити встановлення надбавки в розмiрi не менше 20
вiдсоткiв:

- заступникам керiвника шкоJIи, tiосади якрlх вiднесенi до посад
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ПеДаГОГiчних працiвникiв. в яких апробують державний стандарт початковоТ
освiтивiдповiдно до Концепцii реагriзаuiт лержавноr полiтики у сферi
РефОРмУВання загалъноТ середньоi освiти <FIова 1KpaiHcbKa шкоJIаD на перiол
ДО 2029 Року, схваленоТ розгrорядженням Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл
14,12.201б }ib 988, вчитедям такоТ шкOли;

- ЗаСтупникам KepiBHltKa школll, в якiй навt{ання хоча б в одному з
ПОЧаТКОВИХ класiв здiЙснюеться за державним стандартом шочатковоТ освiти
вiдповiдно до Концепцiт реалiзащiт державнот полiтlтки у сферi реформрання
заr,альноТ середньоТ освiти кНова украТнська шкOла)> на перiод до 2029 рOку,
схваленоТ розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд t4.12.20lб ]\& 988,
yt{ителям таких класiв зазначеноТ школи (Додаток ]ф 17).

б.1.14. Встановлювати педагогiчним гrраrliвникам доплати, надбавки,
преrr,tiТ за викорисТаЕнЯ в ocBiTHboi\{y лpotteci iноземних мсво сучасних
технологiй, реалiзацiю iнновацiйних проектiв тощо вiдповiдно дс
ЗаКОнОДаВства, устанOвчих документiв та даного колективного договору.

6.i.15. Забезпечитlа встановленtш гlедагогiчному працiвнику, якрlй
чспiшно пройшов сертифiкацiю, щомiсячну доlrлату в розмiрi 20 вiдсоткiв
Посадового окладу (ставки заробiтноТ плати) пропорцiйно до обсягу
ПеДаГОгiчнОГо навантаження прOтягом строку дiТ сертlтфiката, на пiдставi
ЗаЯВи гiедагогiчного працiвника i сертифiката, який мiститься в Сдинiй
:ержавнiЙ електроннiЙ базi даних з питань освiти (п,5 ст.б1 Закону УкраТни
,,Про ocBiTy>>, постанова Кабiнету N{iHicTpiB УкраТни вiд 27,12.2а18 Л9 tl90
,,ПРО Затвердження Положення про сертифiкацiю гrедагогiчних працiвникiв>,
Jодат,оrt JЪ17).

6.1 . t б, ЗабезпечитII встановлення rцомiсячноТ надбавки за вислугу poKiB
ПРаЦiВНИкам, якi обiЙмаю],ь педагогiчнi посади, вiдповiдно ст" бl Закону
\'краТни uПро ocBiTy>> та Порядку в}{плати надбавок за вислугу poKiB
пе-]агогiчнI,1N{ та науково-педагогi.Iним працiвникам навча,цьних закладiв i
\ СТаНОВ ОСвiти, затвердженого постановою Кабiнету I\4iHicTpiB УкраТни вiл
-11,01.2001 JY! 78 кПро реа,riзачiю окреL4цх поло;ltень частин}r першоТ cTaTTi
_i' ЗакОнУ YKpaTHil <Про ocBiTy>, частини першоТ cTaTTi 25 Закону Украiни
ПРО ЗагаJiьну середню ocBiTy>>, частини друтоi' cTaTTi 18 i частини першоТ

;,татr'i 22 Закону Украiни кПро позашкiльну освiту>)(п. 8.3.1 ГалузевоТ уто.ци).
Зrriну розмiру надбавки проводити з мiсяця, rr{o настас за мiсяцем, коли
tsilнI,lкло таке право. якщо документи, необхiднi для сво€часного i
]РаВИЛЬНОГО обчислення стажу, знаходяться в закладi освiти. або :] дня
]оfання таких документiв праrriвникоN{ (Додаток N9 15).

6.1.17. Виплачувати педагогiчним працiвникам щорiчну гроIпову
вIiнагороду у розмiрi ло одного посадового окладу (ставки заробiтноТ гшати)
j,] срlлiнну fiрацю, зразкове виконання покJIадених на них обов'язкiв
Вl:ПОВiДнО до Поло>кення, гr0годженого з профспiлковим Kol,tiTeToM (ст. 57
Зэкону УкраТни кПро освiтy>, Додаток Jф1 l )

6.1.18. ЗабеЗпечити матерiальне стимулюва}{ня працiвникiв,
нllгороджених вiдомчими заохочувальними вiдзнаками fuIiHicTepcTBa освiти i
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наукИ УкраТни, перешrожцiВ фаховиХ KoHKypciB кУчителЬ року)) тощо (п.
б.3.17 ГалузевоТ угоди,п.6.З.З0 Угоди, fiодаток Ле2).

6.1.19" Вигrлачрати педагогiчним працiвникам допоN{огу на
оздоровлення у розмiрi мiсячного посадового окJIаду (ставки заробiтноТ
шlати) при наданнi пrорiчноi вiдПусткИ (ст.57 Закону Украiни uПро Ъсвiту>,
п. 8.3.1 ГалузевоТ угодлr ).

б,1.20. Установлювати доплати за oKpeMi види педагогiчriоТ дiяльностi
педагогiчним працiвникам закладу вiдповiдно до постанови Кабiнету
lvliHicTpiB Украiни вiд 25.08.2004 року J\ъ 1096 ,<ГIpo встановлення розшriрiЬ
доплат за oкpeмi види педагогiчноТ дiяльностi>l (Додаток jф 17),

6.|.2|. Здiйснювати ог{лату працi вчителiв, якi викладають декiлька
предметiв iнварiантноi складовоi навчальног0 плану, зокрема й у iншому
закладi загальноi середньоТ ocBiTlt, та пройtлли nyprn пiдвищення
квалiфiкацiТ з циХ предметiв, виходячи з присвоЪноТ квачiфiкацiйноТ категорii
з основного предмета (за фахом) (п. 6.З.2l. Галревоi утоди).

6"|,22. ЗДiйСНЮВаТи дошлату педагогiчнlам ,rрацi"*"кам за роботу в
iнклюзивних класак (групак) у розмiрi 2ао/о, за години роботи У цих класах,
групах (Додаток М 17).

6"1.2З. З метою дотримання вимог ПоложеннrI пр0 навчальнi кабiнети
загальноосвiтнiх навчалъних закладiв, затвердженого наказом MiHicTepcTBa
освiтИ i науки Украiни вiд 20.07.2004 J\ъ 601 та ПоложеннrI про навчалънi
кабiнети з прир одничо-математичних предметiв загалъноосвiтнii навчальних
11клалiв, затвердженого наказом fuiiHicTepcTBa освiти i науки вiд t4.12,211z
_\9 i423, iIри встановленнi доплаТ за завiдрання навчiIJiъними кабiнетами:- }{е обмежувати типiв та кiлъкостi навчаJlьних кабiнетiв закладiв
загальнотсередньOт освiти, за завiлрання якими встановлюсться додаткова
опJата;

- забезпечити оплату працiвнику за завiдування кiлькома навчальними
кабiнетами з безумовним дотри]чlанням норм постанови Кабiнету L4iHicTpiB
}-краiнИ вiд 25.08.2а04 Nь 109б <Лро встановлення розплiру доплати за oKpeMi
вIlдИ педагогiчноТ дiялъностi>> та пункту 41 IнструкцiТ ГIро порядок
обчислення заробiтнот плати працiвникiв освiти, заrверлхrе"от наказом
\IiHicTepcTBa освiти Украiни вiд i5.04,199з м 102, якимй n. встановлено
r_l1дь-яких обмежень та застереженъ rr{од0 Тх вiдповiдного оснашення чи
зтестацiТ з обов'язковим погодженнrIN{ з профспiлковим коплiтетом розмiру
-]оплати конкретному педагогiчному працiвнику (п" 6,3.4 Галузевоi угоди).

6.|.24. Здiйснювати вiдповiднi доплати керiвнипt rрuцi"""кам закладу,
lпKi викон}.ютъ на пiдставi норм чинного законодавства викладацьку роботу,,] v\lОRИ ПOКЛаДеННЯ На НИХ У ВИПаДКаХ ВИРОбничоТ необхiдностi обов'язкiв
Ii,r завiд}.ванню вiдповiдними навчаJtьниýIи кабiнетами чи кJiасних керiвникiв
п, б.3.5 ГалузевоТ угоди).

6.1-25- Забезпечити встановлення та виIIлату надбавки дJUI працiвникiв
]iб_-iiотеки, яка е структурним пiдроздiлом закладу освiти, ,u о.обп"вi умови
:;,бс-iтtt в граничному розмiрi 50% посадового 0кладу в межах фоrrду onnuш
rрацi незалея{но вiд виплати iнших надбавок i доплат, вiдповiдно до cTaTTi З0
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Закону УкраТни пПро бiблiотеки i бiблiотечну справу>>, гIостанови КабiнетуltjiolcP]B УКР аi'НИ'dlР О п iдви тr{ ешrя з ароб iTH оi плати 
"р 

uцi" ""*u,iЪйiй "ВiД 30'09,2009 }lb lОТЗ iЗ ЗМiНаМИ, *rr*.*t "r" згiдно з постановою кмвiд25,03,2014,Jчь89, лпаста-роз'яснення MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪиВiД 11'12,09 ]Ъ 119-876 
'u ПОrrО"'ення ,rро-*"rоату працiвникам бiблiотекнадбавки за особливi умови роботи.

вшгшату надбавки прсводит" ,*ооо, бiблiотек?рю, який працюе на неповнуставку в грани'ному розмiрi 50% посадового скледу в межах фонду оп,,атипрац1.

6,1,26, Встановr,rги виплату працiвникам бiблiотеки допOмсги на0здоровлення пiд час щорiчноi uiд.rу.lои в розмiрi посадово.о оuо*ду (ставкиаробiтноi плати) вiдгrовiдно д0 cTaTTi З0 ýакону Украiни <Дро бiблiотеки iбiблiотечпу справу,,, постанови Кабiнету Мйiстрiв Украiни вiд 22.а|.2005 Jýj)&l ,dIpo затвердженнlI Порядку виплати доппати за вислугу poKiBпрацъникам державних i комуналъних бiблiотек}.
6.1.27 - Забезпеч"r" *rйату доплати за вислугу poKiB бiблiотечнимпрацiвникам, якi працюють у закJIадi освiти, згцно постанови Кабiнету}ti'icTpiB Украiни й zz.ot -zo.oS IГs #.Ctpo заruерджеi{пя Порядку виплатиJо[lлати за вислугу poKiB працiвникам дФжавнкх i комунал""* бiблiотек>.Jогrлrату за вислугу poKiB u"*u"у"ати щомiсяця за фактично вiдпрацьованийlцlс у межах коштiв, передбачених Еа оппату працi, за основннм мiсцемроботИ у вiдсотКах дО посадовОго окJIаДу зitJIежЕо вiд стажу роботи (ýодатки-\цъ I7).
6,1,28, Забезпечити встановлення надбавки за вислугурокiв медщIнимпрафвнИкам, якi працююТь у закJIадаХ освiти, за умови, Що оплата працiтакнх працiвникiв здiйснюетъся вiдповiдно до умов оIIJIати пРацi медичнихшрацьшrкiв дqржавних i комуяаJ]ъних закладiв охорони здqров'я таJотримаЕня критерiiЪ длJI ii встановленIUI, шередбачених пOстанOвоюКабiнету MiHicTpiB Украiни вiд zg,lz.zoai ж 1418 <d{ро затвердженняПорялкУ виплати надбавки за вислугу рокЬ медиIIЕим та фармацевтичнимшрацьникам державIIих та комунаJIъних закладiв охорони здоров'я> iззхiнами, внесениМи згiднО з Постановами КМ вiд 20.01.zoiO й 47,вtд18,0l ,2012 м23, та нак€шу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вц з0.01.2010ý 56'dIPo ПОСТаНОВУ КаОЬету MiHicTp;u vкраiни Ns цт Ьiд20.01.2010 ,4-{poвЕесенrШ змiН,до пунктУ 4 ПорядКу-u"rr"ur" надбаВки за вислугу poKiB,ixap"M i фахiвцям з б*о"о* та неповною вЕщою медичною освiтою_Iqркавних та кOмун€IJIьних зактlадiв охорOЕи здоров'я>>>>. Надбавку заВIrgтУгУ PoKiB ВиIIJIаЧУВати щOмl*r* за фЪкrично вiдпрацьований час за0сновним мiсцsм роботи та за сумiсницruо* 1додатки Л! 1s).6,1-29- Забезшечити встановлення й виIшату медичним працiвЕикамзilLlаду допомоги на оздоровпенFI'I у розмiрi посадо"о.о-_оЬаДу пiд часня,lilr{нЯ шновно? щорiчноТ вiдпустки {ГIостанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪиBfu 11,05,201i ль 524 <<ГIитанй огIлати працi працiвнlжiв установ, закJIадiв таорганiзацiй окремих гаэlуз ей бюджетноТ сб ерш1.
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6.1.30. Здiйснювати за час роботи в перiод канiкул оплату працiпеJагогiчних та iнших працiвникiв, яким дозволено вести викладацьку
роботу з розрахунку заробiтноI плати, встановленот при тарифiкачi1, щопередувала початку канiкул (п. 7l Iнструкцii про ,Ьр"до* обчислення
заробiтноТ плати праrriвникiв освiти).

б,1.31. Здiйснювати опдатУ працi вчителiв, вихователiв группродовженого дня, iнших педагогiчних працiвникiв закцаду у вигrадках, колив oKpeMi лнi (мiсяui) заняття не провOдиться з нез€Llежних вiд них причинiпандемiТ, епiдемii, метеорологiчнi }rN,IоВи тощо), iз розрахунку заробiтноi
п_lати, установлеяот при тарифiкацiт, з дотриманням rrри цьому умов чинногозаконодавства Укратни. Час простою не з вини ,rрацi"никiв, включаючи
непедагогiчних_rтрацiвникiв, у тому числi на перiод Ъ.оrrоr.ння карантину,
tsстановлgного Кабiнетсlм MiHicTpiB УкраТни, оплач/tsати в розмiрi .Ър*дп"Ьiзаробiтноi плати, аJIе не менше тiрибнот ставки (поЬадово.о опоuду) (п. 8.З.3Гаrузевоi утоди, п. 6.1.9 Регiональноi уголи).

6,L32, Здiйснювати оплату працi керiвних та iнших працiвникiвjакJаду за години викладацькоi роботи чи занrIття з г}рткам" * .uоiuдi, понад
с|сновний посадовий оклад (ставку) у пOрядку, передба"*rrо*у вiдповiдно для,, чителiв, керiвникiв, викладачiв та KepiBH"oi*.yprKiB (за ,.р"6i*rчiсЙ1.
за години викладацькот роботи.чи занять з гуртками, виконанi, як виняток, уЗВ'ЯЗКУ З ВИРОбНИЧОЮ НеОбХiДНiСТЮ Понад *орrrу, зазначену вище, провадити
погодинну оплату за фактичну кiлъкiстъ годин} аJIе не бiлъш е 2а0 годин наrrк.(п. 91 IнстрУкшiТ про порядок обчислення заробiтноi пдати ПРацiвникiв
trcBiTи, затвердженоi наказом MIOH Украiни вiд 1s,о+.199з -hlb 102).

6,1,зз, Забезпечувати по*rпе"сацi* втрати частини заробiтноi' платичерезпорушення TepMiHiB li виплати згiдно з чинним законодавством
}'краТни.

б, Lз4, Не допускати компенсацiю надурочних робiт шляхOм надання
вi-lгулу,

6,1,35, За час простою, коли виникла виробнича ситуацiя. небезпечна
f_]Я життЯ чИ здоров'я працiвника, або людей, якi його оточують, iнавколишнього природного середовища не з його вини, за .rрацi"пrчпо*
зберiгатИ середнiЙ заробiтоК (ст_ 6 ЗаконУ УкраТни <Про охорону працi>),

6.1.зб, Зберiгати за працiвником мiсце роботи (.rосаду) l середнiй
заробiток за час проходження медичного оглядуjст. 17 Закону Украiни оПро
охорону працi>).

б,i,з7, Забезпечити своечасне й правильне встановлення й виплату
працiвникам заробiтнот плати з урахуванням змiни розмiрiв пOсадових
ОЬ-T аДiВ На ocнoвi. СДИНОi Тарифноi-сiтки розрядiв i коЪфiцiёrrтi* з 0плати
працi, розмiру мiнiмалъноТ заробiтноТ .rnrr", о.Ъirо, .ru*y роботи' категорiй,
звань, наукових ступенiв тошо.

б.1,38. Свосчасно здiйснювати iндексацiю грошових доходiвпрацiвникiв згiдно Законlч Украiни кпро iндексацiю ipo-o*rr* доходiвнаселенНя)) У зв'язкУ iз зростаннrIМ цiн i тарифiв ,ru *по*ивчi товари тапослуги.
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6.1.з9. Передбачити у кошторисi закjIаду видатки на премiювання,
над€lн}ш матерiалъноi допсмоги працЪникам закJIаДУ, стимулювання творчоi
чрацi i педагОгiчногО новаторства керiвних, шедагогiчнlж працiвнЙкiв,
з,tлежно вiд особистого внеску кожног0 працiвника або за виконанЕя
особливо важJIивих (термiновrх) робiт ,rа сrрЪо ix виконання у розмiрi не
меЕше 2 вцсоткiв плановOго фонду заробiтноi плати (п.52 Iнструкцif про
порядок обчислення заробiтноi rшати- працiвникiв освiти, затвердженоi
Еаказом MiHicTepcTBa освiти i наулси Ук,раiни ви 15.04.199з Jчь ю2,;. 6.з.lб
Галревоi угоди).

б.1.40. Вигrлачувати працЬникам вюtiдну допомогу
ТУДовоГо договору вiдповiдно до ст. 44 КзпП Украiни:

- з пiдстав, зазначених у гrр*ктi б ст. З6, ггуlrктахl,
Украiни,

- у розмiрi не менше середнього мiсячного заробiтку;
- у виIIадку призOву або вступу на вйськOву службу, наrлравлення на

альтернативну (вiйсъкову) службу (пункт З ст. Зб кЗпП Украi'ни), - у розмiрi
двок мiнiмалъниr( зарOбiтнrтх ппат;

- унаслiдOк пOрушення власником або упOвноваженим
вимог законодавства про працю i зобов'язанъ кOлективного
договору (ст. 38,39 КЗпП Украiни);

шри припиненнl

2, б ст.40 КЗпГI

ним 0рганOм
чи трудового

- у рOзмlр1 не менше тримiсячног0 середнього заробiтку.
6.|.41. ЗДiЙСНЮВаТИ додаткову сIшату за робоiу u ,i.r"ий час (з 10_i

години вечора до 6-Т годшlи рffжу) працЬникам, якi за графiками роботипрацююТЬ У цч час, у розмiрi 40% посадового окJIаду (сЪавки заробiтнот
гlлати) (п. б.3.7 Гагревоi угоди).

6.1.42. Здiйснювати доппати працЬникам за роботу у шкiдливих i
B€I}KKID( р{овах працi на пiдставi атестацiТ робочих мiсц" 

- 
*rЬ яких можуrь

уст,}новлюватисЬ доIUIати працiвникам за умови працi, нак€}З закJIаду <Дро
результати атестацii робочих мiсцъ за умовами .rрацi та визначеннlI права
працiвникiв на пiльги i коплпенсацii, передбач."i 

""r*им законодавством
(!одаток }lb 10).

6.|.4З. Г{роводити премiюванIш працiвникiв закладу вiдповiдно до ixвнеску в заг€Lлънi результати роботи в межах коштiв 
"а o.rou"y пращi, за

погоджеЕням з профспiлковим_ KoMiTsToM (постанова Кабiнету MiHicTpiB
Украiни ви 30.08-2002 m п98 ,<Гlpo 0IIлату црацi лрацiвникiв на ocHoBi
Сдепrоi тарифноТ сiтки розрядiв i коефiцi.оi* з 0плати црацi працiвникiв
установ, зак:tадiв та органiзацiй окремих гаггузей бюджетноi сферЙ>, п. 8.З.2
Га_превоi угоди) (ýодатки J\lb 2)

6-1.44. Звернуги особливу увагу на визначеншI розмiрiв премiювання,
щорiчноi грошовоi винsгороди за сумлiнну црадю, зр€lзкове виконаннrt
покJIадеЕIо( на HIID( обов'язкiв, надбавок i доплат, надаЕня щорiчних
вiдггусток, тарифiкацiю тощо близькrлr осiб посадових осiб юридичних осiб
чблi*лОго праlа (ст.28 ЗаконУ УкраiнИ ,ДрО зашобirанrо uоруrцii}r.

6,|.45. Звiльllяти вiд роботи в закJIадi працiвникiв, "*i. або виявили
баЖаННЯ СТаТИ ДОНОРами KpoBi таlабо norrrorr*ЪтiB KpoBi, у днi вiдповiдного
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медичного обстсженнrI i донацii щровi або комгrонеllтiв KpoBi (KpiM випадкiв,
якщо вiдсугвiсть донOра на його робочому мiсцi в цi днi може шризвести д0
3агрсзЕ }киттю чи здорOв'ю людей, до невиконаншI завд€ш{ь, пов'язанrоr iз
забезпеченням громадсъкогопOрядку, д0 значноi матерiальноi шкоди або
irrшюt тяжких наслiдкiв) на пiдставiвiдповiдних зalяв, подltних керiвництву не
пiзнiш як за один робочий день до дня донацii kpoBi rаlабо компонентiв
kpoBi, iз збереженrтям за ними середнього заробiтку за рахунOк коштiв
заюIаду {ст. |24 КЗпП Украiни, абзац 2 чаотини 2 cTaTTi 12 Закону Украiни
,<Гlpo безпеку та якiстъ донорсъкоi KpoBi та KoMEOHеHTiB кровЬ>) .

6.1.46. ГIрацiвникам-донорам, якi прстягOм року безоплатно здiйснили
донацiю KpoBi в сумарнй кiлькостi, що дорiвнюе двом р{lзовим максимаJIъно
доtryстимип,, до3ам, абс Iшазми KpoBi в сумарнiй кiлькостi, що дорiвнюе
чотиръоМ разовиМ максим€lдьно догtустимим дозам, заготовJIеним методом
аферезу, або тромбоцитiв у двох разовЕх донацiях методом аферезу,
дошомогУ з тимчасовоi неЕрацездатностi у зв'язку iз захвOрюваннrIм
виIIлачувати у розмiрi 100 вiдсоткiв середнъоi заробiтноi Iшати доЕора
незалежно вц cTtDky роботи. Така пiльга надаеться цротятOм року пiсля
здiйскеншI донацii KpoBi таlаба KoMIIoEeHTiB KpoBi у зазна*енr* кiлъкостях
(частина 4 статгi 20 Закону Украiни <<ГIро безпеку та якiстъ донорсъкоi KpoBi
та кOмпокентiв KpoBi>).

6.1.47. ВикористOврати кошти загалъЕого й спецiапьного фондiв за
призначеЕнltм згiдно з чинним законOдавством Уrсраiни. Не дOпускати
вил}цен}UI спецiальнlтх коштiв на IIокриття видаткiв, що мають
здiйснюватисъ за рахунок загапьЕого фонду.

6.1.48. При лiквiдацii або реорганiзацii закJIаду забезпечити сво€часну
виIIпату црацiвникам розрахунку по заробiтнiй платi.

6.1.49. Зберiгати за працiвниками, якi брали у{асть у страйку через
ЕевиконаншI ЕOрм законодавства, колективнIж договорiв та угод з вини
власника (ушовноважеýого ним органу), заробiтну шпату в повному розмiрi на
пiдставi lrоложень колективного дOгOвору i уrод (п. 6.3.10 Галревоi'угоди).

6.1.50. Забезпечити встанOвленIUI 14 виIIлату доппати за роботу у
несшриrIтливих умовах працi та пiдвищенOго ризику дJI;I здоров'я медичним
працiвникам закJIаду в розмiрi 20 вiдсоткЪ посадового окладу, визначеного
розрядаМи СТС, у межах фоlrду заробiтноi rшати з 01.01 .202| року та до
вiдмiни карантину, встановленого Кабiнgгом MiHicTpiB Украiни з метою
запобiганнll поширеЕню н* TepиTopii Украiни гостроi pecпipaiopHoi хвороби
CovID-l9, сприЧиненоi корона BipycoM SARS-CoV-Z 1поJrа"оuа КМУ вiд
ш.а2-2021 Ns 67 <Деякi питан}ш оЕпати працi медичнихпрацiвникiв закладiв
освiти>>о постаЕова кмУ вiд з0.08.2002 Ns |298 ,dlpo оплату працi
гlрацiвникiв на ocHoBi Сдивоi тарифноi оiтки розрядiв i коефiцiелrгiв з ошлати
працi працiвникiв установ, закJIадiв та 0кремих галрей бюджетноi сфериф.

6. 2. Про ф кuлl зо б о в' язуеtпь ся :

+

6.2.|. Здiйснювати громадський контроль за дOдержанням в закладi
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законсдавства про црацюп зокрема, за виконанням догOвiрнЕх гарантiй з
оплати працi та TepMiHiB Ti виплати (ст. 259 КЗгrП Украiни).

6.2,2. Реагувати на безпiдставне скасрання або зменшеЕнlI
педагогiчЕим працiвникам ощремих видiв доIшат та надбавок.

6.2.З. Органiзрати контроль з боку профспiлкового KoMiTeTy за
здiЙснення перерахункiв посадових окладiв, ставOк заробiтноi Iшати
працiвникiв закладу вiдповiдно д0 розмiру MiHiMMbHoi заробiтноi Iшати.

6.2.4. Посилити роль профспiлковогtl KoMiTeTy первинноi
профспiлковоi органiзацii в шаlганнi узгодження визначених керiвником
закJIаду розмiрiв премiювання, щорiчноi грошовоi винагороди за сумлiнну
пРацю i зразкове виконан}ш покладеЕих на HlD( обов'язкiво надбавок i догrлат,
надання щорiчншr вiдпусток, тарифiкацiю тощо для близькIlгх осiб посадових
осiб юридичних осiб публiчного права (ст.28 Закону Украiни <<ГIро

запобiгання кOрупцii>>).

6.2.5 . Забезпечувати взаемодiю з органами мiсцевого самOврядраIrr{II,
вИконавчоi влади, органами державного нагляду, мiською органiзацiею
профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни дJut вирiшення ilитанъ,
пOв'язаних iз реалiзацiею права працiвникiв на своечасну i в повнOму обсязi
оIIлату прец1.

6.2.6. Сприяти в наданнi працiвlшкам закJIаду необхiдноi
консультативноi допомоги щодо питань оппати гlрацi.

6.2.7 . Iнформувати вiддiл освiти Ьановецькоi сiльськоi ради,
територiаьЕу державку iнспекцiю з питань працi в Закарпатсъкiй областi,
Мукачiвсъку районну органiзацiю профсшiлки працiвникiв освiти i науки
Украiни про випадки порушен}ш TepMiHiB виплати заробiтноi плати та
вiдповiдних зобов'яза}ъ за колективним дOговором у закIIадi для вжиття
необхiдних заходiв (п.6.4. l 3 Угоди).

6.2.8,Iнiцiювати питаннrI про притягнеЕшI до дисцигтliнарноi та
адмiнiстративноТ вiдповiдальностi згiдно iз законодавством, осiб, виЕних у
невиконаннi вимог законодавства про оIшату працi, умOв дЕшого
кOлективного догOвсру, що стосуються оIшати працi (ст. ст. 45, |47 1 КЗпП
Уrсраr'ни, ст. 36 Закону Украiни кГIро оплату працi>>, ст. 18 Закону Украiни
кПро колsктивнi договори i угодш).

6.2.9. ПредставJuIти irrгереси працiвника при розглядi трудового спору
в KoMicii по трудовIfi( спорах (ст. 226КЗпПУкраiни).

6.2.10. Представляти на IIрохаЕня працiвнrтка його iнтереси щодо
оilлати црацi в судi (ст.46 IEIK УкраТни).

6.2.1 1 . Здiйснювати роз'ясrповаJьЕу роботу щодо практики звернен}rrl
працiвникiв освiти до судiв про примусове стягнеЕня заборгованоi заробiтноi
Iшати та сум вiдшкодувахня шкод}r вИ нещасних випадкiв i шрофесiйних
захворювань у закпсtдах освiти.

6.2.12. Заохочувати бргалтерiв - членiв Профспiлки lrо нарахранню
заробiтноi ппати за роботу по уц)имаЕню, rтерерахуваняю т& облiку
членських профспiлкових BHecKiB в розмiрi lYо вiд су{чlи угриманих BHecKiB.
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б.3. Сmоронu колекmавноzо dоzовору dолвовшпuеь:

6.з-.1. Квалiфiкувати несво€часну чи не в IIовному обсязi виIIлатУ

заробiтноi плати як грубе rторушеншI законод8вства про працю i цього

колективЕого договору та вживати сгliлъних оперативних зш(Oдiв вiдповцно

до чинного законодавстваУкраiни.
6.з.2. Проводкги монiторинr та регулярно, не рiдше одного ptr}y яа

KBapTulJI, обмiнюВатисЯ iнформаЧiсю прО стан дотримання законодавства i
положеНъ кOлектИвногО договорУ у сферi оIтлатИ працi та здйснювати заходи

за фактами виявленLD( порушенъ.

Роздiл YII. Охороша працi

7.1, КерЬншк зобовОязуеться:
7.1.1. Забезпечити викоЕання вимOг щод0 створенЕя безпсчних умов

? освiтнъогО процесУ вiдповiднО дО Кодексу цивiлъного захисту Украiни,

Законiв Украiни кПро ocBiT1.>, ,<Гlpo охорону працЬ, наказу MiHicTepcTBa

освiти i науки Украiни вц 2б.12.20117 Ns 1669 ,<Гlpo затвердження Положення

прО органiзацiю роботи з 0хороЕи прачi уласникiв освiтнього процесу в

установах i закладах освiти> та iнших нормативно-правових akTiB.

7.|.2. Створити у закладi освiти службу охорони працi, безпеки

життедiяльностi вiдповiдно до Типового положеншt про службу охорони

працi, ЕризЕачити вiдповiдальних за органiзацiю роботи з охорсни працi,

бьзпеки життедiяльностi в закJIадi освiти та визначити ix функцiональнi
обов'язки, забезпечити функцiонування системи улравлiння охороною праui.

7.|.3. Затверджувати посадовi iнстррцii керiвникiв структурних

пiдtrlоздiлiв, прачiвникiв з обов'язковим блоком питань з охорони прашi,

безпеки життедiяльностi.
7.Т,4.Перед початком ЕавчЕлJIьного рокУ, а також перiодично протягом

Еавч€lJIьного року перевiряти технiчний стан обладнаннrI та устаткування
} навчыIьнI.D( примiщенъ закJIаду освiти"

7 .|.5. Уживати заходiв щодо шриведешUI lнженqрно-технlчних

комунiкацiй, устаткування, обладнання у вiдповiднiоть до чинних стандартiв,

пpaBI.Lл, норм з охорOни крацi в межах кошторисних щризначень.
7.|.i. Забезпечувати виконан}ш вимог норматиВно-щ}авових aKTiB з

гIитанЪ охоронИ прац1, заходiв з охорони працi, безпеки життедiяльностi,

передбачеýих колективним договором, приписiв органiв державного нагJIяду

за охороною працi, сприrги розгляду пропозицiй профспiлкового KoMiTeTy

порвинноi профспiлковоi органiзацii (представника Профспiлки).
7 .l .7 . Органiзоврати звiтуваl*lя з IIитань профiлакгики травматизму,

викоЕаншI заходiв роздiлу з охороЕи шрацi, безпеки життсдiяльностi
колектиВногО договорУ на засiданняХ педагогiчноi ради закпаду освiти,

Еарадах керiвникiв структурних пiдроздiлiв, ооiб, вiдповiда_гlьних за стан

0хорони црацi, безпеку жrлттедiяльностi, видавати н8кази, розпорядженнrI з

цих прrганъ.

i
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7.1.8. Органiзовувати профiлактиrlну роботу щодо пOпередженюI
травматизму i| знюкеЕшt захворюваностi серед здобрачiв освiти та
працiвнrакiв закладу освiти;

7.1.9 Органiзовувати роботу з розробки програми встуIIного
iнструктажу та забезшечувати проведенЕrI Bcix видiв iнструктажiв з охорони

црацi i з безпеки життедiяльностi.
7.1.10. Органiзовувати роботу щOдо розроблення i перегJIяду iнструкчiй

з охороЕи працi не рiдше нiж один раз на 5 poKiB, а дпя робiт з шiдвшrденою
небезпекою або там, де е потреба у црофесiйному доборi, - не рiдше нiж
один рш на 3 роки, вiдповiдно до Положення про розробку iнструкцiй з
0хOрони працi, затверменого н{жазом KoMiTeTy по нагJuIду за охороЕою
rrрацi MiHicTepcTBa працi та соцiальноi гtолiтики Украiни вiд 29.01.1998 JЧЬ9.

7.1.11. Сприяти здiйсненню громадського контролю за додержанням
вимOг нормативно-правових aKTiB з IIит€lнь охорони працi.

7.|.|2. Забезпечити умива_шьнi та душовi миючими засобами (п.7.2.3.
Галревоi угоди, .Щодаток J'{b 4).

7.1.13. Забезпечlати прилбання, комIlпектуваIшя, видачу та утриманшI
засобiв iндивiдуальногс захисту вiдповiдно до нормативно-правовlD( aKTiB та
колективного договору. У разi шередчасного зношеннrI Iцж зассбiв не з вини
працiвника, замiнити ix за рахуЕок закJIаду.

7.|.I4. Видавати сво€часно працiвникам закJIаду та вýсти облiк
спецодягу, спецвзуtтя, iншlоr засобiв iндивiдуалънOго захисту вiдповiдно до
норм, передбаченIlD( колдоговором {п.7.2.З. Галревоi угоди, наказ

.Щержгiрпромнагляду вц 16.04.2009 N9 б2, Додаток J\b4).
7.1.15, Ужити заходiв щодо забезпеченЕя працiвникiв закrrаду засобами

колективнOго та itцивiдуа-шьного захисту вiдповiдно до закOнодавства
Украiни (пiдпуякт 2 пункту t ст.20 Кодекоу ЩивЬного захисту Украiни,
накzlз MiHicTepcTBa соцiатlьноi полiтики JФ 1В04 вiд 29.\|.2018 <<Гlpo

затв9рдження Мiнiмальних вимог безпеки i охорони здоров'я при
використаннi працiвншсами засобiв iндивiдуалъного захисту на робочому
мiсцi)

7.1.1б. Органiзувати один раз на три роки в установIIеному пOрядку
навчання i перевiрку знанъ з питанъ охорони працi та безпеки
жlггтедiяльностi керiвника, опецiалiста службп з охорони працi, осiб, лсi е
вiдповiдалъними за органiзацiю роботи з охOрони црацi, безпеки
життсдiяльностi, шроведення iHcTpyKTaжiB з охорони працi на робочих мiсцях
iнших працiвникiв, якi е Iшенами постiйно дiючоi KoMicii з гrеревiрки знань у
закладi освiти, вiдгrовiдно до Положення про порядок шроведеншI навчанкя i
перевiрки знань з питанъ охOрони працi в закJIадах, установах, органiзацiях,
пiдприемствах, пiдпорядкованих MiHioTepcTBy освiти i науки Украiни,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вц 18.04.200б Ns
304.

7.|.|7, Передбачити в кошторисi закладу видатки на фiнансування
профiлактичнlD( заходiв з питань охороЕи працi, виконанIuI
загаль}tодержавноi, галузевоi та регiональноi програ}d rrолiпшення стану

в
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безпеки, гiгiени гrрацi та виробничого середовищ6 irшших державIrIж

црограм} спрямOваних }Ia запобiганшI нещасним випадкам та професiйним
зrlхворюванш{м.

7.1.18. За результflтами проведеноi атестацii робочих мiсць за УмоВамИ
працi надавати працiвникамо зайнятим на роботах з ваккими i шкiдливими

умовами гlрацi, дOдатковi пiльги згiдно наказу закJIаду <<Гlpo результати
атестацii робочшх мiсць за умOвами працi та визначення права гlрацiвникiв на

пirrьги i компенсацii, передбаченi чинним закоЕодавствою>)
(ýодатки },{b.}lbg, 10).

'7.1.|9. Забезпечити свсечасну роботу Й виконаншI KOMImeKcHlD( ЗахОДlВ

щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки гiгiени ПРаЦi Та

виробнrлчого середOвищц пiдвищення iснуючого рiвrrя охорOни црацi,
загlобiганшI випадкам виробrrичого травматизму, професiйшж захВоРЮВаНЪ i
аварiй.

7J.2a. З метою покращеннJI умов прац1 жrнок не доIIускати ж д0
пiдtлiмання i перенесенIuI речей, маса яких перевищуе цранично доггустимi
норми вiдповiдно до Граничних норм шiдiймашrя i перемiщенш[ важких

речей жiнками в установленому пOрядку (ст. |'74 кЗпII Украiни, накЕLЗ

MiHicTepcTBa охорони здоров'я вiд 10.12.1993 ]ф 241).

7 . | .2| . Забезпечити органiзацiю tIроведення щорiчних профiлактичнюr i
перiодичних (гlротяом трудовоТ дiяльностi) медичних оглядiв працiвникiв
зайнятих н& вtDкких роботах, роботах iз шкiдливими Чи небеЗПеЧЕИМИ

умовами шрацi' роботахо якi потребують професiйного добору. За час

шроходженшI медичного огляду зберiгати за працiвниками мiСце РОбОТИ
(посаду) i середнiй заробiток (ст. 17 Закону Украiни <<Гlpo охорону працi>>,

ГIорядок шроведен}ш меди.IнЕх оглядiв праuiвникiв певних категорiй,
затверджений наказом MiHicTepcTBa охOрони здоров'я Украiни ВЦ 21.05.2007

}lb 24б, HaKrtзoM MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 2З.07.2002 JФ
280 <dцодо органiзацii проведен}и обов'язкових профiлактичних медичних
оглядЬ працiвникiв окремих rrрофесй, виробництв i органiзацiй, дiяльнiсть
якиХ глов'язана з обслугОвуваЕням населеншI i може ilризвести дс пOширенн.,t

iнфекцiйких хвороб>>)
'7.|.Z2. Забезпечити за свiй рахунOк позачерговиЙ медичниЙ огляД

працiвникiв:
- за зruIвою rrрацiвника, якщо BiH вважа€, Iцо погiршанfiя gтану його

здоров'я псв'язане з умовами црацi;
- за власною iнiцiативою, якщо стан здоров'я працiвника не ДОЗВОJIЯе

йому виконувати cBoi трудовi обов'язки (ст. 17 Закону УкраТни <<IIро охОРОнУ

працi>>).

7 .|.2З. Забезпечити оргаýiзацiю цроведення обов'язкових шошереднiх

(перед llочатком трудовоi дiяльностi) та перiодичнегх (у процесi трУдОВОi

дiяльностi) псшiатРичниХ оглядЬ працiвникiв один рж на п'ять poKiB

(постанова КМУ вiд 27 .09.2000 jф1465).

7.\.Z4. Iнiцiювати lтеред управлiнням освiти Великол1"lкiвсъкОТ

сiлъсъкоi ради ввести в штатний розпис заюIеду освiти посаду спецiалiста
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сгркбИ охорони працi, вiдповiдно ст.15 Закону Украiни <ГIро охорOну працi>

та рiшенЕя колегii MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 11.02.2010 року

{п. 7 .2.5. Гаггузевоi угоди)
7.|,25. При HacTaHHi пiд час освiтнього процесу Еещасних випадкlв,

уJкивати ,u"одiu, шередбачених Порялком розслiдуванЕя та облiку нещасних

вшщкь, професiйних захворювань та аварiй на виробництвi, затвердженим

Постановою Кабiнuгу MiHicTpiB Украiни вiд 11,04,2aL9 Ns 3з7, та

Положенням про порядок рOзсоiду*uно нещасних випадкiв, що сталися iз

здобувачами освiти пц час освiтнього процесу, затвердженим наказом

MiHiuTepcTBa освiти i науки Украiни вИ 1б.05 ,2а2а Ns 659.

t.l.zв.До 25 грудня поточног0 року проводити анатliЗ виробничогО

травматизму i rrрофiu"uорювань. Розробити коЕщрgtнi заходи запобiгання

Еещасýкх випадкiв та rrрофзахворюванъ у закладi,
,7.|.z7. Зберiгати за гrрацiвниками, якi втратили

внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або
црацездатнlстъ
професiйног0

захворюванЕя, мiсце роботи (посаду) та середню заробiтну плату за весъ

гrерiол до вiдновленнll црацездатностi або до встановлення стiйкоi втрати

прфесiйноi г{рацездатноЪтi. У разi неможJIивостi виконання гtотерпiлим

,rъrrJр*лrьоi роботи провести його навчаннlI i переквшiфiкацiю, а тtжож

працевлаштуваншI вiдповiдно до медичних рекомендацiй (ст, 9 Закону

Украши ,<ГIpo охорону гlрацi>).

7 .1.28. Створити умOви шрацi дхя працiвникtв з шваJIlднlстю з

урахраЕням рекЬмендацiй *ед"ко-соцiальноi експертноi KoMiciT Ttt

irд"*iдуаrьнIlD( прOграм реабiлiтацii, вживати додаткових зr}ходiв безпеки

працi, якi вiдпОвiдаютъ спЬцифiчним особливостям цiеi категорii працiвникiв.

7 "l.zg. Надавати *a"*pi*bнy дошомогу прачiвникам у разi хвороби

внаслiдок травМ на виробництвi зшIежно вiд тривалостi хвороби,

7.1.з0. Виконати до 15 вересня потсчного року запланOванi заходи з

гliдготовки до роботи в зимових умовах.
7.1.з1. Придбати дJU{ кугочкiв з охорони прачi технiчнi засоби

навчання, засоби агiтацii i шропаганди, пJIакати, пам'ятки i т,п,

7 .|.зZ.Створити умови дJIя навчаннrI педагогiчЕих Iтрацiвникiв основам

домедичноi доilомоги, забезпечення аптечок домедичнот допомоги

медикамФнтами i матерiа-ilами.
7.1.зЗ.ЗабезпеЧйr" уrасrь представника Профопiлки в роботi комiсiй з

розслrлування нещаснID{ випадкiв, 0ýрацюваннi заходiв щодо ix
поrrередженнrl та вирiшенвi питанъ, пов'язаних з профiлактикою

ушкодження здоров'я працiвникiв закладу.

7.1.з4. IнфЬрмуваiи прачiвникiв, осiб, упOвнсважених на здiйсНеннЯ

громадсъкого коЕтролIо за дстриманням вимог нормативно-гIравових aKTiB з

о"оро*r" працiо Micbky виконавчу дирекцiю Фонд соцiального страхуванIrя

цро стан охорони прачi, причину аварiй, Еещасних випадкiв i професiйних

,u*uopro"*"" l про захOди, яких вжито для ycygeш{l1 та дJU{ забозпечення в

закладi умов i безтlеки працi на piBHi Еорматрiвних вимог.
,1.1.з5. Забезпечити прецiвникам таlабо ixHiM представникам дOстугt дО
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iнформацii та докуллентiв, що мiстять резулътати атестацii робочих мiсць,
загrrrанованi профiлактичнi заходи, результати розслiдраншt, облiку та
ашапiзу Еещасних випадкiв i професiйних захворювань i звiти з Iц{x питанъ, а
також до повiдопdIIень, поданъ та приписiв органiв державного управлiння i
державного нагляду за охороною працi {ст. 2З Закону УкраiЪи <<Гlpo охорOну
шрацl}r.

7.Т.36. Забезпечувати безперешкодний достуrr представнккiв
Профспiлки з IIитанъ охOрони працi, технiчншr iнспекторiв rrрацi Профспiлки
до закпаду, вiдповiдно до вимог сr.259 КЗпП Украiни, ст. 41 Закону Украiни
<dlpo охороЕу працi>, ст. 2L, пункту |2 ст.38 Закону Украiни <Лро
професiйяi сгtiлки, iх права та гарантii дiяльностi>> (п. 7.2.||. Галревоi
угор).

l.L.3 l. tимчасово призупиняти асо заOороняти освlтнlи шроцес у
закладi освiти, а також викоЕаЕюI робiт в небезпечних длlI життя i здоров'я

7.|.37. тимчасово або забороняти

t )д{овах, якi негативн0 вIшив8ють на здобувачiв освiти i працiвникiв закладу
та cTilн довкiлля.

7.1.38. Брати }п{асть у районному i воеукраiЪському огJuIдах-конкурсах
стану умов i охорони працi.

7.1.40. Визначити порядок заохоченшt вiдповiда-пъних працiвникiв з
питань охорони працi за зржкове виконанЕ,I посадових обов'язкiв,
дотриманнrI вимOг особистоi i колективноi безпеки, iнiцiативу у здiйсненнi
заходiв щодо пiдвищенrш рiвня безпеки, охOрони працi та полiпшення умOв
працi.
7. 2. Профколп зобов'жуеmься:

7.2,L Здiйснювати громадсъкий контроль за додержашшм
законодавства rrро охороЕу працi, cTBopeHE IM безпечних та нешкiдливих
умов працi, H{lJIex(HиK виробничlоt та санiтарно-побрових умов,
забезпечеЕшIм працiвникiв спецодягом, спецвзугтям iншими засобами
iндивiдуалъного та кодективного захисту, додержан}шм працiвниками вимог
iнструкцiй з охорони краф.

7.2.2. Вимагати вiд робсrгодавця, у разi зr}грози життю або здоров'ю
працiвникiв, негайного приIмнення робiт на робочих мiсцях на перiод,
необхiдний для усуненIIJI загрози життю або здоров'ю rrрацiвникiв.

7.2.3. Проводlrги неfftпежну експертизу yh,IoB црацi, а також об'ектiв
виробничого призначення, якi проект)aються, будуютьс я чи ексrrлуат)лоться,
на вiдповiднiсть Тх нормативно-правовим .}ктам про охорону прачi, брати
уIастъ у розслiдуваннi причин нещасних випадкiв i професiйних
захворюванъ Еа виробшщтвi та надавати своТ виснOвки про них, вносити
роботодавцю, державним органам управлiння i нагляду поданнrI з питЕlнь
охорони працi та одержрати вiд них аргр{ентовану вiдповiдь.

7.Z.4. Провести в устаIIовленi строки вибори представникiв гlрофспiлки
з питань охOрони працi та делеryвати iх до скJIаду KoMicii з охорони працi
закJIаду.

7.Z.5. Брати участь у роботi комiсiй з розслiдування нещаснЕr( випадкiв,

l
;

i
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ошрацюваннi заходiв шодо ix попередження та вирiшеннi питанъ, пов'язаних

з профiлактикою ушкоджен}IJI здороu' 
" 
y"1lljliB освiтнього процесу,

1.2,6.Затвердити ГIодожеrrня гlро комiсiю з схсрони прачi первинно1

профспiлковоi органiзацii, визначити та затвердити кiлъкiоний та

ПеГ С offi Чjffi;Чl' Х "rr*д 
пр о ф о пiлкових 

"9:| l-,,_ :iз анъ гrР О ф К ОМУ

питанIш стану умов i охорони rrрuuiu закладi, вивчати вiдповiднiсть вимогам

нOрмативЕих доп1-."riв та p*ryn",u,uh{ оцiнки придбаншi ЗIЗ, а такOя(

uдiйa"о*ати контролъ за ix застосуuанчY______,_ 
,,*o_ip пппfiс

'l .2.8,Застосовувати заOхOчеЕня до працiвникiв - членiв ГIрофспiлку, за

здiйсвення Еалежного громадського контролю за стаЕом умOв i охорони

прашi в закладi.

Роздiл YIII. Час вiдпочинку

8, 1. KepiBHt,lK зо б о в' язу епlь ся :

8.1.1. УстаноВити длЯ працiвникiв закладу з нормоваЕим робочим днем

тривалiстъ ";;;; для,uiдrrочинку Правилами внугрiшнъого розпорядку

закпаду, *.. "* 
менше 30 хвияин. На тих роботах, де згiдно специфiки

закладу освrти перерву встановити не мьж"а, надавати црацlвникам

можливiстъ Й"И*ui*il'i*i "torr.o* робочого часу. Встановити перелlк

таких робiт, ,,орядок 1 мlсце ;;;фу,; iжi за погодженням з гrрофкомом

шервинноi профспiлкуЫ_"1гi"Ёач,i, Час приймання iжi працiвником у

такому раз1 вкJIючати до ио.о робочою часу та тцо"9д"'" ошпату за

фактично uiдrrрuцuований ,u Йuф*Ъм час !,J, 
бб КЗпП Украiни),

8.|.2.У разi застосуванй-iо.ru"ови kабiнету MiHicTpiB Украiни tцOдо 
.

перенесенняробочихДнiвУпоТочномурочi,непiзнiшенiжЗаДВамlаяц1
видати наказ фозпорядження) ilpo fiеренесення вихиних та робочих днlв у

закладi для працiвникiв, яким встановдено п'ятиленшй__9_1бочий тюкденъ з

двома вихiдними днями, "о.оо"rп*r"й-з 
пр9фспiлковим KoMiTeToM первинноi

профсгliлко*Ы ор,u"iзацii {от,67 кзп|.I Укр аiни)

8.1.З.Трива.пiстъосновноiщорiчноiоlпачраноiВlДПУсТки
встановлювати вiдповiдно io зuконiв Украiни <rllpo вiдпустки>>, <dlpo

ocBiTy>>, <Дро дошкiльну_ J""i,y", n:njll, надання щорiчноi ОСНОвНОi

вiдпустки "рЬалiсrю 
до jб о*.rrдuрylýв керiвним гrрачiвникам закладlв

та установ освiти, навчыIъЕIФ( (педагогi"",9_ jлlY:, (пiдроздiлiв) iнших

установ i закладiв, пgдагогiчним? IIауково_педагогiчним шрацiвникам та

наУкOВим rlрацiвниýlY,t-3атВерДженоГо"о"'u'поuо*о 
КабiнетУ MiHicTpiB

украiни *tд-Ъ.о+ .t9g,7 lчп з+с'iдодurо* М 8),_ 
}?a1l-i,,ЩОРiЧНУ 

ОСНОВНУ

вiдrrУсткУнеПеДагогiчнимг,раuiuникамтривалiстменшяк24
календарних днi за вiдпрuчйu",й робочий piK, ,яtий вiдлiчусться з дн,{

у*uоЁп:,#-т*flrr## положення статгi б закону YY:lY':*3o
вiлпустки>> ЩоДо тривалостi щорiчноi ocнoBнoi вiдшустки на працlвникlв}

тривалiстъ вiдпустки яким устаЕовJIюсться iншими актами законодавства,



прOте тI8алiстЬ ix вiдпусткИ не може буги меЕшою за перелбачен;
частиýilми першою, сьомою i восьмою цiеi cTaTTi.

8.1.5. ГРафiк щорiчнlж оплач)rваних вiдпусток затверджувати }I(

шiзнiше 5 сiчня поточног0 року за погодженням iз профспiлковим KoMiTeToM
довод}lти до вiдома працiвникiв.

8. 1.6. Повiдомляги працiвникiв вlдпустки пlзнlш(ý.t.o. rrut IлOмJUIти працlвникlв пр0 дату початку вlдпустки не пlзнlш(
нiж за два тюкнi до встановленOго графiком TepMiHy (ст. 10 Закону YKpaiHl
.dlpo вiдпустки>).

8.1.7.На вимогу працiвника переносити щорiчну вiдriустку на iнший
нiж це передбачено графiком, перiод у виIIадках:

- ПОРУШеНЕЯ TepMiHy письмовOго повiдомлення rrрацiвника про ча(
rrаданrýI вiдпустки;

- НеСВОСЧаСНОi ВиIIлати вдасникOм або уповноваженим Еим органоN
заробiтнОТ ЕгIати працiвнику за час щорiчноi вiдпустки(ст.ст. 10, 11 Закон1
Украirrи,<Гlpo вiдпусткп>).

8.1.8. Щорiчну вiдпустку на цроханIш працiвника може буr" подiленс
на частини будь-якоi тривалостi за умови, що основна безперервна iT частина
становитиме не менше 14 календарнI{х днiв {cT.l2 Закону Украiни <<ГIрс
вiдпуотки>). Г{едагогiчЕим працiвникам невикористану частину щорiчноl
ocHoBHoi вiдпустки, за умови Ti подiлу, надавати, як ilравипо, в перiод лiтнiх
канiкул, а в окремих виtIадках (сiмейнi обставини тощо) в iнший
канiкулЯрниЙ перiод (п.4 Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
14.04.1997 }lb346).

8.1.9. НаДаВати щорiчку вiдгtустку, або fi частину працiвникам закJIаду
протягом навчального року у разi цеобхiдностi санаторно-к)aрортног0
лiкування (п.2 постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14.04 .1997 ЛЬ 34б).

8.1.10. НаДавати щорiчну осЕовЕу вiдпустку повноi тривЕtJIостi особам,
якi працЮють на умовах неповного робочого часу, у тому числi особам, якi
перебувають У вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею
трирiчного BiKy (п.2 постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14.04.1997 }h
з46).

8. 1. 1 1. Надавати працiвникам закJIаду соцiальнi вiдпустки тривалiстю,
передбаченOю законодавством Украiъи, у буль-який час календарного рокуза наявностi вiдповiдних пiдстав i пiдтвердних докумеll"гЬ. Надавати
гграцiвникам закJIаду невикористанi соцiа:lьнi вiдпустки за попереднi роки
роботи в закладi за наявностi вiдповiдних пiдотав i пiдтвердних документiв
(.Щодаток jф 10).

8.1.12. Надавати окремим категорiям працiвникiв закJIаду вiдгrустку в
зруrний дJIrI HI,ж час (ýодатOк Nч 6).

8. 1.13. Здiйснювати вiдкликання працiвника
власною згодою у випадк€}х, псредбачених чиЕним
Закону Украiни ,Дро вiдгrустки>).

8.1.14. За бажанням гrрацiвнш<а виIIпачувати йому грошOву
компенсацiю заневикористанi щорiчнi вiдпустки вiдповiдно до вимог ст. 83
КЗпП Украiни (ДодатокJф i4).

lз вцпустки JIише за його
законодавством (ч.3 ст. 12
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8,1,15, Надавати щорiчну додатковУ вiдшустку за роботу у шкiдливих iважких умовах працi на пiлýтавi атестацiТ р,оdочи* ,i.цu ,u уrо*uми працi(Додаток J\b 1 постаЕови Кабiнет5r й;;йu' У*раi"" 
"iд 

'i 
T.l r. ý97р.м 1290<Дро затвердженIUI спискiв виробництв', робiт, цехiв, професiй i посад,зайнятiстъ працiвникiв в яких дас право на щорrчнi додur*оui вiдпустки зароботу iз шкiдливими i важкими умовам" ,rрrцi та за особливий характерпрацi>>, нак€ш закJIаду ,dlpo резулътат" аr*.ruцii робочих мiсцъ за умовамиПРаЦi Та ВИЗНаЧеННЯ ШРаВа працi*rr"кiв на пiльги l *оrЙruчr1 передбаченiчинним законодавством), Tl. 7.2.3 Га-irревоТ угоди, f;одаток Nз 8).8.1.16. Надавати щорiчну додаткову uИф.r-у ; о.ооо"u*t характерпрацi працiвникам з ,rеrrорrованим роЪо""* дн9м з урахуваIIЕrм часузайнятостi працiвника в цЙ р{овах, якостi та 

'ефекти"пrЪ.ri 
виконуваноiпрацiвшиком роботи, ступеня- вiдповiдалuпо.r; працiвника (орiснтовнийгrерелiК посаД працiвникiв з ненсрмованим робочим д*.*, розробленийMiHicTepcTBoM освiти Украiни 11.03.1998 uu ,rо.одженням з цК профспiлкипрацiвникiв освiти,u nuyu" Украiни оо.оз.iqq8, ш. 5.З 10, ;. 7.2.3.Галревоiугоди).

Надання додатковоi оплачуваноi вiдшустки за ненормований робочийдень не повинно 
''ризводити до збiлъш**r"" витрат на оплату працi. На частакIж вiдпусток Ее З€lЛ}п{ати iнших 

"рuцiu""кiв до виконаннrt обов'язкiвТИМчасово вiдсугнього прафвнипu у ru'Йку з його ,iдrу."*оrо({одаток Ns 1).8.1.17. Надавати щорiчну дOдаткOву вiдпустку за особливий характерпрацi працiвникам, робо,u "u"" пов'язана з пiдвищеним нерtsово-емоцiйнимта iнтелектУалъниМ навантажен}UIм (Щодаток .hlь 2 .ro*runo"" КабiнетуMiHicTPiB УкраТни вiд l7.11.1gg7 йii;0 <про затвердження опискiввиробництв, робiт, цехiв, професiй i гrосад, зайrrятiсть працiвникiв в яких дасправо на щорiчнi додатковi вiдпустки за''роботу iз шкiдливими i важкими

ffi;frХ triii 
* За ОСОбЛИВЦiТ Характер Ьuцiп, п. т.z.з i*y..uoi угоди)

8,1,18, Надавати щорiчну додаткову вiдпустку, г{ередбачену ст. 7 талунктами 1,2. ч. 1 ст. 8 Закону Украiни <<IIро uiдпусй,,'понад щорiчнуосновну вiдпустку за однiею пiдстu*о*, oбpuno* шрацiвником (cT.l0 ЗаконуУкраrни,Дро вiдпустки>).
8,1,19, Надавати визначеним категорiям працiвникiв вiдпустки беззбереження заробiтноi плати в 

9боl яз;*;;;;орядку за наявностi оообистоiЕисьмовоi заяви (ст.25 Закону УкраiЪи ,d{po **rrу.r*в)({одаток J\i: 7).8,1,20, У днi медичного оосЪеж.rr*Ъu донацiт KpoBi таlабокомпонеrrгiвKpoBi особу, яка виrIвили бажанrтя здiй"т" донацiю KpoBi т#абокомпонентiв KpoBi, звiльняти вiд робот""" .u*uдi. Надавати такiй особiбезпосереднъо пiсля кожного д}uI здiйснення донацii kpoBi таlабоксмпонентiв kpoBi денъ вiдпочинку iз збереlкенням за нею середнъогозаробiтку за рахунок коштiв закJrаду.
За бажанням такоТ особи цей;ень присднувати до щорiчноТ вiдпустки.у разi, Якщо за погодженнltм iз керiвницruо* ruьuду В День безошлатнот
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доЕацiТ KpoBi таlаба компонентiв KpoBi, донор був залучениli до роботи, йому
за бажанiu{м надавати iнший день вiдпочинку iз зберех<енням середнього
заробiтку. У разi донацiТ KpoBi таlабо комцонgнтiв KpoBi у перiол rцорiчноТ
вiдпустки таку вiдпустку продовжувати на один денъ ( ст. 124 КЗпП УкраТни,
абзац З частини 2 cTaTTi 20 Закону УкраТни <Про безпеку та якiсть донорськоТ
KpoBi та компонентiв KpoBi>).

8.|,21. Надавати працiвнику вiдпустку без збереження заробiтноТ плати
за сiмейнлtми обставинами та з iнших причин на TepMiH, обумовлений }тодою
мiж працiвником i роботодавцеN,1, алg не бiльше 15 ка,тендарних днiв на piK
(.i.1 ст. 2б Закону Украiни кПро вiдпустки>).

8.I.22. У разi встановлення Кабiнетом IvliHicTpiB УкраТни карантину
вiдповiдно до Закону УкраТни кПро захист населення вiд iнфекцiйних
хвороб)}, надавати гtрачiвнику вiлпустку без збереження заробiтноi Ir:1ати, за
згодою MilK працiвником i роботодавцел4. на весъ перiод карантину (ч.2 ст.26
Закону УкраТни кПро вiдпустки>>).

8.1.2З. Надавати за баiканнrlм працiвника у разi його звiльнення (KpiM
звiльнення за порушення трудовоi' дисциплiни) невикористану вiдпустку з

наступним звiльненням (частина 1 ст. 3 Закону УкраТни кПро вiдпустку>).
8.t.24. Надавати за баrканням шрацiвника невикористану вiдпустку у

разi його звiльнення у зв'язкlz iз закiнченням строку трудового договору й
тодi, коли час вiдпустки гtовнiстю або частково перевищус строк трудового
договору (частина 2 ст.3 Закону Украiни uПро вiдпустку>).

8. 2. Профком зобов'язуеmься :

8,2.1. Здiйснювати контролъ за дстриманням у закладi освiти
законс}давствапро режим uрацi i вiдгrочинку та свOечасним введен}шм у дiю
нормативнихдокументiв з цих питань.

8.2,2. Всебiчно використовуватI{ гIрава галузевоТ Профспiлки щодо
усуненняrrричин та обставин, пдо спричинюють коJIективнi трудовi спори, з
lrитань, щ0 стосуютъся режиму працi i вiдпочинку.

Роздiл IX. Соцiально - побутовi гарантii, rriльги, компенсацii

9. 1. KepiBHaK зобов'язуеmься:
9.1.1. Вживати заходiв, спрямOваних на виконан}irl регiональних

програмзабезпечення житлом педагогiчних працiвникiв.
9,|.2. Забезпечити умови для органiзацii працiвникам закладу гарячого

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

унеможливлюе виконання ними професiйних обов'язкiв i обмежуе
гiеребрання в д!Iтячо}.{у, ylHiBcbкoмy колективах, або тимчасового
переведення за тих чи iнших обставин на iншу робот5r чи прохOдження
вiйсъковоi слукби за призовOм пiд час мобiлiзацiТ, зберiгати за ними
попереднiй середнiй заробiток. У разi хвороблr або калiцтва
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попереднiй середнiй заробiток випýачувати до вiдновлення працездатIIост1
або встановлення iнвалiдностi (ч.2 ст. 57 Закону Украrни пПро ocBiTy>).

9.L,4. Забезпечити надання BciM категорiям працiвникiв, вкJIючаЮчи
педагогiчЕих, матерiальноi дOЕомоги, у тOму числi на оздоровJIен}ш, у cyмi
не бiлъше нiж одиЕ tIосадовий оклад на piK, KpiM матерiалъноi догlомOги на
IIоховання, виIIJIату гrремiй вiдгlовiдно до ik особистого внsску в загальнi

результати роботи в ме}ках коштiв на оплату плати, затвердженого
кошторисом закладу, вiдповiдно до постанови Кабiнgту MiHicTpiB Украiни
вiд 30.08.2002 Je П98 та наказу MiHicTepcTBa 0свiти i науки Украiни вiд
26.а9.2аа5 NЬ577 (п. 8.З.2 Угоди, Щодаток }lЬЗ).

9.1.5. Забезпечити }л{асть у роботi KoMioii iз соцiальнOго cTpaxyBaHIuI

закJIаду представrгикiв Еервинноi профспiлковоi органiзацii закладу, як
шредставникiв застрахованих осiб.

9.|.6. Забезuечити цредставникiв застрахованих осiб iнформацiйними
та довiдковими матерiалами; органiзовувати прOведення ceMbapiB, ЕавчаЕь
членiв (уповноважених) комiсiй iз соцiального cTpaxyBaHHrI закJIаду освiти
дпя пИвищення фахових знань за yracTi фахiвцiв Фонду соцiального
cTpaxyBaHHlI.

9.1.7 . Рiшення про передачу в оренду споруд, примiщень та обладнання
приймати за }л{астю профспiлкового KoMiTeTy, не допускаючи при цьOму
погiршеншI умов працi та навчання.

9.1.8. Забезпечити пiдготOвку та подан}ш дOкументiв, необхiднlм дхя
призначення шенсiй працiвникам закладу.

9.1.9. ГIроводити постiйну роботу з правового навчання працiвникiв iз
запу{ен}uIм науковцiв, представникiв правозахисЕих
галрi шрава.

9.1.1 1. Сприяти дуr(Oвному i культурЕому
закJIаду, створенню необхiдних умов для реаJliзацii
мережi об'сктiв культури, клубiв, об'еднань, гурткiв тощо.

9 .|.|2. Забезпечити надання педагогiчним rrрачiвникам заюIаду освiти
вiдповiдно до ст.ст.57,6lЗакону УкраiЪи кГIро ocBiTy>>:

_ щорiчноi грошовоТ винагороди в розмiрi до посадовог0 окJIаду за
сумлiнну працю, зразкове виконання пOк;Iаден}гJ( на них обов'язкiв (ýодаток
Nэl1);

- допомоги на оздоровлення в рсзмlр1 мlсячного посадовOг0 окладу
(ставки заробiтноi плати) шри неданнi щорiчноi вiдпустки;

- надбавки за вислугу poKiB щомiсячно у вiдсотках д0 пOсадового
окладу (ставки заробiтноi плати) за.гrежно вiд ста)ку педагогiчноi роботи
(fiодаток jЧs 15).

9. 2. Профколп зобов'жуеmьея:
9.Z.|. Забезпечити органiзацiю роз'яснювrLпьноТ роботи в первиняiй

профспiлковiй органiзацii щодо трудовЕх IIрав, шенсiйного забезпечення
працiвникiв закладу, соцiалъного страхранIш, надавати lшенам Профспiлки

та 1нших органlзацlи у

розвитку працiвникiв
особистостi в iснуючiй

вiдповiдну безкоштовну правову доIiомогу.
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9.Z.2. Здiйснювати громадський контропь за

мододIж сгtецiалiстiв, створенням н€}лежних умOв
кодективах' пiдвищення квалiфiкацii та професiйноi майстерност1,

задоволеЕЕя KyлbTypHO- ocB iTнix, оздор овчих та житловO-побугових пробл ем.

g.2.з.надавати допомогу у вирiшеннi побугових проблем гtенсiонерам,

працевлаштуван}utм
для ix адагrгацii в

майстерноотi,

якi стоять на облiку у порвиннiй профспiлковiй органiзацii закладу.
g.2.4. Сприяти органiзачii санаторно-курортног0 rriкування та

вiдгlочинку застрахоuапr*f осiб (членiв гrрофспirки) та членiв ix сiмей, перш

за все тих, хто часто i тривалий час xBopie, хронiчно хворий, i тих, хто

перебувас на дисrrансернсму облiку.- -g.z.5. 
Забезпечиъи видiлення шрофсrriлксвих коштiв для реалiзацii

програМ оздоровЛеннrI дiтеЙ гlрацiвнИкiв освiти в лiтнiй перiод,
g.2.6" Органiзрати IIрOв9доння кЩнiв здороЕ'яD, виiзди на природу,

забезпечити cTвopeнHrt груп здоров'я тощо.
g.2.7 .Органiзратй,rроuедення лекцiй, зустрiчей iз спецiа.шiстами щодо

нgтр адицiйнкх м gтодiв лiкування.
g.2.8.Органiзувати сiмейнi вечори, вечори вiдпочинку! присвяченi

професiйним святам, 8 Березня, Нового року тощо,
g.2.g. Провести денъ вшанрання людей по)rилог0 BiKy. Забезпечити

запрошення Еа свято BeTepaHiB працi.
9.2.10.Забезпечити видiлення профспiлкових коштlВ для }л{аст1 та

заохоченнrt творчих колективiв закладу в мiських, обласних, всеукра{нсъкrтх

огJU{дах, KoHKyI}cax, ф естивалях худOжнъоi самодiялъностi тOщо,

9. 3, Сmоронш колекmшвноzо dоzовору do.MoBlulucb:

9.3.1. Уживати заходiв для збереженtU{ в t{аст}rпних рсках шередбачених

ст.ст. 5'1,6| ЗаконУ УкраТни кПро ocBiTy>> гарантiй щодо оплати пFацi

крацlвникш закJIаду.
9.З,2. Спрямоврати роботу на забезпечеш{я дотриманшI чинного

законодавства:
- у сферi трудових вiдносин;
- 
"р, 

.uбa.rr."еннi соцiаJIъник гарантiй i гliльг дJU{ шрацiвникiв закладу,

членiв'irсiмей, а тако}к пенсiонерiв, якi працювапи ранiшо в закладi.
g.3.З. Сприяти вирiшенню питань щOдо надання пiльгових путiвок на

лiкування працiвникам закJIаду, якi перебрають на черзi потребуючих

санаторно-курортIIого лiкрання в KoMicii iз соцiального страхрання

закJIаду, Мукачlвським вiддiленням виконавчоi дирекцii Фонлу сочiальнOго

страхрання Украiни в Закарпатсъкiй областi.
9.3.4. Уживати спiдьних заходiв для вгIровадженrUI недqржавног0

cTpaxyBaHIUIпенсiйного забезпечеЕЕя та обов'язкового професiйного

працlвникв закJlаду.
9.3.5. Розробити спiльнi заходи щодо забезпеченЕя реалiзацii законних

прав та iHTepeciB працiвникrв закJIаду у
освiтнього та фiзичного розвитку, пiдтримки

сферi духовного, культурно-
провiдних творчих колективiв
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та аматорсъких спортивних команд, органiзацiТ вiдпочинку й дозвiлля
працiвникiв та членiв Тх сiмей.

9.З,6. Органiзовувати участъ працiвникiв закладу у загrшьномiсъких
fiнях здоров'я.

9.З.7. Органiзуъати творчi колективи закпаду для y{acTi в районних,
обласних, п,tiжрегiональних, всеукраТнських огJIrIдах, конкурсах, фестивалях
художнъоТ самодiяльностi тощо.

Роздiл Х. Сприяння роботi первинноi профспiлковоi органiзацii закладу з
питань соцiально-економiчного захисту працiвникiв закладуо

пiдвrrшення ефективностi ii дiяльностi

I 0. 1. Керiвнuк зобов'язусtпься :

10.1.1, Забезпечувати в закладi права та гарантiТ дiяльностi первинноi
профспiлковоТ органiзацiТ вiдповiдно до ратифiкованих УкраТною конвенцiй
М[iжнародноТ органiзацii працi, Констttтуцii УкраТни, Закону УкраТни кПро
професiйнi спiлки, Тх права та гарантii дiяльностi>>, aKTiB Президента УкраТни
та Кабiнету MiHicTpiB УкраТни.

10.1.2. Забезпечувати вiльний вхiд до закладу представникiв
Профспiлки працiвнrкiв освiти i науки УкраТни, iх доступ до робочих iчtiсlдь,

мiсць зiбрання членiв Профспiлки, можливiсть зустрiчi та спiлк}ъання з
працiвниками (п. 10.2. 1 ГалузевоТ угоди).

l0.1.3. Не допускати втр\л{ання

дiяльнiсть первиннOТ профспiлковоТ
законодавством УкраТни.

10.1 .4. Активiзувати спiвпрацю з первинноtо шрофсгriлковою
органiзацiсю з ycix гIитань забезпечення належного статусу педагогi.iних
працiвникiв, пiдвишення рiвня соцiалъно-економiчного захисту працiвникiв
закладу:

* вводити до скпаду атестацiйноТ KoMiciT представника первинноТ
профспiлковоТ орган iзацiТ;

- }"гримуватися вiд будь-яких дiй, ш{о можугь буr" розrдiненi як
втру{ання у статугну лiяльнiсть перврIнноТ профспiлковоТ органiзацii;

- створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених
профспiлкових представникiв до закладу, органiв виконавчоi влади, до
компетенцii яких вiдносяться питання лрийняття рiше}{ь з порушених питань
у сферi соцiально-трудових вiдносин.

10.i.5. Надавати профкому всю необхiдну iнформацiю з питанъ, що €

предметOм цьсго кOлективного договору, сприяти реалlзац11 права
профспiлки на за)шст тр,чдових i соцiально-економiчнрtх прав та iHTepeciB
праuiвникiв.

10.i.б. Забезпе.lити вiльний доступ до матерiалiв, документiв, а також
до ycix пiдроздiлiв i слухсб закладу (харчоблок, медичний кабiнет) для
здiйснення профкомом наданих Профспiлцi прав контролю за дотриманняIчI

адмlнlстрацl1 закладу у статутну
органiзацii', передбаченого чинним
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чинного законодавства, станOм охорони працi i технiки безпеки, виконання
колективного договору.

10.1.7. Безоплатно надавати профспiлковому KoMiTeTy обладнане
примiщення, засобИ зв'язкУ (В т.ч. електронна пошIта, Iпtеrпеt), сейф,
оргтехнiку, канцтовари, при необхiдностi транспOрт для забезпечення його
дiялъностi, примiщення для проведення зборiв, засiдань, тощо (ст. 249 КЗлП
УкраТни, ст. 42 Закону УкраТни пПро профспiлки, Тх права та гарантiт
дiяльностi>) (п. 10. 1,8 ГалузевоТ утоди).

10.1.8. lЩомiсячно й безоплатно утримувати iз заробiтноТ плати, згiдно
з особистирlи rтисьп,Iовип,{и ЗаяВап,Iи працiвникiв -членiв первинноТ
профспiлковоТ органiзацiТ закладу, членськi профспiлковi внески в розмiрi 1

вiдсотку вiд ycix видiв заробiтнот плати, надбавок, премiй. .rро"одпr"
безготiвковий пOрядок сшлати на рахунок МукачiвськоТ районноТ органiзаuiТ
профспiлки працiвникiв освiти i науки Укратни не пiзнiше трьох банкiвських
днiв пiсЛя виплаТи заробiТноТ плаТи прачiВникам, вiдповiдн о ст.42 Закону
украiни <про професiйнi спiлки, ik права i гарантii дiяльностi>, та пъ
допускати заборгованостi iз перерахування зазначених коштiв (п.10.1.5
Га-тузевоТ уголи).

10.1.9. Сприяти навчанню профспiлкового активу первинноi
профспiлковот органiзацii, пiдвищенню квалiфiкачiт rrрофспiлкових
активiстiв.

10.1.10. Надавати членаfuI виборнлrх профспiлкових органiв, не
звiлъненим вiд виробничих чи службових обов'язкiв, вiлъний вiд роботи час
iз збереженням заробiтнот гrлати для участi в консультацiях i переговорах,
виконання iнших громадських обов'язкiв в iHTepecax трудового колективу, а
також на час участi у роботi виборних гrрофспiлкових органiв, але не MeHIiJe
нiж двi години на тиждень (ст. 41 Закон5r УкраТни <Про гrрофспiлки, Тх fiрава
та гарантiТ дiяльнос"гi>).

10.1.11. На час профспiлкового навчання працiвникаil.r, обраним до
складу виборних профспiлкових органiв заIilаду, надавати додаткову
оплачувану вiдпустку тривалiстю д0 шести календарних днiв iз збереженням
середньоТ заробiтноТ плати за рахунок роботодавця (ст. 41 Закону YKpaTHlr
,,Про профспiлки, Тх права та гарантii дiяльностi>).

10. 1 . 12. Не застосовувати до працiвникiв, обраних до складу
про(lорганiв, дистtиплiнарних стягнень без погодження з вiдповiднrдми
профспiлковI4ми органами.

10.1,13. Не допускати звiльнення з роботи за iнiцiативою власника
працiвнИкiв, якi обранi до склаДу профспiлкових органiв i не звiльненi вiд
виробничоi роботи, без згоди вiдповiднOго профспiлкового органу.

10.1.14. ПоширЮвати умОви преплiювання, вигIлати винагород, а тако}к
гарантiТ, компенсацiТ i соцiально-гtобровi пiльги, установленi в
ко-lективному договорi, на обраних профспiлкових працiвнлtкiв.

10.1.15- Проводити премiювання голови первинноi гiрофспiлковоТ
.,,рганiзацiт, який здiйснюе свот повноваження на громадських засадах, за
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активну i сумлiнну шрацю iз захисту прав та iHTepeciB працiвникiв закладу
(п.10.2,3 Галузевоi угоди) (Додаток }l9 2).

i0-1.1б, Сприяти первиннiй профсrriлковiй органiзацiТ у розмiщеннi
iнформацiТ на сайтi закладу.

1 0.2. Профком зобов'язу€ться:
10.2.1 . Посилити роз'яснювfuтьну роботу щодо дiяльностi Профогliлки

працiвникiв освiти i науки УкраТни, Ti виборних органiв щодо захисту членiв
Профспiлки шляхом пiдвишеrrня ролi профсгliлкOвих зборiв, активiзацii
роботи постiйних комiсiй профкому, оперативного iнфорiчrування членiв
Профспiлки рiзноманiтними засобами зв'язку.

10.2,2. Свосчасно доводити до вiдома членiв первинноТ профспiлковоi
органlзац1l змlст нормативних документlв, Iцо стосуються соцlалъно-
економiчних прав та iHTepeciB гlрачiвникiв освiти.

10.2.3. Спрямовувати роботу профспiлковог0 KoMiTeTy та його
гrостiйних комiсiй на органiзацiю контролю за сво€часним введенням в дiю
нормативних документiв з питань трудових вiдносинl yMOB, нормування
працi, розподiлу навчального навантаження, за додержаншIм у закладi
трудового законOдавства.

10.2.4. Проводити роз'яснюваJтьну роботу щодо трудових прав та
гарантiй працiвникiв закJIаду, а також методiв i форм Тх захисту
безпосередньо в трудовому колективi.

10.2.5. Посилити особисту вiдповiдальнiсть голови первинноТ
профсгriлковоi органiзацiТ стосовно питань захисту порушених законних прав
та iHTepeciB членiв первинноi профспiлковоТ органiзацiТ.

1 0.2. б, Сприяти реалiзацiТ права профспiлкових органiв, передбаченого
ст. 45 КЗпП Украiни, шодо висунення вимоги власникам або уповнсваженим
нимрt органам про розiрвання трудового договору з керiвником закладу, якщо
BiH поруrrrу€ законодавство про працю, колективний договiр та угоди (п.
1 0.3.7 Галузевоi угоди).

|0.2.7, Iнiцiювати проведення перегOворiв, консультацiй, зустрiчей з
адмiнiстрацiсю закладу шод0 укладення колективного договору, перегляду
його норм, внесення до нього змiн i доповнень, звiту про йот,о виконання.

i0.2.8. ГIредставляти iнтереси членiв первиннOТ профспiлковоТ
органiзацii при розглядi iх трудових спорiв у комiсiях по трудових спорак,
судах (ш. 10,З.12 Галузевоi угодrr).

i0,2.9. Iнформувати }травлiння освiти IвановецькоТ сiдьсъкоТ ради,
N4укачiвську районну органiзацiю профспiлки працiвникiв освiти i науки
УкраТни про факти порушення гарантiй та прав дiяльностi первинноТ
профспiлковоi органiзацii в закладi з п,lетою вжиття вiдповiдних заходiв
(п. 1 0.3. 1 З Галузевоi угоди).

10.2.10. Забезпечити попередн€ iнформуъання управлiння освiти l
науки ВеликолулкiвськоТ сiльськоТ ради, MyKa.liBcbKoi райопноi органiзацiТ
шрофспiлки працiвникiв освiти i науки УкраТни перед нагIравленням
зверненнlI до правоох,оронних органiв з приводу порушення гарантiй та шрав
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дiяльностi первинноТ профспiлковоi органiзацiТ закладу (п,10.З,14 ГалузевоТ
угоди).

Роздiл XI. Контроль з& виконанням колективного дOговору
та вiдповiдальнiсть CTopiH

I 1 
" 
1. Сmорона зобов'язуюлrхлrся :

11.1.1. Контроль за виконанням колективного договору здiйснюватлт
робочою комiсiею CTopiH (Додаток }ф 22).

1 i.1.2. Перiодично проводити зустрiчi керiвника та профкому, на яких
iнформувати Сторони tтро хiд виконання коJ{ективного договору.

1 1.1.3. Не рiдше одного разу на piK спiлъно аналiзувати та
УЗаГаЛЪнЮВаТи хiд вrлконаЕня колективного догсвору, заслуховуючи звiти
КеРiвника та голови профсгliлкового KoMiTeTy первинноi профспiлковоТ
ОРганiзацiТ про реалiзацiю взятих зобовОязань на загаJIьних зборах трудового
колективу.

1i.1-4. У разi несвоечаснOго виконання, невиконання окремих
rrоложень колективного договору проаналiзувати причини та вжити
додаткових заходiв rцодо забезпеченI{я iх реа"чiзацiТ.

1 1. i.5. Осiб, виЕних у невиконаннi положеl{ъ колективного договору,
ПРиТягати до вiдповiда"чьностi згiдн0 з чиннилiI закOнодавством Украiни.

1 1 . 1 . 6. Надрукувати1 забезпечити реестрацiю колективного договору
да 2| грудЕя 2а22року.

11.1,7. Колективний договiр пiдписаний у трьOх примiрниках, якi
збсрiгаються у кожноТ iз CTopilt, i мають однакову юридичну силу,

Колективний договiр пiдписано к19> грудня 2а22 р.

илЕць

Голова первинноi
профсфлковоТ органiзацiТ

;,,l
,!, :л Наталiя ШI\4АНЬКо-ffi-

'i' i

Завiдувач I\{и лlвсько1

FкФшq..\
r,*jtq.,'-ij

1,:. нr / код lh1?d[ з499 i 207 l*

R-h
lyrpiiHrj

, з4ý9i2s7

з9



ько1

Додаток J\b 1

до колективногс догOвору
на2022-2026 рр.

ПОГОДЖЕНО
Голова первинноТ

t профF*ковоТ органiзацiТ
///

рилЕць наталiя ШмАнько

ЗАТВЕРДNtЕНО

працiвникiв з ненормованим робочим днем, яким
ва оплачувана вiдпустка згiдно ст.8 Закону Украiни <Про

вiДпУстки> вiд 15.11.1996 JФ 504/9б - ВР та орiентовного перелiку пOсад
fiРаЦlВНикiв з ненормованим робочим днем, розробленого MiHicTepcTBoM
освiти УкраТни 11.03.1998 за погодженням з ЦК профспiлки працiвникiв

освiти та науки УкраiЪи 06.03.1998

IIРИМiтка: Щля працiвникiв, якi шрацюють на умовах неповнOго робочого
днrI, вищез&зЕачена в iдггустка не передб ачена.

ЗаКЛад Освiти на уе{овах колективного договору встановлю€ визначену
Кiлькiсть днiв додатковоi оплачуваноТ вiдгrустки за ненормOваний робочий
ДеНЬ З yPaxyBaH}uIM обсягу виконаних працiвнкком робiт, cTyrтeнrl

м Назва посади працiвника TepMiH наданшI вiдгtустки

1. Щиректор 3 календарних днi

2. 3аступник директоре з навчitпъно-
зиховноi, виховнсi, навчальноТ роботи

} календарних днi

3. 3авiдрач господарства 7 календарних днiв

4. Комiрник / каrrендарних днiв

5. ГIаборант 7 календарних днiв

6. Керiвник структурного пiдроздiлу установ
органiзацiй (завiдувач бiблiотекою)

7 календарних днiв

7. Секретар 7 календарних днiв

8. Эпецiалiсти (бухгалтер, гOловний
5ргалтер)

7 календарних днЪ

9" [нженер з охорOЕи працi 7 календарних днiв
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напруженост1, складностi i самостiйностi в роботi, необхiдностi перiодичного
виконаншI службових завдань
робочого часу.

Ненормований робочий день - це особдивий режим робочого часу,
категорii працiвникiв у випадку неможJIивостiякий установлюють для певноТ

Еормуваннr{ часу трудового процесу. За необхiдностi ця категорiя
працiвнИкiв викОнуе своТ обов'язКи понад нормадъну триваJIiстъ робоrо"о
часу, i ця робота не вважасться надурочнOю. Mipa працi в цьому випадку
визначаеться не TL]Ibkи тривалiстю робочого часу, а й колом обов'язкiв i
обсягом виконаних робiт (навантаженням). На працiвникiв з ненормованим
робочиМ днеМ поширюСться встановлений в ycTaHOBi, закладi освiти режим
робочого часу. У зв'язку з цим не можна систематично ЗаJýлтати працiвникiв,
якi працюють за таким режимом, до роботи понад устанOвлений робочий час.

шонад установлену трив€tJIlсть
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Додаток J\Ъ 2

до колективного дOговору
на 2а22-2026 рр.

погодхtЕно
Голова гrервинноiЗавiдувач

початк

Пол
школи IBd

А,пла IВЁtsРИЛЕЦЬ
9i gs7 /чЁ i

-<-€#
"пЁрý'#.мiювання 

праuiвникiв
ffioi сiльськоi рали за високi

профспiлковоТ органiзацii

наталiя ШмАнько

NIикулiвськоi початковоi
показники в роботi

1. ПОЛОЖеНня Про премiювання працiвникiв Микулiвськоi початковоТ
школи Iвановецькоi сiльськоi Ради за високi показники в роботi (надалi-
положення) розповсюджуеться на працiвникiв Микулiвськоi початковоi
шкOли IвановецъкоТ сiлъськоТ ради.

2. Юридичною пiдставою для виплати премiй е:
- ст.2,З 1 Закону УкраТни ,d{po оплату працi>;
- постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд З0.08.20а2 р. jФ1298 ,,Irpo

оIIлату працi працiвникiв на ocHoBi Сдиноi, тарифнот сiтки розрядiв i
коефiцiентiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй
окремих галузей бюджетноiсфери>;

- накilз MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 26.09.20а5 ль 557 <Про
ВПОРЯДКРаНня Умов оплати прачi та затвердженнrI схем тарифних розрялiв
працiвн1,lкiв навчальних закладiв, установ освiти та наукових установ)),

- п. 5З IнструкцiТ про ilорядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв
освiти, затвердженот наказом lvliHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
i5.04.199З 

^гs 
102 за погодженням з N{iнпрацi, цк профспiлки працiвникiв

освiти i науки Украiни, Мiнфiном;
- п. 2.3,2. IнструкцiТ зi статистики заробiтноТ плати, затверлженоТ

наказом fiержавного KoMiTeTy статистики Украiни вiд 1З.01,2004 J\Ъ5;
- ст.ст, 97,73,|43,144,146 КЗпП УкраТни;
- ЗаКОН УкраТни вiд 05.03,2017 ЛЬ 2ЗS-VIII <Про BHeceHHrI змiни до

cTaTTi 7 Кодексу законiв про lrрацю УкраТни>>;
- ЗаКОН УкраТни вiд 16.11.2a17 J\Ъ 2211-VIII кПро внесення змiн до

cTaTTi 7З Кодексу законiв про працю Украiни щодо святковl{х i неробочих
:HiB>.

3. Премiювання працiвникiв закладу проводиться У Двох основних
формах:

- премiювання, передбачене системами оплати працi;
- премiювання як окремий вид заохочення.' яклrй вiдбрастъся поза

\tе/ками системи оплати працi.

ЗАТВЕРДХtЕНО

7,\
+
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4. ПРеМiЮВання здiйснюсться у виглядi виплат прашiвникам закладу,рошових сум понад основний заробiток (посадовий оклад) з метою
)тимулюваннrI результатiв творчоТ, iнтенсивноТ працi Й педагогiчного
IoBaTopcTBa працiвникiв закладу', пiдвищення вiдповiдальностi й
lацiкавленостi працiвникiв за результати свост роботи, та мають
)истематичний характер, незаJIежно вiд джерел фiнансування.

5. У закладi проводяться заохочувальнi виплати, до яких вiдносяться
rpeMiТ, якi мають одноразовий характер, зокрема, виплати, якi не пов'язанi з
.онкретними результатами працi :

- премiт, Що Виплачуються у встановленому порядку за спецiальними
:истемами премiювання, виIIлаченi вiдповiдно до рiшень уряду;

- премiт за виконання важливих та особливо важливих завдань;
- ОЛНОРаЗОВi ЗаоХОL{увальнi виплати до ювiлейних дат праttiвникiв

акладу (жiнки - 50, 55, 60 poKiB, чоловiки - 50, 55, 60 poKiB) та пам'ятних дат
акладу; до свят: Нового року (1 сiчня), Рiздва Христового (7 сiчня i 25
рудня), МIiжнародного жiночого дня (8 березня), !ня працi (1 травня), !ня
tеремоги над нацизмом у Дргiй свiтовiй вiйнi (9 травня), Дн" КонституuiТ
/краТни (28 червня), Щня Незалежностi Украiни (24 серпня), Пасхи, Трiйчi;
rрофесiйних свят: Мiжнародного дня секретаря (остання середа повного
ttжнЯ квiтня), Всеукраiнського дня психолога (2З квiтня), Всесвiтнього дня
lхорони прашi (28 квiтня), Всесвiтнього дня медичних сестер ( 12 травня), !ня
raTepi (13 травня), Всесвiтнього дня лонорiв KpoBi (]4 червня),, Дня
1едичного працiвника (третя недiля червня), !ня бухгалтера УкраТни ( 16
ипня), flня знань (l вересня), !ня фiзичноТ культури i спорту (друга субота
ересня), ВсеукраТнського дня бiблiотек (30 вересня), Щня працiвникiв освiти
перша недiлЯ жовтня), fiня захисника УкраТни (14 жовтня), !ня збройних
ил Укратни (6 грудня), з нагоди перемоги у фахових конкурсах <учитель
оку)), <Кращий працiвник психологiчноi служби> тощо.

6. КОШТИ ДЛя премiювання працiвникiв закладу встановлюються в
tежах асигнувань, видiлених на поточний pik по кошторису видаткiв за
ахунок ekoHoMiT по заробiтнiй платi з урахуванням iндексацiт.

7. Вiдповiдно до з п. 53 IнструкцiТ про порядок обчислення заробiтноТ
]ати працiвникiв освiти, затвердженоТ наказом MiHicTepcTBa освiти i науки
'краiни вiд 15.04.1993 Лb 102 загальний розмiр премiТ, яка виплачу€ться
дному прашiвнику!, не обмежусться максим€lJIьними розмiрами.

8, ПРеМiТ ЗГiДнО З да}{им Положенням нараховуються по результатам
оботи за мiсяць, кварт€Lл, 9 мiсяцiв календарного року, piK.

9. ПремiТ не нараховуються за перiоди, якi не вiдносяться до фактично
i.лпрацьованих годин (нагrриклад: за перiод основних, додаткових вiдпусток,
ki передбаченi чинним законодавством Украiни, перебування на курсах
iдвищення кваrriфiкацiТ, навчаlтьних сесiях, тимчасовiй непрацездатностi).

10. flepcoнaJrbнy вiдповiдальнiсть за дотриN{ання цъого Положення несе
ерiвник закладу. Контроль здiйснюе профспiлковий KoMiTeT.

1 1. Керiвник
ошторисах доходiв

межах фонду заробiтноТ плати, затвердженого в
видаткiв, затверджус порядок i розмiри премiювання

у
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прачЬнrкiв закладу за погодженнlIм iз профспiлковим KoMiTeToM первиннОТ

профспiлковоi органiзацiТ закладу.
12. Пiдставою дjul HapaxyвaншI

керiвника закпаду, погоджений iз
премiй працiвникам закJIаду € нак€в

профспiлковим KoMiTeToM первинноi
гlрофспiлковоi органiзацii закладу.

1З. ГIремiювання керiвника закладу здiйснюетъся на пiдставi накаЗу

управлiння освiти i науки Iвановецъкоi сiльськоТ ради, згiдно рiшення
профспiлкового KoMiTeTy та поданнrI профспiлковог0 KoMiTeTy первинноi
профспiлковоi органiзацii закJIаду на iмОя начzLJьника управлiння оСвiТи

Iвановецькоi сiльськоi ради, у межах наlIвних кошrгiв на оlrлату працi.
14. ГIремiя працiвrlикам закJIаду, передбачеЕа системOю оппати працi,

надаеться за наступних умов:_ добросовiсну, творчу працю у виховнiй, господарськiй та
органiзаторськiй дiяльн*стi ;

_ iнiцiативу й творчiсть шри виконаннi cBoix функцiонtlJlъних обов'язкiв
на високому рlвн1;

_ високi пок€tзники в ocBiTнbCIMy процесi, спортивно-масовiй роботi;
- високу результативнiсть гlри пiдготовцi учнiв до олiмпiад, спОРТИВНРГХ

змаганъ, KoHKypciB;
- високi показники }"lHiB у зовнiшньому незалежному оцiнюваннi;
- псширеншI та впровадженнrI передового 11едагогiчного досвiду;
- використаншI передOвих методiв навчаннrI та вихОвання, ЩО

забезпечуе високу якiсть BrTxoBHoT, IлавчаJIьноi, профiлакти.{ноi, корекцiЙнО-
вrо<овноi роботи, у тому числi iндивiдуальноi;

- змiцненшI та збереження навчz}Jlьно-матерiаьноi бжн закJIаду.

15. Премiя надаетъся головi профспiлкового комiтегу первинноi
шрофспiлковоi органiзацii закJIаду за активну i сумлiнну шрацю в Захисту
прав та iHTepeciB працiвникiв закJIаду (п.10.2.З Галревоi угоди).

16. При премiюваннi враховуетъся вiдношення працiвника до дорутеноi
дiл*тки роботи, дотримання вимOг Статугу, правиjI внуrрiшнього

розгrOрядку, розпорядчих документiв керiвника закJIаду, забеЗПеЧеННЯ

виконання наказiв освiти Iвановецькоi сiлъськоi ради, розпорядженъ гоJIоВи

Ьановецькоi сiльськоi р&ди, рiшень виконавчого KoMiTeTy IванОВецькОi

адмlнlстрац11,
державноr адмrнlстрац11,
Труловий внесок працiвникiв визначаетъся з урахранням 0ЦlнкИ rrРаЦ1

кожного працiвника, його вiдношення д0 дор}л{енсТ сгlрави,
17. Прачiвники мсжуtь буги позбавленi премii частковс:
_ за час rrеребування у вiдпустках без збереження заробiтноi плати;
- за час навчання в закJIадах освiти, KpiM випадкiв, коJIи в цей пеРiОД

гrрацiвник викоЕуе cBoi посадовi обовkзки;
- за недолiки в роботi, порушенýlI трудOвоТ дисцкплiни або

нелобросовiсне вiдношення до своiх посадових обов'язкiв та ГIРавИл

внугрiшrъого розпорядку закJIаду.

clJIьcbKo1

лержавноi
ради, наказiв департаменту освiти i науки Закршатськоi обласноi

розIIоряджень голови Закарпатсъкоi обласноi
HaKжiB MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни.
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18. ГIрацiвникам, якi пропрацювали не повний перiод, за який
гrроводиться нарахуваншI премii, у зв'язку з призовом до Збройних Сил
Украtни, переводом на iншу роботу, вступ до зашIаДу освiти, виходOм на
пенсiю, звiльнення у зв'язку зi скороченнrIм штатiв та з iнших поважних
причин, виплата премii проводиться з розрахунку фактично вiдпрацъованог0
часу в рOзрахуЕковий перiод.

19" ПозбавленнЯ премiй, передбаЧениХ системою оIIлати працi,
провадиТься тiль_Ки за тоЙ розрахунковий перiод (мiсяцъ, квартал} 9 мiсяцiв,piK), У якомУ булО порушення трудовоТ дисциплiни, що оформляеться
наказом керiвника зобов'язковим зuLзначенням конкретних обarъ*"пr, Що
стаJIи причиною депремiюваннll.
20, Працiвник позбавлястъся одноразових премiй у випадку винесеншI йому
догани за шорушен}tя трудовот дисциплiни прOтягом строку дiтшсциплiЕарного стягнення.
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Додаток NЪ 3

до колективного договору
на 2а22-2026 рр"

ЗАТВЕРДNtЕНО ПОГОД}КЕНО
ЗавiдуgffFýТi&ИФськоi Голова первинноi

икулiвськоТ початксlвоТ школи IвановецькоТ сiльськоi ради

1, Положення про виппату матерiальноТ допомоги працiвникам
\{iлкулiвськоТ початковоi' школи Iвановецькоi сiльськоi ради (нада-пi

Положення) вводиться з метою пtатерiальноТ пiдтримки Bcix категорiй
пр ацiвнлrкiв з акладу, вклю чаючи педагсlгiчних.

2. Юридичною пiдставою для виплати матерiальноТ допомоги €:

- п. 5З Iнструкuii про порядок обчислення заробiтноТ плати працiвникiв
освiти, затвердженоТ наказом MiHicTepcTBa освiти i наl,ки УкраТни вiд
15.04,199З J\гg 102 та погодженоi з MiHicTepcTBoM працi та соцiальноi полiтики
Украiни, Idентральним KoMiTeToM профспiлки шрацiвникiв освiти i науки
}'краiни i MiHicTepcTBoM Фiнансiв УкраТни;

- постанова Кабiнету I\{iHicTpiB Украiни вiд З0.08.2а02 ]\91298 кПро
оплату праui працiвникiв на ocHoBi СдиноТ тарифноТ оiтки розрядiв i
коефiцiентiв з оплати праui працiвнirкiв установ, закладiв та органiзачiй
окремих галузей бюджетноi сфери>.

2" Вицлата матерiальноТ допоN{оги здiйснюсться у виглядi виплат
працiвникам грошових с}м понад основний заробiток (посадовий оклад) у
\1ежак фо"ду заробiтноi плати, затвердженого в кошторисах закладу.

3. Кошти дпя надання матерiальноТ допомог}1 працiвникам закладу
встановлюються в I\.{ежах асигнувань, видiлених на поточний piK п0
кошторису видаткiв за рахунок eKoHoMiT по заробiтнiй шлатi з урахуванням
iндексацiт.

4, Розмiр матерiальноi' допомOги становить не бiльше, нiж одI4FI

посадовий оклад на piK. Матерiальна дOпомога на поховання зазначеним
вIrIце розмiром не обмежуетъся.

5. ПерсонаJiы{у вiдповiдальнiсть за дотримання цього Положення несе
керiвник закладу. Контроль здiйснюс профспi:rковий KoMiTeT.

6. Розпriр матерiальноТ допомоги працiвникам визначасться керiвником
]акладу за погодженням з профспiлковишt KoMiTeToM.

7. Пiдставою для видачi матерiальноТ цопомоги лрацiвникам закладу €

]аява працiвника, наказ керiвника закладу. погоджений з профспiлковим
b:ol,tiTeToM riервинноТ профспiлковоi органiзацiТ закладу,
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8. Пiдставою для нарахування матерiалъноi допомOги керiвникУ
закjIаду е зiulва керiвника, постанова i поданнrI профсгliлковогo KoMiTeTY

первинноi профспiлковоi органiзацii закладу та наказ начаJIъника вiлдilry
освiти Ьановецькоi сiльськоi ради.

9. Матерiа.гrьна допомога надасться гlрацiвникам на 0здороВлеНшI,

лiкування, цри похоронах рiдних (за Еаявностi коштiв), дJUt вrлрiшення

соцiалъно-побуговlD( IIитань тощо.



ЗАТВЕРДЩЕЦО

k.йry

Додаток Ns 4
до колективного договору

gа2а22-2026 рр.

ПОГОДЖЕНО
Голова первинноi
профспiqковоi органiзафi

рилЕць аталiя IIIMAHЬKO

Перелiк
професiй i посад шрацiвникiв, яким вида€ться безкоштовIItl спецодяг,

сIIецвзутrя та iншi засоби iндивЦуzuIьного захисту

1. Кухар.
Кухарський ковпак - 1 шт. на 12 Mic.
Хагrат бiлlй - 1 шт. на 12 Mic.
Фартух - 1 шт. на 12 Mic.
Рушник - 1 шт. на 12 Mic.
Хагrат робочий - 1 шт. на 12 Mic.
Рукавицi одЕоразовi - За необхiднiстю

2. ,Щвiрник
Рушник _ 1 шт. на 12 Mic.
Ха-пат - 1 шт. на 12 Mic.
Рукавицi - х/6| шт. на 12 Mic.

3. Пrдсобний робiтник
Кухароъкий ковшак - Х шт. на 12 Mic.
Ха-шат бiдкй -1 шт. на 12 Mic.
Фартух - 1 шт. на 12 Mic.
Рушник - 1 шт. на 12 Mic.
Халат робочий - 1 шт. на 12 Mio.
Рукавицi гупяовi - За необхiднiстю

4. Прнбир8льник службових шримiщень
Халат - 1 шт. на 12 Mic.
Рукавицi гумовi - За необхiднiетlо
Окуляри захиснi - 1 шт. на 24 Mic.
Респiратор - 1 шт. на 24 Mic"
Гумовi калошi (чоботи) - l п. на 12 Mic.
Рупник - 1 шт, на 12 Mic.
Фартр - l шт. на 12 Mic.
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l

Додаток ]ф 5

до колективного договору
на2022-2026 рр.

шоголяtЕно
Голова первинноi

цiвникiв на одержання мила i миючих засобiв

1. Кжар - мило 200 грам.
2. ýвiрник - миJ]о 200 грам.
З. Пiдсобний робiтник - мидо 200 грам, миючi засоби 3000 грам"

4. Ilрибир*urr"* слулбових гlримiщецъ - мило 200 |pnM, миючi засоби 2000

гр.

l

l

ЗАТВЕРДЖЕНО
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ЗАТВЕРДNtЕНО

Додаток М б

до колективного договору
на2022-2026 рр.

ШОГОДЖЕНО
Голова первинноi
профспiлковоi органiзацiТ

ррlлЕць

Перелiк
lвникlв, якr мають право на одер}кання вцпустки в

зручний для них час

1. Особи до вiсiмнадцяти poKiB ч.lЗ ст.10 Закону УкраТни uПро
вiдпустки), п.6 ч. 1 ст.7 Закону УкраТни <Про захист BeTepaHiB працi>; п.|2
ч.1 ст.12, п,17 ч.1 ст.lЗ, п.12 ч. 1cT.l4, п. 1З ч.1 ст.|5,п.22 ч.1 ст.16 Закону
УкраIни ,{Ipo статус BeTepaHiB вiйни, гарантiТ Тх соцiацьног0 захистуD.

2. Iнвалiди.
3. Хtiнки перед вiдпусткою у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, або пiсля

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

iнвьтiднiстю.
5. Опiкуни, гliклува-гlьники або iншi caMoTHi особи, якi фактично

в}lховують одного або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB унаслiдок вiдсутностi
батькiв.

б. Одинока мати (батько), якi виховують дитину без батька (MaTepi).
7. Дружини (чоловiки) вiйськовослркбовцiв.
В. Ветерани працi й оооби, якi мають особливi трудовi заслуги перед

Батькiвщино}о.
9. Ветерани вiйни, особи, якi мають особливi заслуги перед

БатъкiвщинOю, а також особам, на яких поширюеться чиннiсть Закону
УкраТни ,.ГIро статус BeTepaHiB вiйни, гарантii iх соцiального захистуD.

10. Хtiнки, якi всиновиJIи дiтей, особи, якi взяли пiд опiку дiтей"
11, MaTepi, або iншi особи, у разi, якщ0 дитина хвора на цукровий

дiабет I типу (iнсулiнозалежний).
12. Особи, вiднесенi до категорii 1 i категорii 2, якi постраждали

внаслiдок Чоркобилъсъкоf катастрофи т1.22 ч.1 ст.20 та п.i. ч.1 ст.21 Закону
}lb 79б.

1З. Один iз батькiв дитини з iнвалiднiстю, потерпiлоi вiд
ЧорнобильськоТ катастрOфи п,З ч.З ст.З0 Закону УкраТни кПро статус та
соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобилъськоi
катастрофи>.

14. fiiти вiйни ст.5 Закону Украiни <Про захист дiтей вiйни>>.

15. Почеснi донори Украiни абзац 7 ст,lЗ Закону Украi'ни <Про донорство
KpoBi та Ti компонентiв>>.

///

"L/Y - 
Наталiя LIIМАНъКо-ат*
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сть вiдпусток без збереженЕя заробiтноi плати

рилЕць

Додаток J\Ъ 7

до колективног0 дOговору
на 202|-2026 рр.

погодхtЕно
Голова первинноТ
профспiлковоi органiзацiТ

,!f { 
"аталiя 

шмАнько

у випадку tx обов'язкового надання за наявIIостi особистоi заrIви
праuiвника вiдповiдко до ст. 25 Закону Украiни <rГIро вiдпустки>l

1. MaTepi , або батьку, який виховуе дiтей без MaTepi (у тому числi й при
тривалому rr перебуваннi в лiкувалъному закладi), що ма€ двох i бiлъше дiтей
BiKoM до 15 poKiB, або дитину з iнвалiднiстю - до 14 календарних днiв
щорiчяо.

2. Чоловiк, дружина якого перебувае у пiсляпологовiй вiдпустцi - до 14
каJIендарник днiв.

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

Тривалiстъ, визначеIIа в медичному виснOвку, ELлe не бiлъш як до
досягненшI дитиною б рiчного BiKy; якщо дитина )шора на цукровий дiабет I

типу (iнсулiнозалежний) - не бiльш як д0 дOсягнення дитиною 1б-рiчног0
вlку.

4. Ветерани вiйни особи, на яких поширюеться Закон Украiни кПро
статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiалъного захистуi), перелiченi в ст- 10

цьOго Закону - до 14 каJIендарних днiв.
5. Особи, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною - до 2l

календарного дня щорiчно в зрlчний дJI;I них час (п. 22. ст.16 Закону Украiни
<<ГIро стаryс BeTepaHiB вiйни, гарантii rx соцiального захисту>).

6. Особи, якi матоть особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною - до
21 календарного дня щорiчно.

7. ГIенсiонери за BiKoM та особам з iнвалiднiстю III групи - 30
календарних днiв щорiчно.

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

падчiрки), братiв, сестер:

зАтвЕр
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- irrших рiдних до 7 календарних днiв без урахування часу} необхiдного

для гrроiзду до мiсця поховаЕнrI та назад до 3 к{tлендарних днiв без

ypaxyвeнHll часу, необхiднOго для проiзду до мiсця похованнrI та н{вад.
1 1. Працiвники, що догJuIдаютъ за хворими рiдними по KpoBi або

шпюбу, якi за висновкOм медиrшого заюIаду потребуютъ постiЙного
стOроннъого догляду - Тривалiсть, визначена в медичномувисновкy, аJIе Не

бiльше 30 календарних днiв.
12. ГIрацiвники дJuI завершення санаторно-курортного лlкуванIш -

триватliсть, визначена в медичному висновку.
13. IIрацiвники, яких допущено до вступних iспрrгiв у внщi навча"rrьнi

закJIади _ 15 календарних днiв без урахування часу, потрiбного дJuI проiЪду

до мiсцезнаходженшI вищого навчаJIьного закJIаду або закладунауки й назаД.

|4. ГIрацiвники, яких дошуtцеýо д0 скJIаданюI вступних iспитiв в

аспiрантуру з вИривом або без вiдриву вiд виробництва, а також Ti, якi
навчаються без вiдриву вiд виробництва в аспiраrгlрi та успiшно виконують
iядивiдуальний IIJIан пiдготовки - час, необхiдний для проiзду до
мiсцезнаходження вищог0 навчаJIьнсго закJIаду або закJIаду науки й назаД.

15. Працiвникам, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва в

аспiрантурi, протягом четвертого року навчаЕЕя - 1 денъ на тиждень (ч.4, ч.5

ст. 218 КЗгrП Украiни).
1б. Сумiсники - до закiнчен}ш вiдпустки за 0сновним мiсцем роботи.
17. Вотерани працi - до 14 ка.llендарних днiв щорiчно.
18. Працiвrики, якi не використшIи за попереднiм мiсцем роботи

щорiчну основну та додатковi вiдпустки повнiотю або частково й 0держали
за них грошову комгlенсацiю _ да 24 капендарних днiв у перший piK роботи
на данOму пiдприемствi до HacTaHHrI шестимiсячного TepMiHy безперервноТ

роботи.
19. Працiвники, дiти яких у вщi до 18 poKiB вступають до навчЕlпьних

закладiв, розташованих в iншiй мiсцевостi - |2 кttдендарних днiв без
ypaxyвaнIyl часу, необхiднOго дJI;I проiзду до мiсцезнаходження навч€tльнОго

закладу та назад. За наявностi двох або бiлъше дiтей зазначеного BiKy таку
вiдrrустку надаютъ окремо для супрOводження кожноi дитини.

20. Мати або батько дитини, баба, дiд чи iншi родичiо якi фактично
догJutдаютъ за дитиною, аба оооба, яка усиновила чи взяла пiд опiку дитину,
один iз прийомних батькiв для догляду за дитиною - до 14 poKiB на перiол
карантину на вiдповiднiй територii.

2| ГIрацiвники-студенти протягOм мiсяцiв'zL llрацtвники_студенти протягOм tU ЕавчЕ}льних мlсяцlв перед
виконанш{м диплOмного прOокту фоботи) чет |-2 днi на тижденъ {ст.2|8 КзпП
Украiни) скJIаданн;I держiспитiв.

22. ГIрацiвники_студеЕти, якi навчаютъся у ВНЗ за вечiрнъою та
заочною формами навчашffI за опецiальностями: ((культураD, ý{узичне
мистецгво )), (театраJIьне мистецтво}) та <<KiHo>>-o телемистецгво), <фiлологiя>>
_ 10 календарних днiв щорiчно (постанова КМУ вiд 28.0б.|997 р. Nэ 634
<dIорядок, тривалiсть та умови надаrrнrl щорiчних вiдпусток працiвникам, якi

l0
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навчаються у Внз з вечiрньою та заочною формами навчаншI, де навчальний
цроцес мае своi особливостi>).

23. ýiти вiйни - до 14 каJIендарних днiв щорiчно (ст.5 Закону Украiни
<Дро соцiальний захист дiтей вiйнш).

24. один iз батькЬ або особа, котра доглядае за дитиною до 10 poKiB,
яка шостраждал9*Вiл Чорнобилъсъкоi'катастрофи, iз числа дiтей, з€}значених угý,нктах 1-6 ст.27 Закону Украiни <dlpo *raiyc i соцiальний захист |ромадян,якi пOстраждали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи> - необхiдна
кiлъкiстъ днiв для завершення санаторно-курортног0 лiкрання у випадку
недOстатнъоi тривалостi щорiчноi вiдпустки (у разi забезгrечеýнl1 прiвкою замiсцем роботи разом iз дитиною).

25- Кандидат у дешугати на мiсцевих виборах, кандидат на посадусiлъського, селищнOго, мiсъкого голови, ст€tрости на перiод передвиборноi
агiтацii ( п.3 ст.62 Закону Украiни <<Гlpo мiсцевi вибори>).
_ 26, ПрацiвнИку за сiмейниМи обставинами ,u i i"b* причиЕ - TepMiH,

обумовлений угодою мiжпрацiвником та власниксм або уrrоutпоuu*еним ниморганом, €Lле не бiльше 15 календарних днiв на piK (ст. 26 Закону Украiни
<<IIpo вiдпустки>>).

:

1

]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

9;7.\i

ft&h#

fiодаток }lb 8

до кOлективного договору
на 2а21-2026 рр.

ПОГОДЖЕНО
Голова первинноi

врилЕць

ивалiсть шtорiчноi ocHoBHoi вiдпустки
працiвпикiв закладiв та установ освiти, навч&льних

(rrедагогiчних) частин (пiдрозлiлiв) iншнх установ i закладiв,
педагогiчних працiвникiв згiдно Порядку цtlдsння щорiчноi

основпоiъiдпустки тривалiстю до 56 календарнихднiв керiвним
ПРаЦiВНИКаМ Закладiв та установ освiти, навчальних(педагогiчних)

часткн (пiдроздiлiв) iншихустанов i закладiв, педагогiчним,
науково-педагогiчпим працiвникам танауковпм працiвникам,

к€IJIеЕдарних днlв, закJIадв
pecypcHi центри (мiжшкiльнi

профслiл 1совоТ орган iзачiТ
//

ыф Наталiя шмАнъко,/_r-

ЗаТВеРДЖеного Постановою Кабiнету MiяicTpiB Украiни вiд 14.04.1997
ль34б

Тривалiсть щорiчноi основноТ вiдпустки,
загальноi середньоi освiти, мiжшкiльнi
навчаJIьно-виробничi комбiнати).

ýиректор - 56.
Вихователь - 56.
Керiвник г}ртка, студii, секцiI, iнших форм гуртковоi роботи - 56.
Вчителi (Bcix спецiальностей) - 56.
Педагог-органiзатор - 56.
Практичний психолог - 56.
Соцiальrий педагог - 56,
Асистент уrитеJui - 56.

l

l
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з.\твЕрдхtЕно
Завi:r

Додаток J\! 9
до кOлективного договору

на 2022-202б рр"

ПОГОДЖЕНО
Голова первинноТ

P,I^u ппоФспiуовоТ органiзацiТ

нiigr;цпВриЛЕЦЬ -41{ наталiя шмАНьКо
Z zё;: 'i ---т7--,. l*\ . *'' t 1Ч:,

,ъ ?rч___aý',..n i/
\,. ,.._ * lltЪr\..#/

'o"*жЖpаuiвник'-,"JTxЖI,,nu*oнаДoДaTкoByoПЛачyBанувiдпустку за роботу iз шкiдливими i 
"u*r*"*" у}rовами працi згiдно ст.7

ЗаконУ Украiни ,,IIро вiдпусткн>> вiД 15.11.199б J\& 504i96 - вро ДодаткуЛЪ 1 постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вИ 17.1l.tgg7 м1290 оГlро
затвердження спискiв виробництво робiт, цехiв, професiй i посадо

зайнятiсть працiвникiв в яких да€ право не шорiчнi додатковi вiдпустки
за роботу iз шкiдлиЁими i ваэккими умова}Iш працi та за особливий

харакl"ер працЬо наказ закладу вц 27.0б.2019 лъ tяzt_ДГ <IIро результатиатестацii робочих мiсць за умовами працi та визнu.п.*r", права
шрацiвникiв на пiльги й компенсацii, передбаченi чинним

законодавством>}

i,] i календарнi днi
]

.t jкиар,якийlтрацюебiл"поЙ",ыэiГ Гrrj --- l ---,
,-i---ii

,.___.._i

Примiтка:
заклад освiти на пiдставi наказу керiвника закладу освiти ппро резулътатиатестацii робочих мiсцъ за )мовами працi та визначення права працiвникiв rtaпiльги й компенсацiт, передбаченi чинним законодавством)) встановлюс вколективЕих договорах закладiв конкретну тривалiсть додаткових днiвоплачуванот вiдгlустки вищевказаним категорiям працiвникiв згiдно
атестOваних робочих мiсць, виробництв, робiт, про4есiи i посад, якимпlдтверджено право на пfurьги та компенсацii за роботу в шкiдливих умовахпрацi.
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зАтвЕрд}tЕно

fiодаток Ns 10
до колективного дOговору

на 2а22-2а26 рр.

погоджвно
Голова первинноi
профсп iлуовоТ орган iзаrriТ

. /. /
4:- -Наталiя 

ШМАНЪКО

о. *
dJрдIнд

додатковоi доплати за роботу iз шкiдливими i *u*n*ir*" умовами працi
1щ9 Додатку До Постановн fiержкомпрацi Срср та cekpeTapiaTyВЦРПС вц 03.10.1986 Л{Ь 387/22-78 <Про оцi*r.у умов праui на робочихмiсцях та порядку застосування галузевих перелiкiв робiто на якихможуть встановлюватпсь доплати працiвникам за умови праць>, наказзакладу вiд 27,06.2019 лЪ 1911-АГ ,,Про результатц атестацii робочихмiсць за умоварIи працi та визначенЕя права працiвникiв на пiльги iкомпенсацiii передбаченi чинним законодавством>

Примiтка:
Заклад освiти на пiдставi наказу керiвника закладу освiти ,dlpo

результати атестацii робочих мiсць за умовами праui nu u"rпuчення правапрацiвникiв на пiлъги й компенсацii, пьредбаченi чинним законOдавством))
встановлюе в колективних договорах закладiв конкретний розмiр доплатВИIЦеВКаЗаНИМ КаТеГОРiЯМ ПРаЦiВНИКiВ згiдно атестованих робочих мiсцъ,виробництв, робiт, професiй i посад, яким пiдтверджено право на пiльги такомпенсацii за роботу в шкiдливих умовах працi

I
56



ЗАТВЕРДЖЕНО

ýодаток Ns 1]

д0 колективного договор)
на 2а22-2026 рр

ПОГОЛЖЕНО
Голова первинноi
профспiлковоi органiзацii

врилЕць
// ,/

м.fl- Наталiя llIMAHbKc
т7-

Перелiк
вникiв, якi маютъ право на одержаннlI соцiальноi вiдпустки,

тривалiсть соцiальнкх вiдпусток

Ь;ý.
&,Г*'ý

Nq Категорii осiб, що
мають гryаво на

соцiалъну вiдпустку

Трива_гliсть
вiдпустки,

кЕLлендарних

днiв

особливостi Пiдстава

ýекретна вiдпустка
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1. KiBKaM (на пiдставi
тiкарняного лисжа
по вагiжостi та пологах):

Jадають у
IoBHoMy обсязi
rезалежно вй
кiлькостi дtiB,
}актичяо
використаних до
пологiв.
Сплачуютъ за
эереднiм
заробiтком
незаяежно вiд
страхового стажу

:т,17 Закону
/краiни <Лро
riдпусткп>,
r.10 ч.1 ст.З0
}акону Уцраiни
кГ{ро статус i
эоцiальний
}ахист
громадян, якi
постраждаяи
внаслiдок
Чорнобилъсько
i катастрофп>,
ст,ст.38,З9
Закону Украiни
кПро
загальнообов'я
зкове державне
соцiальне
страхуваЕня в
зв'язку з
тимlIасовоIо
втратою
Ерацездатностi

Еа втратами,
ýумовленими
[ro"oBur"r*r,

l) Що пологiв:

. у загаJIьному випадку:

-жiHKaM, постраджалим вiд
Чорнобилъськоi
катастрофи

70 днiв

)0 днiв

5) lliсля пологiв:

.при народженн1 одкеr
цитини;

- у разi ускпаднень Ери

пологах або rrри

ЕIарсд}кеrrнi двох i бiлъше

цiтей:

-жiнками, ЕостраЕ(даJIим

ý6 днiв

70 дrriв



l_ ._- ]

]i

i5б o*,iu

1дстав

Законуi
"Про

ст. з8
УкраiЪи

i

|загальнообOвязкове
fiержавне соцiальне

ртрахування в
Ьвязку
тимчасовою
]

jвтратою
i

iпрацездатностi
i

]BTpaTaMrr

iзрtовленими
hохованням"

].

iкатастрофи
]

Олномуз y."Ho"noBori,

б) Щвох дiтей i бiльше

i*rд ЧорнобилъськоТ j

iкатастрофи 
i

'дитиною старше З poKiB .п

]ii

-_-]- 
]б) Лвох дiтей i бiльше Й*Ь-- -

i

l

, пологами.
зазначенi особиil

Ii
]вцпустка цо догляду за дитиIlою

iВlДпустки
]працювати на

|умовах неповного
jробочого часу

l

l"фrччIlrlvr

вiдпустка у звязку з усиновленням дптини

наявностi lВiдпустка ,о** Ьr. Бliбр" частковоVкпаТr*частково Украi1ни

[оплачраною за,вiдпустки
,рахунок
]пlдприсмства або
без збереження
зароОlтно[ плати

J

l
l
l

l

,_-.j

59

(при всиновленi
llновонародженит дiтей]
i-оезпосередньо з
jпологового будинку 

i

ll

,Вiлпустки ст. 17]]надаються iз лня vкратни
всиновленFu{ 'вiдпустка.'.

_ 

-J--.l-r с

Законч
]

1

"про

iдитину 1з числа дiтей-сирiт
]чи дiтей, позбавлених
]батькiвськогопiклраннll, 

i] 
rlrJъrJцgrrщ

jBlKOM старше трьOх poKiB]

!

налаютьi



l урахування
1

рахування
iвятковрIх i i

"l . MaTepi особи з iВiЛПустку вiд 22.10,04 р,
liявалiднiстю з дитинства l iЗаГаЛЬНОЮ кПро внесенюI

--tчццдlа].Lу"" fжЖ'"Жj' [r;;*ffiх'_ _*_L"'lЦД':''ЗJ"' r i rru lv р]иrfi лu лЕхки
io ;.rr,___. 

_ lкалендарних Ьаконодавчихк, ЖIнцi. ,*1,*,,,:|u,.,to. i днiв, за наявностi aKTiB УкраТни.___ДЗ|чI.Зчlry_____] i*i""*o";- 
-'Б;;;о""о

iP" iОсобi, яка взяла пiл опiку iперелiчених ]вiдпусток>,

i **"yу . або собу ;i jпiд*ru" 
ET,.i Закону

] ,ч**iлнiстry з дитинства i Загальною ,Украiни пПро- "г
l_ пlдгрупи А I групи тривалiстю не охорону

iГ-Fй;;* ,-"р,,л:Фi [;х"##ихднiв ffiT";:'l#i

*"*о"у. iх -r' ;;;p;"'i;
тому числi у разi тривалого'
перебрання MaTepi * j

лi кувал ьному закла_ri)i prrкylJ.ilibнOмy заклаДl_} 
]

l l. Олному iз прийомних
батькiв чи батькiв-

____]
припliтка: Вiдпустка для працiвникiв, якi мають дiтей, с соцiальною вiдпусткою iнадаеться в будь-який час календарного року' незалежно вiд вiдпрацьованого Час)i та часународженнJI дитини] до чи пiсля. Аче право на неi мас лише жiнка, яка працюе. Тому
реалiзуваТрI свое правО на вl{корИстаннЯ чiсi вiдпуСтки воЕа Mo)ite за )мови, якщо на деньIIoLIaTKy вiдпустки мас стаж роботи в рахунок РокУ, за який просить }Iuдur" Тй вiлпустку,
тривалiстю хоча б один день. (листtt Мiнпрачi 

"iд 
iо.10,09 ль lgztlзttl6-09,2б.07,2010 м265010lю'10i13, лисТ MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики УкраТни вiд 24.в.2а|5 лъ405з/0/|4-15l18).

працiвник не втрача€ права на соцiальну вiдпустку, не викOристану ,,ротягом
КаЛеНДаРНОГО РОКУ. ЗаКОНОДаВСТВOМ Не передбачено строку давностi, пiс"ця якоговтрача€ться право на додаткову соцiалъну вiдпустку (лист },4iнпрацi вiд 19.02.20i0 м48l1З/l1б-10 uПРО СОЦiаЛЬНУ ДОДаТкову 

"iдпу"ткр)" Тож така вiдпустка накопичу€ться,
допоки не буде в,{користана (навiтъ якщо на дату iT використанIUI працiвник 

"rpur"ruIIраво на Hei) або поки працiвник не звiльниться, отримавIIм грошову компенсацiю за неi.
lОДаТКОВа СОlliПД5Цu вiдпустка на дитину нада€ться понад щорiчнi вiдшустки,

установленi ст,ст, 6,7,8 Закону УкраТни <Про uiд.rу"пru (iцорiчна основна вiдпустка,

бс



i

I

l

tцорiчна додаткова вiдпустка за робоry iз шкiдливими та важкиil{и умовами працi, пдорiчна
додаткOва вiдпустка за особлрrвий характер працi, lшорiчна додаткова вiлпустка за
ненор},Iований робочий день), а такOж понад щорiчнi вiдпустки, установленi iншимtл
закOнами та нормативно-правовими актами. Ще передбачено ч.7 ст.20 Закону Украiни
<Про вiдпуски)). Отже, така вiдпустка може надаватися поЕад максиh,{альну триватiсть
щорiчних ocHoBHoi та додаткових вiдпусток.

fiля отримання додатковоi соцiальноi вiдпустки :

- ;KiHKa. яка не перебрае у шлюбi i у свiдоuтвi про народженшI дитини якоi
вiдсlтнiй запис про батька дитини або запис про батька зроблено в .чстановленоN.{у
пOрядку за вказiвкою MaTepi. мае fiодати: копiю свiдоцтва про народження дитинлt i

довiдку органiв запису aKTiB громадянсъкого стану про пiдстави внесення до кяиги записiв
народжень вiдомостей про батька дитини;

- жiнка, яка е вдовою, - копiю свiдоцтва про народження дитини та копiю
свiдоцтва тrро укладення шлюбу та свiдоцтва про смерть чоловiка;

- розл)л{ена жiнка, яка дiйсно вихову€ сама дитину (без батька), * копiю свiдоцтва
про народження дитини, копiю свiдоцтва про розiрванЕя шлюбу (або копiю рiшення судч
про розiрвання шлюбу, якщо рiшення винесене лiсля 21"а72аа року) та документ, який
пiдтверджував би тоо що батько не бере 1^TacTi у вихованнi дитl.tни ( наприклад, довiдка з
ЖЕКу про ре€страцiю особи за мiсце'rt проживання; ухвала сулу або пOстанова слiдчого
ilро розшук вiдповiдача у справi за позовом про стягнення алiл,tентiв; рiшення суду про
позбавлення вiдповiдача батькiвськlж прав; рiшення органiв опiки та пiклування або суду
про вiдсрнiсть участi батька у вихованнi дитини, акт, складений соцiально-шобутовою
комiсiею" створеною первинною профспiлковою органiзацiсю, або буль-якою iншою
комiсiсю, створеною в органiзацiТ; або акт дослiджеЕня KoMiTeToM са]чIоOрганiзацii
населенIIJI, в якому зi слiв сусiдiв (за наявностi iх гiiдписiв у aKTi) пiдтверлжуеться факт
вiдсугностi участi батька у вихованнi дитини; довiдка зi rrrколи про те? Ir{o батько не бере

1"lacTi у виховаЕнi дитини (не спiлкусться з )л{ителяý4и, не забира€ дитLIЕу додому, не бере
y.racTi в батькiвськlлх зборах) тощо);

- жiнка, яка вдруге вийшла зап,tiж. але fi дитина вiд першого шлюбу Еовиа{
ЧОловiком не всиновлена, - копiю свiдоцтва про народження дитини, документ, якиЙ би
пiдтверлжував те, що батько дитини не бере yracTi в fi вихованнi, та довiдку
орГанУ peccTpauii цl.tвiльного стану про те, п{о дитl{на нOвиN,{ чоловiком не всиновлена.

Зазначенi уN,lови та порядок надання додатковоi соцiальноi вiдпустки
ЗасТосовусться i до батька, якиЙ вихову€ ди ину без MaTepi (одинокиЙ батько), яким слiд
ВВажаТи чоловiка, якиЙ не перебувас у шпюбi, i у свiдоцтвi про народження дитини
записаниЙ як батько, вдiвця" розл}л{еного чоловiкз, п{о виховус дитину без MaTepi.

Право на соцiальну вiдпустку для прийомних батькiв з'явилося лише iз
20l0 року.

Соцiальна вiдпyстка тривалiстю l0 календарнлtх днiв нада€ться, поч}Iнаючи iз 2010
рокУ. За наявностi декiлькох пiдстав для надання цiсi вiдпустки Ti загальна тривалiсть не
моЖе перев}Iщрати 17 календарних днiв, Протягом 2003-2009 poKiB зазначену вiдпустку
надавапи rривалiстю 7 i |4 ка,цендарних днiв вiдповiдно. З |997 року по 200З piK ii
трltвалiсть становила 5 календарних днiв незалежно вiд кiлькостi лiдстав. Отже, слiд
}РаХ}ъати зазначениЙ порядок змiн при наданнi вiдпусток за попереднi роки чи виiIлати
грошовоТ коil{пенсацiТ в разi звiльнення, Адже тривалiсть вiдпустки за л,lинулi роки
визначають виходячи з норм. якi дiяли в той перiод,

За наявностi вiдповiдних пiдстав i пiдтвердних доку},{ентiв вiдпустку на дiтей
МOжна ВЗяТи в першиЙ piK роботи ще дсl вiдпрацювання шести мiсяцiв. Але якrцо
працiвник лротягом поточного року вже скористався вiдпусткою за попереднiм мiсцем
роботи (отримав за Hei компенсацiю), новlтй роботодавець у цьому роцi вiдпустку не
надае.

Оскiльки додаткова вiдпустка працiвникам, якi мають дiтей, вiднесена до виду
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соЦiалъrшrх вцr_ryстоь то тlодiлу на чаgгини вона не пiдшягае. ГIроте працiвниця, яка мас
право на соцiапьну вiдпртку за дво1,1а пiдставами, може викЕrllстtlти таку вiдrryстку,
наприкпад, сЕоч&тку за однiею пiдставою - трIлвалiстю 10 к&лýнд.лрнргr дIiB, а через
деякий час за igшоlо пiдставою - тривалiспо 7 кметцсрвшх дrriв.

Окреллrлми шiдставами можна ввФкати:
t жiнкао яка мае дрох або бiшше дiтей BiKoM до 15 poKiB;
. жiЕкао яка мас мтIffIуз iнвалiдвiсцо;
- жiнка, яка всицOвиilа дfiину;
_ одинOка метц;
- батъко, який виховуе дитиЁу без MaTepi (у тому числi й у разi тривапого

перебуваlпlя MaTepi в лiкуватrьвому закладi);
- особа, яка взяла дЕт!{Еу пiд опiку.
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fiодаток J& 12

до колективного договору
на 2022-2026 рр,

ПОГОДЖЕНО
Голова гtервинноТ
профспiлковоТ органiзацiТ

ГАВРИЛЕЦЬ

положення
про грошову винагороду керiвним та педагогiчнишr працiвникам

МикулiВськоi початкОвоi шкоЛи rвановецькоi сiльськоi рали за сумлiнну
працю та зразкове виконання покладених на rrих обов'язкiв

I. Загальнi положення
1.1. IЩорiчна грошова винагорода педагогiчним працiвникам

МикулiвСькоi поЧатковоТ шкOли Iвановецькоi сiльськоТ Ради за сумлiнну
IIрацю та зразкове виконання покладених на них обов'язкiв (надалi - rцорiчна
грошова винагорода) нада€ться вiдгtовiдно до ст. 57 Закону Украiни кГIро
ocBiTy>>, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 31.01.2000 ]ф 78 ,,IIр"
реалiзацiю окремих положенъ частини першоТ cTaTTi 57 Закону Украiни кПро
ocBiTy>>, частини першоТ cTaTTi 25 Закону УкраТни <Про загальну середню
ocBiTy>, частини другоТ cTaTTi 18 i частини першоi' cTaTTi 22 Закану Украiни
кГ{рО позашкiЛьну ocBiTy>, ПорЯдку надання iцорiчноi грошовоТ винаrород"
педагогiчним працiвникам навчальних закладiв державноi та комунальнот
форми власностi за сумлiнну працю, зразкове виконання службових
обов'язкiв, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 05.0б,2000 м898.

1.2. Перелiк посад працiвникiв, якi мають право на вказану шорiчну
грошову винагороду, затверджений постанOвою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 14.0б.2000 J\b 963 ,dlpo затвердження перелiку посад педагогiч"й* ,u
науково-педагогiчних працiвникiв>.

1.3. Положення про надання щорiчноi трошовоi винагороди передбачае
цорядок матерiального стимулюваннlI педагогiчних працiвникiв за зразкове
виконання покладених на них обов'язкiв) творчу активнiсть та iнiцiативу в Тх
реалiзацii, сумлiнне, якiсне та своечасне BиKOHaHIlll завдань та дору{ень,
високу результативнiсть у роботi, плiдну працю, вагомий внесок у справу
навчання, вихованнrI та розвитку особистостi, пiдвищення рейтингу ocBiTHix
послуг та iмiджу закладу освiти.

|.4. I]e положеншI гIоширюсться на Bcix педагогiчних працiвникiв
}vlикулiвськоi початковоТ шIколи IвановецъкоТ сiльськоi ради, tФiм тих, якi
працюють за сумiсництвом.
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1.5. Кошти на щорiчну |рошову винагороду видiляються в межах
з аIалъних коштiв, передбачених кошторис ом ]Vlикулiвсъкоi початковоi школи
IвановецькоТ сiлъськоТ ради на ошлату працi.

1,б. Положення дiе з моr,{енту пiдписаннri Сторонами колективного
]оговору та передбачае внесення змiн i доповнень в установленому законом
порядку.

[[. OcHoBHi показники для визначення розмiру
lчорiчноi грошовоi винагороди

2.1. Керiвнику Микулiвськоi початковоТ школи Iвановецъкоi сiлъсъкоТ
ради грошова винагорода надастъся за:
- якiсть i рез5.льтативнiсть працi, пiдвиrцен}UI творчоi активностi,

компетентностей;
- застOсУваннЯ нестандартних, новаторСькиХ форМ i методiв роботи;
- оновлеНня й збеРеження матерiалъноi бази закJIаду освiти;- розробку нових rтрограм, посiбникiв, методичних публiкацiй,
експериментальну наукову роботу;- гtiдготовку й проведення мiських файонних, обласних, всеукраТнських)
ceMiHapiB, TypHipiB тощо;
- економне використання енергоресурсiв та водопостачання.

2.2. Педагьгiчним прафвнипuй rцорiчна грошова винагорода надаеться
за:
- пlдвищення професiйного i загалънокультурЕого рiвня та педагогiчноi
майстерностi;
- дотримання академiчнот доброчесностi та забезпеченнlI Ti дотримання
здобрачами освiти в ocBiTнboмy процесi;
- дотримання педагогiчноТ етики, високий piBeHb загальноi культури,
моральних якостей;
- прояву педагогiчноi iнiцiативи та резулътативнiсть у роботi;
- розробЛення та впровадх{ення авторсъких навчаJIьних програм, проектiв,
ocBiTHix методик i технологiй, насамперед методик компетентнiсного
навчаншl;
- досягненrlя успiху в навчаннi, вихованнi та розвитку особистостi, ii
з аг€шIьнокультур них, |р о мадянс ьких таlабо пр оф ес iйних компетентностей ;
- участь у мiських, р&Йонних, обласних ceMiHapax, змаганнlIх, конкурсах,
оглядах, фестивалях, спартакiадах, TypHipax тоrцо;
- збереження та використаннJI навчiшьно - матерiалъноi базита технiчних
засобiв навчання, оформлення кабiнетiв, майстерень, виготовлення
наочностi;
- гrровеДен}ш вiдкритих ypoKiB (занять), позакласних заходiв тощо та iх
сфективнiсть;
- досягнення в роботi чи суспiлънiй дiяльностi, якi призвели до пiдвищення
рейтингу ocBiTHix послуг та iмiлжу закпаду.
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III. Порядок н*дання щорiчноi грошовоi впнагороди
3,1, Конкретний розмiр щорiчноi грошЪвоi винаr.род"'*"."u"аетъся увиглядi фiксованоТ суми в розмiрi до од"о.0 посадового окJIаду вiдповiдно дЬособистого внеску педагогiчного працiвника у зiг€tJrьнi резулъru"" роботи.3.2. ДлЯ визначеЕнrt розмiрУ щорiчноТ.ро*о"оi винагороди

враховуетъся викОнання основних пOк€}зникiв, вик.rrадених у Роздiлi II.
.3,3, Щорiчна |рсшова ви}Iагсрода не нараховусться педагогiчним

працiвникам, якi на момент виIIлати щорiчноi "po-o"oi винагороди
звiлънилисъ.

3.4. Щорiчна грошова винагорода надаеться у такому порядку:
. з,4,1. Керiвнику закпаду освiти * на пiдставiнак€ву начЬ"п"uu вiддiлу

освiтИ ЬановеЦъкоi сiлЬськоi Радпза погодженням з президiею Мукачiвськоi
районноi органiзацii профспiлки працiвникiв освiти.

З,4,2.Iншипц педагогiчним црацiвникам - на пiдставi наказу керiвника
МикулiВськоi початкоВоi шко.гrрт Iвановецькоi сiлъськоi раwtза погодженням
iз профспiлковим KoMiTeToM первинноi профспiлковоi органiзацii закладу.

3,5, ВизНачен}Ut розмiрУ щорiчноi .рЪ*о"оi винагороди, позбавленшI,
або зниженнrI fi розмiру розглядаетъся:

3.5.1. Для керiвника - Еа спiльному засiданнi адмiнiстрацii вйдiлуосвiти Ьановецькоi сiльськоi 9ад" та президiТ Мукачiвсъкоi районноiорганiзацii профсгriлки працiвникiв освiти. Ёо"" не мOжуrъ перевищувати
0дногО посадовогО окJIадУ (ставка заробiтноi ,rrrаrиj з урахуваннямпiдвшцень.

З.5.2. ýля iнших педагогiчних
адмiнiстрацii та профспiлкового
перевищувати одного цOсадового
урахуванням пiдвищенъ.

працlвникiв - на сцiльному засiданнi
KoMiTeTy закладу, Вони не можуtь
окJIаду (ставка заробiтноТ гшати) з

fV. Порядок зпшжецЕя розмiру щорiчноi грошовоi винагороди

4. 1. Розмiр щорiчнот грошовоi винагороди може буги знюкений за:
- низький рiвенъ реалiзацiТ ocBiTHix про.рай у вiдповiднЪстi з навч€tjlьним
Iшаном i графiком освiтньOго прOцесу, недOтримання прав i свобод учнiв таrrрацiвникiВ закладУ освiтИ В устаIrовЛеномУ законодавством УlqаiЪи
порядку;
_ пOрушеЕш трудового законодавства, правил пожежноТ
працi, санiтарно-гiгiенiчних пр€}вип ор"u*i."цii освiтнього
технiки безпеки-

безпеки, охорони
процесу, правил

_ ненчшежне виконашUI гIосадових обов'язкiв;
- порушення cTpoKiB викоНаншI завданъ, розгJIяду скарг, листiв, звернень
громадян;
- пOрушення трудовот дисцигшiни, педагогiчноi етики тощо;
- наявнiсть випадкiв неналежного контродю за зберiганням матерiальних
цiнностей.
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4.2. Педагогiчнi працiвники позбавляютъся
винагороди: щорiчноТ грошовоi

- за невиКонання чи неналежне виконання без ловажних причин Статуrу iПравиЛ внугрiшНьогО трудовог0 розпорядку, iнших нормативних aKTiB,законних розпорядженъ органiв fгIравлiнrr" o.uiro*; l -

- за лриХовуваннЯ фактiВ булiнгУ (uъкуваНня) стосовно здобрачiв освiти,педагогiчних, iнших осiб, якi залулаються до освiтнъого 
"ройу;- за використання будъ-яких форм фiзичrлого та психiчногь насилля,приниження честi та гiдностi, дискримiнацii за будu-"по* ознакою,црогrаганди та агiтацiт' що завдаютъ шкоди здоров'ю здобувача освiти, аТаКОЖ скоення iнlrтого аморального вчинку;

- коли д0 педагогiчного працiвника застосовано стягнення i воно до моментупремiювання не втратилО своеТ чиrrностi, абО до керiвНика закладу освiти чийого заст)дIникiв правовою чи технiчною iнспекцiсю працi видано припис вустановленому законом порядку;
- у випадку грубого порушення ГIравил внугрiшнъого розпорядку закладуосвiти, iнших нормативно-правових aKTiB.
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з.\твЕрджЕно

ýодаток Ns 1:

до колективного договор)
на 2а22-2026 рр

погод}кЕно
Годова первинноi
профс пiлкQвоТ орган iза rriI

/- ,///rfl Наталiя ШМАНЬКсГАВРИЛЕЦЬ

Перелiк
випадкiв отримання грошовоi компенсацii;

передбачених ст.24 Закону Украiни ,,Про вiдrrустки>,
ст. 83 КЗпП Украiни

1. У разi звiльнення працiвника.
2. За бажанням працiвника компенсують частину щорiчrrоТ вiдпустки,
але за умови забезпеченшI його роботою у вiдповiдний перiод. При
цьому тривалiсть наданоI працiвнику rщорiчноI та додатковоТ вiдпустЬк
не повиннi бри менше 24 календарних днiв,
з. У разi шереведення шрацiвника на роботу на iнше пiдприсмство.
4. У разi cMepTi працiвника грошова кOмпенсацiя зu 

"еu"оористанi 
ним

днi щорiчноТ вiдпустки виплачуеться спадкOеNIцяп,I.

гIримiтка : Не пidляzаюmь колtпенсацii невuкорuсmанi dodamkoBi
вidпусmкИ У зв'язку з навчаннял|, mворчi вiOпуспlкц. особам вiколl dо
вiсiм,наdцяп,tъt poKiB залliна Bcix BudiB вidпусmок Zроulовою коиtпенсацiсю
не dопускQ€mься,
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ЗАТВЕРД}КЕНО
Зав iдув_ щ,ý!тжулiв съкоi

Р,t,.
l '.]

4 'r':r-"' ,_\

'чд Ама i
г*РgЕАВРИлЕць

Порядок

Чg!- ;СТаНовлення надбавок за вIIслуry po*iB
гогiчним та науково-педагогiч}rЕм працiвникам

{одаток JЪ 14
до колективного договору

на 2022-202б рр.

ПОГОДЖЕНО
Голова первинноi
гrрофспiлковоi органiзацiТ

,/ ,{
,f" * "Наталiя ШМАНЬКО

Згiдно п,1 Порядку виплати надбавок за вислугу poKiB педагогiчним танаукоtsо-педагогiчним працiвникам навчальних закладiв i установ освiти,затвердЖеногО постаноВою КабiНету N{iHicTpiB Украiни ui, З1 сiчня 2001 р.,hlъ 78 ,dlpo реалiзаrliю окре]!{их положенъ частини першоi cTaTTi 57 ЗаконуУкраiЪИ кПрО ocBiTy>>, iu.r"n" першоТ статт| 25 Закону Украiни ,dlpoзагаJIьну середню ocBiTy>, частини другоТ cTaTTi l8 i части,rlr .r.рrrrоi cTaTTi 22закону Украiни кгIро позашкiл"*,у o.uiryri виплачуються надбавки завислу,у poKiB педагогiчнипt та наукOво-педагогiчним працiвникамнавчального закладу щомiсячно у вiдсотках до посадового окладу (ставкизаробiтноТ плати) заJIежно вiд стажу педагогiчноi робот и в такихрозмiрах:

Ста;к роботи
]] посадового окладу, вiдсоткiв
i
]

Понад 10 poKiB ]:20
I

Понад 20 poKiB з0
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fiодаток N9 15
до колективного договору

на 2022-202б рр.

погодхtЕно
Голова первинноi
профспiлк Т органiзацii

наталiя ШмАнько

krtч Перелiк
lрофесiй i посад працiвникiв, робота яких повrязана з пiдвищеним нервOво-
емоцiйним та iнтелектуальним навантая(енням, або виконуеться в умовахпiдвищеного ризикУ Для здоровоя, п{о да€ право на шорiчну дод"rrrо"й;"йu"увiдпустку за особливий характер працi вЙповiдно до ст. 8 Закону УкраiЪи,,Про

вiдпустки>о Щодатку Лjl2 <<список виробництв з пiдвищецим нервово-епrоцiйним таiнтелектуальним наванта}ке"""й або викону€ться в особливих природних
географiЧнцх iтеоЛогiчких умоваю) fiостановш Кабiнету MiHicTpiB i'краiни вiд17,11,1997 л'91290 <Про затвердження спискiв виробництв, робiто цехiв, професiй iпосад, зайнятiсть працiвникiв в якпх дае право на щорiчнi додаrковi вiдпустки за

роботУ iз шкiдливими i важкими умова}Iи прачi та за особливий характер працir>онаказУ MiHicTepcTBa прашi та соцiальноТ полiiики Украiни вiд з0.01.iqqв лъ 16 <Прозатверд}кення Порядкiв застоеуваIIкя Спискiв виробництв, робiт, цехiв, профееiП iпосад, зайнятiсть працiвникiв у яких да€ право на щорiчнi додатковi вiдпустки за
роботу iз шкiдливнми i важкими умовами пРацi та за особливпй характер працi> (Iззмiнами, внесеними згiдно з Наказом &{iHieTepcTBa прачi та соцiальноi полiтики вiд

04.06.200з м 150)

, Мололшi спецiалiсти з медичною освiтою 7 календар""" i"i-i Закладlв та установ оовiти (сестра медична i
]

старша,

lvlолодшi медичнi сестри закладiв i уст.анов i

освiти
7 календарних

]

Bi
]

]

]

днi

1r:::а: У розрах}нок часу, що да€ право працiвнику на додатковувlдпустку, зараховуються днi, коли BiH фактично бр зайнятий на роботах ibособливИм харакТероМ працi не менше половини тривалостi робочого дня,
установлеЕого для працiвникiв цих виробництв професiй i посад.
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fiодаток N9 16
до колективного договору

на 2022-202б рр.

погодхtЕно
Голова первинноТ
профсд iл KoBoi органi заuiТ

/,// ./-,

LJT д*]Hr 1 Види
надбавоК та доплат, якi встаIIовЛюютьсЯ згiднО з постаНовоЮ Кабiнет1,

MiHicTpiB Украiни вiд 25.08.2004 рокУ лlъ 109б ,,Про встановлення
РОЗМiРiВ ДОПЛаТ За oKPeMi види педагогiчноi дiяльностЬ>, rнструкцiсю

про порядок обчислення заробiтно[ плати працiвникiв осJiти,
затвердженоi наказом N{iHieTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 15.04.1993

л} 102

{оплати i надбавки Розмiри
сумiщення професiй (посад) о50%
розширення зони обслровування або о50%

I_ ____ ]

l

l

--_- .'-_l
]

l

]висок1 досягнення у працi iдо 50 %

,певний TeptvtiH

класне керiвництво 1-4 класiв - 20%;
-11класiв-25о/о

iперевlрка зошитiв (мова 1 лlтература> - 2аа/о

атематика>> - \5о/о

завiдрання кабiнетом
L

о50%

до40%

.служений тренер> - 20% 
l

айстер спорту>>- i0% 
]

злтвЕрдхtЕно
ЗаъiдffiМ-ЙТ,lцiBсъкоТ

Звання

7о



l

i

l

l

l

t

I

l

L

|<<ГIрактичний псlu(олог-r*"од"Б
[10%
<<Керiвник гуртка-методист)
lа%
ГIедагог- органiзатор- методист
la%o
кВчителъ-методист> - 1 5%
t<Старший вчителъ> - 10% 

]

кКандидат Ha)rK)) - 15% 
i

{Ц9щ наук>) -25% l

о 12% (за резулътатами атестацii
робочих мiсць за умOвами працi)
|0%

5%

9ослуговуванш{ обчислювальноi технiки
шедагогlчним працiвникам за вислугу
1юкlв

ýлкJIадах освiти за вислугу poKiB

медичним працiвникам, якi працюють узакпадах освiти за роботу у
песприlIтливих умовах працi та
пlдвиц{еного ризику (з 01 .а1.2а2| до
закiнчення карантину, встановленого
Кабiнетом MiHi cTpiB УкраiЪи)
бiблiотеч"r, прuчi" ""@poKiB

завiдувачу бiблiотекою, бiблiотекарю за

jпонад З роки - 10%

Iпонад l0 poKiB - 20%
jпонад 20 рокЬ - З0 %

ронадЗроки-10%
понад 10 poKiB - 20%
понад 20 poKiB - 30 %

2а%

понад 10 poKiB -20%
гlонад 20 poKiB - 30 Уо

F граничному розмiрi 50%



особливi умови роботи посадового окJIаду в межах
фондуоплати працi (пропорцiйно
вiдrрацьованому часу)

шедагогiчним та iншим працiвникам, якi
працюють в iнклюзивних кJIасах (групах)

цо 20 Yо {загOдини роботи у цих
кJIасах, грyгIах)

педагогiчним прат{i вникам закладiв
зага-гrьноi середнъоi освiти за
ilрестижнiсть шрацi педагогiчнюr
rrрацiвникiв

граничнOму розмiрi 3а%
посадовог0 окJIаду (тарифноi
;тавки), tlпg Ее менше 5аА,з
Fрахуванюtм пiдвищень
посадового OкJIаду

керiвникам закпадiв загальноi середньоi
освiти, ix заступникам, шосади яких
вiднесенi до посад педагогiчних
працiвникiв, улителям, якi викладають
шрсдмети згiдно з вiдповiдним
ýержавним стандартом загальноi
середнъоТ освiти за престижнiсть працi
шедагогiчних працiвникiв

цо 30% fiOсадового окладу
iарифноi ставки) з ypaxyBaHIuIM
пiдвищенъ посадовOго окJIаду

керiвникам шкiл, у якIж навчання хоча б
в одному з початкових класiв
здiйснюватиметься за державним
стандартом початковоТ освiти вiдповiдно
до Концспцii реалiзацii державноi
полiтики у сферi реформувi}ння загалъноi
середньоi освiти кНова украiЪська
школа>) на перiод да 2aZ9 року, ix
заступникам, посади яких вiднесенi до
посад педагогiчнID( працiвникiв,
вЕмтелям таких зазначених шкiл за
IIpecTюKHicTb працi шедагогiчних
тrрацiвникiв

gе меЕше 2аа/о посадовог0 складу
(тарифноi ставки) з ypaxyBaHHrIM
гriдвищенъ посадового окладу

педагогiчýим црацiвникам, якi пройшли
сертифiкацiю

20% посадOвого окладу (ставки
заробiтноТ rшати) пропорчiйно до
эбсягу педагогiчного
HaBaHTa)KeHHrt цротягом строку дii
эертифiката
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ЗАТВЕРЖЕНО

Щодаток Jф 17

д0 ксдективного догOвору
яа2а22-2026 рр.

ШОГОДЖЕНО
Голова первинпоi

Boi органiзафi

илЕць Наталiя IIIMAHЬKO

Порядок
надбавок за вислуry poKiB медшчним працЬникам

29.12,2009 }{Ь 1418 ,<Ilpo затверджеЕIIя IIорядку виплати надбавки за
frс:.шyry poKiB медичЕим та фармацевтпчним шрашiвникам державних та
ХOмупальýих закlrадiв охорони здоров'я>, установлю€ться надбавка за

вЕслуry poKiB медичЕим працiвнпкам закладiв ocBiTп щомiсячно у
вiдсотках до посадового окпаду заJIежшо вiд стажу роботи:

Стаж роботи Розмiр щомiсячноi надбавки д0
посадового окладу, вiдсоткiв

Цонад З роки 10

Понад 10 poKiB z0

Понад 20 poKiB 30
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ЗАТВЕРЛ}КЕНО

fiодатоtt J\Ъ 18

до колективного догсвору
на 2022-202б рр.

погол}кЕно
Голова гtервинноТ
профспiлц,9воТ органi зашiТ

,,i ,/
//r< наталiя ШМАНЬКО7-7-

илЕць

ього розпорядку Микулiвськот початковоi школи
IвановецькоТ сiлъськоТ ради

L зАгАльнI поло}кЕннJ{

1. t. Вiдповiдно до Кодексу Законiв про працю Укратни, Законiв
УкраiЪи .Лро ocBiTy>>, ,<Г{ро повнУ загальЕУ середню ocBiTy>, основних
нормативних документiв пов'язаних iз середнъою освiтою, з метою
забезпечен}u{ дотримання трудовот дисциплiни, пiдвищення якостi та
продуктивностi працi з апров аджуються цi правила внутрiшнь ого р озпорядку.
\,{етою цих Правил е визначення обов'язкiв педагогiчних та iнших
працiвникiв Ракошинського закладу загальноТ середнъоi освiти I-III отупенiв
( надалi закладу),передбачених нормами,, якi встановлюють внуrрiшнiй
розпорядок у закладi освiти. Зазначенi норми закрiпленi в Тигlових правилах
внуrрiшнього розпорядку, у вiдповiдностi з якими труцовий колектив
закладУ затвердЖуе за поданняМ вJIасника або уповноваженого ним органу i
профсп iлков 0го KoMiTeTy своi правила внугр iшнього розпорядку.

1.2, Трудова дисциплiна базуеться на свiдомому i сумлiнному
BI{KoHaHHi працiвниками своiх трудових обов'язкiв i е необхiдною умовою
органiзацiТ ефективноi працi й освiтнього процесу. Трулова дисциплiна
забезпечу€ться методами переконання та заOхочення до сумлiнноi працi. flo
порушникiв дисциплiни застосовуються заходи дисцигrцiнарногO та
громадсъкого впливу.

1.3. ПравI4па погодженi з профспiлковим KoMiTeToM, затвердженi
трудовим колективом 1 враховують умови роботи закладу.

1.4. Yci питан}UI, пов'язанi з застосранням правил внугрiшнього
розпорядку, вирiшуе адмiнiстрацiя закладу в межах свотх повноважень, а у
випадках' передбачених чинним законодавством УкраТни i правилами
внугрiшнього трудового рOзпорядку, спiльно чи за IIогодженням з

,}_r

профспiлковим KoMiTeToM закладу.
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П. ПОРЯДОК ПРИЙ}ШТТЯ ТА ЗВIЛЬНЕННЯ IIРАЦIВНИКIВ

2.1. Працiвник реалiзуе право на працю укJIаданшIм трудового
договору (контракту), згiдно з яким BiH зобов'язуеться виконувати роботу з
певного фаху, дотримуючись внутрiшньOго трудового розпоряДкУ, е закJIад
зобов'язустъся виплачувати гIрацiвнику зар обiтну плату i забезпечувати
умови працi.

2.2. При влаштуваннi на роботу прачiвником подаються наступнi
дOкументи:
- трудова книжка, оформлена у встановленому гlорядку;

заява:

JIист облiку кадрiв;
автобiографiя;

- диплоN1 або iнший документ про ocBiTlz чи професiйну пiдготовку;
- свiдоцтво про шлюб (якщо паспорт на одному прiзвищi, а документи
прозакiнченнrl навчztJIьного закладу * на iншому);
- iдентифiкацiйний код;
- паспорт;
- форп,rа NsI22-2lо <Медична довiдка про проходження
обов'язкОвихпопеР еднього та перiодичного психiатричних оглядiв >> ;

- медичНа книжка, оформЛена У встанOвле}Iому порядку,
кошiт наданих документiв завiряються директором закладу i залишаютъся в
особовiй справi працiвника.

2-З. осаби, якi влаштовуються на роботУ, Що виý.tагас спецiалъних
знань (електрик, caETexHiK, кухар), зобов'язанi подати вiдповiднi докушrенти
про ocBiTy чи професiйнУ пiдготовку (дигrлом, атестат, посвiдчення), копiТ
яких завiряютъся керiвництвом закладу освiти i залишаються в особовiй
справi працiвника.

2.4. особи, якi приймаЮться на роботУ в Тдальню, повиннi подати
медичнУ книжкУ з вiдмiткою про пройдений повний медичний огляд
працiвника в денъ офорiиленнll на роботу,

2.5. особи, якi влаштовуються на роботу, зобов'язанi оформити
особову справу та медичну книжку.

2.6. Посади педагогiчних працiвникiв замiщуютъся вiдповiдно д0 вимог
Закону Украiни ,,Про ocBiTy>>, Закону УкраТни кПро повну загаJIьку середню
ocBiTy>, Статугу закJIаду.

2.7. ГIрацiвники закладу мож}ryь працювати за сумiсництвом вiдповiдно
.]о чинного законодавства УкраТни.
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2,8, fio початку роботи Працiвника за укладеним трудовим договором
крiпт трудового договору про дистанцiйну роботу) директор закладу

зобов'язаний:
- роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та повiдомити пiд пiдпис проj,,-TOTHi умовИ працi, наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH бУд. працювати,
небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв якi ще не усунуто, та можливi
наслiдкИ rx впливУ на здороВ'я, йогО права на пiльгИ i компенсацiТ за роботуза таких умов вiдповiдно до чинЕого законOдавства Украiни i колективного
_]оговору;

- ознайомитрI працiвника з правилами внуtрiшнього розлорядку та
колективним договором;

- визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними
:;tяроботи засобами;

- проiнструкт}ъати працiвника з охорони працi, технiки безпеки,
виробничоТ caHiTapii, гiгiени працi та протипожежноi безпеки, безпецi й
органiзацii роботи по oxopoHi життя i здоров'я дiтей.

2.9.ГIри оформленнi на роботу в наказi може буги
обумовленийвипробува,тъний TepMiH. TepMiH випробування при прийомi на
роботрстановлю€ться у вiдповiдностi з дiючим законOдавством, aJre не
бiлъше двохмiсяцiв, Резулътати випробрання оцiнюс адмiнiстрацiя. Якщо
працiвник не вiдповiдае займанiй посадi, адмiнiстрацiя протягом TepMiHy чивiдразу пiсля його закiнчення припиняс договiр без погодження з
профспiлковим KoMiTeToM i без виiIлати вихiдноi допомоги.

2.|0, Прийняття на роботу оформляеться наказом директора, який
оголOшусться працiвнику пiд пiдпис. Праltiвник пiдпису€ться у наказi про
ознайомленюI з Правилами трудовOго розпорядку, технiки безпеки та
посадовими обов'язками, Статутом закладу.

2,11. На осiб, якi пропрацювtшIи понад п'ять днiв, ведугься трудовi
riнижки. На тих, хто црацюе за сумiсництвом, трудовi книжки ведутъся за
основним мiсцем роботи. На осiб, якi працюють на умовах погодинноТ
оплати, трудова книжка ведетъся за умови, якщо ця робота € основною, Запис
у трудову книжку вiдомостей про роботу за сумiсництвом проводиться
забажанням працiвника керiвником за мiсцем основноТ роботи.

2,|2, Ведення трудових книжок необхiдно здiйснювати згiдно з
IнструкЦiею про порядок ведення трудових книжок на пiдлрисмствах' в
установах i органiзацiях. Трудо"i книжки працiвникiв зберiгаютъся як
докуменТи cУBopoi звiтносТi. ВiдпоВiдалънiсТь за органiзацiю ведення облiку,
зберiгання i видачу трудових кни}кок поклада€тъся на директора закладу.
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2.|3. За писъмOвим погодженням мiж прачiвником i директOром для

працiвника може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, rцо

передбачас саморегулювання працiвником часу початку, закiнчення роботи
та тривапостi робочого часу упродовж робочого дня, на визЕIаченлtй с,грок або

безстроково, пiд час прийняття на роботу або пiзнiше (ст. б0 КЗпП YKpaTHtt).

Запровадження гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змiн у
HopMyBaHHi, оплатi праui та не вплива€ на обсяг трудових гIрав працiвникiв.

2.14, При уклаленнi трулOвого договору про дистанцiйлrу роботу, KpiM

зобов'язань, визначених у пунктi 2.7. цих Правил, директор зобов'язаний

надати працiвниковi рекомендацiТ rцодо роботи з обладнанням та засобами,

якi KepiBH}IK нада€ працiвнику для виконання певЕого обсягу робiт.
Ознайомлення може вiдбратися у форш,ri дистанцiliного iнструктажу або

шляхом проведення навчання безпечним методам роботи на KoHKpeTHo}yry

технiчному засобi. У труловому договорi за згодою cTopiH NIожуть

передбачатися додатковi умови щодо безпеки гrрацi. ОзнайомJIення

праuiвникiв з наказами фозпорядженняIчfи), повiдомленнями, iншими

документами керiвника lцодо TxHix прав та обов'язкiв допускасться з

використанням визначених у тр}довому договорi засобiв електронного

зв'язку, У такому разi пiдтвердженЕllм ознайоN{лення вважасться факт обмiнУ

вiдповiдними електронними документами мiж керiвником та працiвником.

Трудовим договором про дистанцiйну роботу визначастъся порядOк i строки

забезпечення працiвникiв, якi виконуIотъ роботу дистанцiйно, необхiдними

для виконаннri ними cBoix обов'язкiв обладнанням1 програNIно-технiчними

засобами, засобами захисту iнформаiriТ та iншиь,яи засобами, порядок i строки

подання такr{ми працiвниками звiтiв про виконану роботу, розмiр, порялок i

строки виплати працiвникам компенсацiТ за використання напежних Тм або

орендованих ними обладнаннrI, [рограN{но-технiчних засобiв, засобiв ЗахисТУ

iнформацii та iнших засобiв, ilорядок вiдшколування iнших пов'язаних З

виконанням дистанцiйноТ роботи витрат.

2.|5. Припинення трудового договору може мати мiсце лише на

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

2.16, Розiрвання трудового договору з iнiцiативи директора закладу

доilускасться у випадках, передбачених чинним законодавством УкраТни та

умOвами трудового договору (контракту). Звiльнення педагогiчних

працiвникiв у зв'язку зi скороченням обсягу роботи може мати ьлiсце тiльки в

кiнцi навчального року. Звiлънення педагогiчних працiвникiв за результати
атестацiТ, а також у випадках лiквiдацii закладу освiти, скорочення кiлькостi

або штату гrрацiвникiв здiйснlо€ться у вiдповiдностi з чинним
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законодавством Украiъи.перед звiльненням працiвник, якrriо BiH е
матерiалъно-вiдповiдальною особою, зобов'язаний передати закрiпленi за
ним матерiальнi цiнностi через бухгалтерiю зак.rтаду завiдуючоп.{у
господарством або директору.

2.1 5. Припинення труДового догOвору (контракту) оформлясться
* ноказом директора закJIаду.

2.|6. Керiвнrrк зобов'язаний у день звiдьнення видати працiвниковi
на,tежно оформлену трудOву книжку i провести з ним розрах}нок у
вiдповiдностi з чинним законодавством Украiни. У разi звiлънення
працiвника з iнiцiативи роботодавця директор зобов'язаний також у денъ
звiлънення видати йому копiю наказу про звiльнеЕнrl з роботи, В iнших
випадках звiльнення копiя наказу видаеться на вимогу гiрацiвника. Записи
про приЧини звiлЬненнЯ у трудоВiй книжЦi повиннi провOдитиЁь у
вiдповiдностi з фОрмlrлюванням чинного законодавства УкраiЪи iз
посиланням на вiдповiдний пункт, статтю закону. !нем звiльнення
вважаеться останнiй день роботи.

ШI. OCHOBHI ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ ПРАЦIВНИКIВ
ц З.1. Педагот,iчнi працiвники мають право на:

t укладання, змiну та розiрвання трудOвOго догOвору в пOрядку i на
умовах, якi установленi Кодексом законiв про працю УкраТни, iншими
законодавчими актами Украiни;

- робоче мiсце, вiдповiдно до умов, передбачеЕих державними
стандартами органiзацii и безпеки працi i Колективним договором;

- свосчаСну i в пOвнOму обсязi вигrлату заробiтноТ плати у вiдповiдностi
о Зi свосю квалiфiкацiсю, складнiстю робот1,I, кiлъкiстю i якiстю виконаноi}_

роOоти;
матерiальну допOмогу;

- ДОДаТКОВi ОПЛаЧУВанi вiдпустки, соцiальнi вiдпустки, вiдпустки без
збереження заробiтноТ ллати згiдно iз Законом УкраiЪи "Про вiдпустки'';

- заохочення за старанне i зразкове виконанFuI покдадених на них
обов'язкiв;

- повну i достовiрну iнформацiю про умови працi i вип,тоги з охорони!
працi на робочому Micui;

- професiliну пiдготовку, перегriдготовку i пiдвипдення свосi
квалiфiкацiТ згiдно з планом та поза межами llдану пiдвищення ква-чiфiкацiТ
закладу освiти на вiдповiдний pik, вiльний вибiр змiсту, програм, форм
навчаннrI, органiзацiй та устанOв, якi здiйснюють пiдвищення квалiфiкацiТ i
перепiдготовку в гIорядку, установлонол,tу Кодексопл законiв пр0 працю
Укр аТни, iнш имИ н орматиВ нO-правОвими актами YKpaiH и;
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- веденнrI колективних rrереговорiв i укладення Колективного договору

через свотх представникiв, а також на iнформацiю про виконан}uI

Колективного договору;
-аТесТацiюнадобровiлънiйосновiнавiДповiднУквалiфiкацiйнУ

категорiю i отримання Ti, у випадку успiшного прOходження атестац11;

- захлlст професiйноТ честi та гiдностi, гrросування гtо службi у разi

кадрового вiлбору;
- повагу i ввiчливе ставлення з боку адмiнiстрацii, вихованцiв i батъкiв;

- роботу за сlмiсництвом;
- вiлъний вибiр форм, методiв, засобiв навчанЕя, виявлення

IIe.f агогlчноt rнrцrативи;

- iн:ивiдуапьну педагогiчну дiяльНiсть; 
t обговореннi.\часТъУроботiорганiвсаМOВряДУВанiшЗаклаДУосВlТи'Е

та рL)зв'яЗаннi Bcix найважлИвiших IIитань дiялъностi закпаду освiти, буrи

ILTеHo\{ профспiлки;
- салrостiйне визначення свого робочого мiсця при виконаннi роботи за

Tp} _]OBI{}{ договором про дистанцiйну роботу,
3.2. Праuiвники закладу зобов'язанi:

1. Прашювати чесно i добросовiсно, виконувати обов'язки педагогiчних

пpar:iBHlIKiB у вiдповiдностi iз ст. 56 Закону Украiни <Про ocBiTy>>, суворо

вIlкt]н\-Вати навчаjIьний режим, Закон Украiни <<ГIро загаJIъну середню

ocBiTr ,,. i Правила внррiшнъого трудового розпорядку закладу, Статуг,

п о с а.]ов \, iнструкцiю.
2. .Jотрlr},IYватися вимог технiки безпеки, виробничоi caHiTapiT i

пр от I Iп о /+(ежноi безпеки, пер едбачених вiдповiдними пр авилами та

iнстрl,кuiями.
З. Берегти навчыIьнi й загальношкiльнi пришriщення, обладнання, 1нвентар)

rraTepialtl. навчаJIънi гrосiбники тошOi виховрати в YT HiB бережне ставлення

до шкi--tьного майна.

4. Дбатlr про особистУ безгrеку i здоров'я, а також гrро безпеку i здоров'я

ylHiB та оточуючих людей у проuесi виконання будъ-яких робiт чи пiд час

пер ебlъання на територii закJIаду,

5. Прохо.fити рrедичнi огjIяди у визначенi термiни у вiдшовiдностi з

iнстрl,кЧi сю гrрО проведення перiодичних медичних оглядiв.

б. ПрИ виконаннi роботи за трудовим договором про дистанцiйну роботу

нести особисту вiдповiдалънiстъ за забезпечення безпечних i нешкiдливих

умов прачi на визначеному працiвником робочому мiсцi;

7, ПовiдОмити керiвника I1ро змiну своiх персонаJIьних даних (iMeHi

(гrрiзвища} власне iMeHi, по батьковi), вiдмOви через своi релiгiйнi

I
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переконання вiд прийнrIття ресстрацiйного номера облiковоi картки платника

податкiв) не пiзнiше мiсяця вiд дня виникненнrI зазначених змiн шляхом

подання заявиз копiями документiв, tцо пiдтверджують змiну персональних

дан}L\ (наприклад, свiдоцтво про шлюб або про розiрвання ш-пюбу, свiдоцтво

про зrtiнч iMeHi, пасilорт, реестрацiйний номер облiковот картки платника

по:аткiв тошо).

з,2, OcHoBHi фунКцiональнi обов'язки заступникiв директора, вчителiв,

KJacHIi\ керiвникiв, вiдповiдалъного за допризовну пiдготовки юнакiв,

з авi:l-ючого майстернею, керiвникiв гурткiв, завiдуючоi бiблiотекою,

,lабор анта, секретаря, технiчного персонаJIу затверджуються наказом

:]IIректора закхаду.
j.З. Коло обов'язкiв (робiт), що Тх викону€ кожний працiвник за

с воЕ Fоспецiальнiстю, квалiфiкацiсю чи посадою, визначаеться пOсадовиý{и

iнстрi-кшiями i шолOх{енням, затвердженими в установленому порядку

ква-iлфiкацiйними довiдниками IIосад службовцiв i тарифно-

кваliфiкацiйними довiдниками робiт i шрофесiй робiтникiв, положеннями i

Пр aBi шаrrи внугрiшнъого розпорядку,
_].-l. Завгосп закладу по уJгодженЕю з директOром визначас об'см i

характер роботи технiчного переонаду з урахуванням навантаження в ме}ках

робочого.lня.
j.5, обов'язки вчителiв:

1. Ко;ынlrl'л уlитель, з'явившись на роботу, знайомиться з yciMa

р,Jз п оря_]лtенFirtми й оголошсннями, якi вивiшуються адмiнiстрацiсю i

гро }{ aJ с ькими органiзацiямлr.

з, Прirйrrати участь у нарадах, педрадах, засiданнях, методичних об'еднаннях

та iншllх заходах.

3. \'чllте_ri, вихователi з'являються на роботу не пiзнiше, нiж за2а хвилин до

початк\ свогtl уроку. У випадку неприбугтя до дзвiнка на урок вважа€ться,

шо вчIlте.rь запiзнився.

4. Про прl{чини вiдсуrностi чи загtiзнення вчитель пода€ IIояснення

чер г о в о}rrч адмiнiстратору.

5. Пере: початком уроку вtIитель перевiряе готовнiсть 5"tHiB до уроку i

caHiTapHl1l-1 стан навчального примiщення, У випадку, якщо кабiнет не

пiдготов,,lений на*цежнИм чином до занJ{ть, у{итель не повинен починати урок

до прI,iве.]ення кабiнету в повну готовнiсть.

б, Пiс_-lя Jзвоника з урокУ вчитеJIь повiдоtчtляе yrHiB про закiнчення заняття i

дас дозвiл на вихiд iз класу, органiзус роботу чергових по виконанню

санiтарно-гiгiенiчного ре?киIчIу закладу.
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7. Пiсля закiнчення ypoKiB вчитель супроводжу€ у той клас, де дiти

ро:]дягалися перед уроками.
8, При органiзацiТ харчуваt{}ul вчI{тель супроводжус 1чнiв у iiаlьню,
контролюс порядок харчування та разоý{ з rIцяý,Iи поверта€ться до класу.

9, Учитель, який проводив ocTaHHir1 урок, не залишас чергових по класу

дозавершення ним}t чергуван}ш.

l0. Учитель несе вiдповiдалънiстъ за збереження майна, чистоту i порядок
ycвocN{,v класi (кабiнетi) пiд час урOку,
i 1. Закрiгiлення робочих мiсць за учнями проводять у класах класнi
tсерiвники.

12. Викликавши уIня для ошитування, вчi{тель зобов'язаний попросит}I

пред'явити щоденник (4 - 11 кл.).

lЗ. Оцiнку, одержану riнем за вiдповiдь, учитель не оголошу€, а заносить iT в

класний журнал i щоденник_ учЕя (4 - 11 кл,).

14. Учитель приносить i виносить класний журнал са},{, не передаючи його

у{ня]ч1 i не залишаючи у класi, Свосчасно подати класний журнал сво€му

колезi - обов'язок кожного вчителя.

15, Учитель зобов' язаний iз поча,тку уроку особисто вiдмiтити в класному
журналi вiдсутнiх учнiв.
l6. Учлrтель зобов'язаний у день проведення уроку записати в класному
журнапi змiст даного уроку i домашнс завдання учнlIм.
17. Учитель повинен на вимогу адмiнiстрацiТ вийти на заь,tiну ypoKiB

вiдсрнього колеги.

18, Учитель, який зап,liнюе урок, зобов'язаний пiсля його закiнчення зробити

вiдповiднi нотатки у класному журналi i у журналi <Замiни ypoKiB>. При
вiдсугностi таких оплата замiни не шроводиться. Учrrтель супроводlкус учнiв
до Тдальнi, контролюс харчування yrHiB, прибирання столiв.

19. Учитель, який не п,iас }4ожливостi з'явитись на cBoi _чроки з поважноi

причини, зобов'язаrtий заздалегiдъ попередити про це адмiнiстрацiю закладу.

20. Учителъ не мас права вносити змiни в освiтнiй процес без дозволу
адмiнiстрацiТ.

2l. Учителi повиннi слiдкрати за економiсю енергоносiТв та

водOilостачання.

22, Усi вчителi зобов'язанi слiдкувати за виконанняN,I учнями Правил
внугрiшнь ого розпорядку, р ежиму р оботи з акладу, санiтарно-гiгiенi.tн их

вимог.
23. Кожний учитель, завiдую.лий кабiнетоIчt зобов'язаний наприкiнцi свосi
зiчтiнлl перевiрити наявнiсть ключа вiд навчального кабiнету чи класу, у якоп,{у

BiH працrовав навчальний день або проводив останнiй урок змiни.

(

)
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3.б. ОбовОязки KJIacHиx керiвникiв:
1. Класнi керiвники зобов'язанi вести облiк вiдвiдуваrшя учнrIми i щоденно

робити про це вiдгlовiдну вiдмiтку в кJIасному журналi на ocHoBi особистих
спостережень та вiдмiтки вiдсугнiх на уроках уIитеJuIми-lrредметниками"
2. Класнi керiвники TepMiHoBo повиннi вжрrги з€}ходи по з'ясlванню шриttин

пропуску ypoKiB та Irодавати iнформацiю щодня про вiдвiдрання учЕrtми
заIUIтъ чqрговому вчитеJтю.

3.7.Обов'язки чергових вчителiв:
1. Адмiнiстрацiя зш}че€ вчителiв до чергування по закладу.

2. Графiк чергування на I та II семестри затверджус дкректор, узгодивши
його з профспiлковим комiтgгом. Графiк вивiшусться в }л{итедъськiй закJIаду.

З. Черговi учителi з'являються Еа чергуванЕя не пiзнiше, як за20 хвилин до
початку за}Utть.

4. Черговi на пoвqpxax слiдкують за тим, щоб пiд час перерви в KJIacax

дотримувався санiтарно-гiгiенiчний режим, за порядком у коридораx' на

сходах.
5. Пiсля закiн.rення черграЕня вiдповiда-пъний черговий передае черговому

адмiнiстратору належно оформлений журнал вИвiдрання r{шши занять.

б. Yci вчителi зобов'язанi слiдкувати за виконанням r{шIми ГIравил

внуцрiшнього трудового розпорядку, режиму роботи закладу, caHiTapнo-

гlгtснlчних вимOг.

tч. OCHOBHI оБов,язки кЕрIвникА
4. 1 . Ке,рiвЕик закJIаду зобов'язаний:
1. Забезпечити BиKCIEaHIuI Законiв Украi'ни <,ГIро ocBiTy>, ,<Ilpo псвну
загаJIьну середню ocBiTy>, Правил внугрiшнього розпорядку в закладi.
2. Неухильно дOтримуватисъ закснодавства про працю, шравильн0

органiзрати роботу Bcix у вiдповiдностi з ix фахом i квалiфiкацiею.
3. УдосконrtJIювати освiтнiй процес, сприrtти прояву педагогiчноi iнiцiативи,
створювати умови для вибору Еедагогiчними працiвниками форм, методiв,
заообiв навча}Ir{rI.

4. Нести вiдгlовiдальнiсть за KiHцeBi результати освiтнъого процесу.
5. Усiляко крiпити трудOву i виробничу дисциплiну.
6. Надавати вiдuустки BciM шрацiвникам закJIаду освiти вiдповiдно до графiка
вццусток.
7. .Щоводити до вiдома педагогiчню( працiвникiв у кiнцi навчального року
(до надання вiдпустки) педагогiчне навантакення в наст}iпному навчrtjlьному

роцi;
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8, Забезпечувати систематичне пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних
працiвникiв, створювати необхiднi рлови для поеднання роботи з навчанням
у Еищих навчальних закIIадах.
9. ЗабезПечувати дотримання санiтарно-гiгiенiчних нOрм i правил
збереження шкiлъного майна, безпеку спiвробiтникiв i учнiв.10, Забезпечити уý{Oви технiки безпеки, виробничо? caHiTapii належне
технiчне обладнання Bcix робочих мiсцъ, ствOрювати здоровi та безпечнi
уý{ови працi, необхiднi для Еикс}IаншI працiвниками трудових обов'язкiв.1l" ЗабеЗшечитИ безпечнiСтъ i належний технiчний стан обладнання та
ЗаСОбiВ ВИРОбНИЦТВа, що шередаються працiвнику дJuI викOнання
дистанцiйноi роботи.
|2, На пiдставi заявипрацiвника вносити змiни до документiв, що мiстятьЕерсоналънi данi працiвника (облiковi документи, трудова книжка, особовоiкартки працiвника, трудовOг0 договору (контракту), графiку вiдпусток,
табелю облiку використаЕнr[ робочого часу, розрахунково-IUIатiжноТ
вiдомостi, бухгалтryсъкот звiтностi тощо) та пryеобсрмити страхове
св iдоцтво пр 0 з агалънообов'язков е державне с оцiальне страхув aH}uI1з, ffотримуватисъ !tинного закOнодавства, активно використовувати засоби
щодс вдOсконЕ}JIешUI ушравлiння, з мiцнення договiрноТ татрудовоТ
дисr{ипrriни.
14, Своечасно пOдавати центрапьним .,ргаЕам державноi виконавчоi владивстановлену статистичну i бухгалтерську звiтнiсть, а такOж irшri необхiднiвiдомостi про роботу i стан закJIаду.
15. Органiзовувати гаряче харчуван}uI yrHiB.
1б, Забезпечувати систематичний контродь за дотриманнrIм умов оIIпатипFацi i використаншIм фонду заробiтнот плати.
17, Вишукувати додатковi джерела фiнансраншI i сгrрямовувати ix на
розвитоК соцiальНоi iнфраСтруitтури i змiцненнrl матФiальноi базизакJIаду.l8. СвоечасНо забезпечувати установу метOдичними посiбниками,
rосподарським iHBeHTapeM.
19, Захищати професiйну честъ i гiднiстъ шрацiвникiв, чуйно ставитись до iiповсякденних тlрбот, забезпечувати наданi iM пiльги.

4.2. м*iнiстрацiя закладУ B,IKoHyc cBoi обоВ'язкИ у вiдповiдних
виIIадках сгtiльно чи за погодх{енням з профспiлковим KoMiTeToM.

ч. роБочиЙ чАс тА його використАнrUI
5.1- Робочий час вчителiв - чаQ,призначен лй дляздiйснення

ОСВiТНЪОГОПРОЦеСУ, ЯКИfаВиЗn,ача€тъся затвердженим розкJIадом Еавч€lJIьних
занj[ть, складеним вiдповiдно до тихtневого педагогiчного наваIrтаження, атакоЖ затвердЖенимИ пшанамИ виховноi та методичноТ роботи.
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5.2. Вiдповiдно до cTaTTi 25 Закону Украiни <ГIро загальну середню
ocBiTp> педагогiчне навантажен}ш вчителя загЕIJIъноосвiтнъого навчалъного
закладу незаJIежно вц пiдпорядкуваннll, тишу i форми власнсстi * час,
призначеший для здiйснення освiтнього процесу. Педагогiчне навантаженнrI
ВЧИТеЛЯ ВКЛЮЧае 18 НаВЧаЛЬних годин прOтягом навчаJIьного тижнrI, щ0
ста[rовить тарифну ставку, а також iншi види педагогiчцоi дiяльностi:
пiдготовку до ypo*iB, класне керiвницгво, перевiрку зошитiв тощо.

5.3. УмоВи оплатИ працi, ставки заробiтноi IIJIати, пооадовi окIIади
педагогiчних працiвникiв загаJIьноосвiтнiх навч€lJIъЕих закпадiв визначенi
Iнструкцiсю про порядок обчислення заробiтноi rшати шрацiвникiв освiти, що
затверджена MiHicTepcTBoM освiти Украiни вiд 15.04.93р.Jф102 (зi змiнами).
ВiдповiДно дО п.64 роздiлу YI, ставки заробiтноi плати педагогiчних
црацiвникlв встановлюються виходячи iз затрат робочого часу в
аýтрономlчних годинах (60 хвилин). KopoTKi перерви, передбаченi мiж
урOками, занrIттями, лекцiями е робочим часOм педагогiчного працiвника.
5.4. У школi встановлюеться п'ятиденний робочий тижденъ iз двома
вш(lднимиднями.
Час початку робсrти:
_ черговогс вчителя - о 08 40
- чергового адмiнiстратора - о 08 30
- 1ллителiв школи * о 08 4а аба Ее менше нiж за 2а хвилин до початку уроку.
Регламент проведення ypoKiB :

- Ддя yTHiB l-го класiв тривалiсть ypoKiB 35 хв
- Для ylнiB 2-4-хкласiв тривалiсть ypoKiB 40 хв
- fuя 1"lHiB 5-11-х класiв трива_шiсть ypoKiB 45 хв

кожен урок починаетъся i закiнчуеться дзвоником.
РоботУ факультативiв, гурткiв, секцiЙ та iнших видiв гrозаурочноi

дiяльностi проводити за розкJIадом, протягом вiд 45 хвилин до 1,5 годин
(згiдно окремсго плану позашIасноi роботи).

Рiзнi збори та засiдашlя (педагогiчнi РаДИ, батькiвсъкi збори, засiданrrя
шкlJIьноГс самовРядуван}Ur) проводяться за кыIендарним IUIaH0M,
затвердЖениМ директоРом У встановЛенi днi та години. Розклад ypoKiB,
виховноi роботи, ilозакJIасних занятъ, робота гурткiв гrовиннi буги вивiшенi
на iнформацiйному стендi.

5-5- Мiж уроками встановлюються перерви, тривалiсть яких
визнача€ться нак€lзом директора (НакаЗ про затвердження ре}киму роботи
закладу).

{
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5.6. Позакласнi занrIття з Irредметiв, факультативи, робота гурткiв та
спOртивнlж секцiй прсводиться за розкJIадом, затвердженим вiдповiдно на I
та II семестри.

5"7. Додатковi, iндивiдуагънi та груловi занrIття з улнями, якi
потребують педагогiчноi Еiдтримки, прOводятьýя за розкJIаДом,
затвердженим на I та II семестри.

5. 8. Адмiнiстрацiя закjIаду встановлю€ тюкневе 
''едагогiчненавантаженЕI педагоriчruам працiвпикам на новий навчаJIъfiий piK (до

lrочатку гtерiоду вцlтусток) з урахуваншш рекомендацiй шкiльних Мо,
призначеншr кJIасного керiвницт ва; а також дотримаI{Irr[ принципiв :

- HacTyпHocTi у викJIаданнi предмmiв у кJIасах;
- збереження об' ему навчЕlJIьного навант€DкенюI, забезпечен}lll
стабiльнОстiоб'ему навч€IJIьнOго HaBaIIT&KеHHrI протягOм навчаJIьнOго року;
- забезпечен}IЯ молодих спецiалiстiв навча.гlьним навантаженням за фшrом
вобсязi, не меЕше кiлькостi годин на ставку заробiтноi плати;
_ установлен}ш навч€tJьного EaBaHTaжeHIUI виlце KiлbKocTi годин на 1,5
ставки заробiтноi гшати, а також ЕепOвного Еавч€Lпьного нrtвантажеш{rt тiльки
за згодою працiвника.

5.9. На час за|рOзи, поширенIUI епiдемii, пандемii та/аба у разi
виникнення зацрози збройноi аrресii, Еадзвичайноi ситуацii технOгенного,
природного чи iншого характеру гнrrкий режим робочого часу може
встановлюватися накЕtзом (розпорядженням) директора закладу освiти. З
таким накжом фозпо,рядженням) працiвник ознайомлю€тъся протягом двох
днiв З дня йогО прийнятТя, аJIе до запрОвадженнlI гнуlкого режиму робочого
часу. У такому разi норми частини трrгъоi cTaTTi З2 КЗпП УкраiЪи не
застOсOвуються. Запровадженшt гн)лкого режиму робочого часу не тягне за
собою змiн у ýopMyBaHHi, оплатi гrрацi та не вIшивае на обсяг трудовIФ( гrрав
працiвникiв.

5.10. На чаС загрозИ шоширення епiдемii, пандемii, необхiдностi
самоiзоляцiТ працiвнржа у випадках, встаноВленIlD( законодавством, та/або у
разi виникЕення загрозI4 збройноi агресii, надзвичайноi ситуацii
тохногеНного, природЕOго чи iншого характеру може запроваджуватися
дистанцiftrа робота наказом фозпорядженням) директора закJIаду освiти без
обов'язкового укладеншI трудовOго договору шро дистанцiйну роботу в
гtисьмовiй формi. З таким н&к.Lзом фозпорядженням) працiвник
ознайоlчrшоеться цротtrом двох днiв з дrrя його прийнятгя, ,lпe до
запроваДженЕя дистанцiйноi роботи. У такому разi норми чаgтинитретьоi
cTaTTi 32 КЗпП Украiни Ее застосовуються (ст. 60 -2 Кодексу законiв про
працЮ Украihи(надалi - КЗпП Украiни). ýистанrдiйна робота передбачае
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виконання роботи працiвником поза робочими примiщеннями чи територiсю
закjIаду освiти, в будь-якому мiсцi за вибором прачiвника та з використаншIм
iнформацiйно_комунiкацйнIlD( технологiй. При дистанцiйнiй роботi
працiвник розподiляс робочий час на власний розсуд, на Еъого не
поширюютъся правила внуIрiшнього трудового розпорядку, якщо iнше не
визначено трудовим договором. При цьому загальна тривалiстъ робочого
часу неможе перевищувати норм, передбачених статтями 50 i 51 КЗrrП
Украiни. За погодженFIям мiж гiрацiвником i директорOм закjIаду освiти
виконаЕня дистанщiйноi роботи може поеднратися з виконанням
працiвником роботи на робочому мiсцi у примiщеннi чи на територii закладу
освiти.

5,11. Розклад 1poKiB затверджуеться директором за узгодженням iз
профспiлковим KoMiTeToM, ураховуючи rrринцип гrедагогiчноТ доцiлъностi й
максимzlльноi eKoHoMiT часу педагогiчного працiвника.

При вiдсlтностi шедагога або iншого працiвника закiiаду освiти
керiвникзобов'язаний TepMiHoBo вжити заходiв щод0 його замiни iншим
педагогом чи працiвником.

5.12. Цраця допомiжного та технiчного тrерсон€tлу визначаеться
графiком, хкиiа затверджу€ться директором за }rJгOдх{анням iз профспiлковим
KoMiTeToM. Графiк вивiшуеться Еа видному мiсцi й надаеться працiвникам
для ознайомлення пiд пiдпис.

5.13. Пiд час зимових, ociHHix та вес}uIних канiкул, а також лiтнiх, tцо
не спiвпадають з черговою вiдпусткою, адмiнiстрацiя залуrае педагOгiчних
працiвншtiв до ЕавчаJIьноi виховноi методичноi органiзацiйноi та iншоТ
педагогiчноi дiяльностi в межах часу, що не перевищуе iх навчальЕого
навантаження д0 пOqатку канiкул вiдповiдно до таких меж:
- з навантаженшIм до 9 год. - з 9.00 до 11.00 год.;
- з навантаженням вiд 9до 18 год. * з 9.00 до 1З.00 год.;
- з навантаженням вiд 18 до 28 год. - з 9.00 до 14.00 год.

5.12. Адмiнiстрацiя закладу за узгOдженням iз профспiлковим
KoMiTeToM складае графiк чергових вiдпусток i доводитъ його до вiдома Bcix
працlвникlв.

5.1З. Учителям та iншим педагогiчним працiвникам щорiчнi вiдпустки
надаються, як правипо, пiд чао лiтнiх канiкул.

5.|4. Вiдпустка, необхiдна для санаторного лiкування, може буги
наДана прот.ягом навч€Lльного року при наявностi стабiльноi замiни з

предмета.

5.15. Учителям та iншим працiвникам не дозволясться:

+

- змiнювати на свiй розсуд рсзклад ypoKiB i графiки роботи;
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проводити замiну ypoкiв без вiдома адмiнiстрацii закладу;

цродOвжувати чи скорочувати тривалiсть ypoKiB i rrерерв мiж ними.
5.16. Забороняеться:

- вiдволiкати вчителiв i yrHiB за рахунок навч€tпьнOго часу на роботу i
проведення заходiв, не пов'язаних з ocBiTHiM процесом;
- вiдволiкати вчителя на розмови з батъками i колегами гliсля шочатку уроку;
- входити в кJIас пiсля rrочатку уроку для рiзних оголошеЕь та iнформацiй.
Вхц у клас цiсля початку }lpoкy дозвоJuIсться в особливик випадках лише з

дозводу директора чи його заступникiв;
- зЕsходитись у закладi cTopoHHiM особам шiд час освiтнъог0 процесу;
- робота понад норму та робота у вихiднi та святковi днi Ее доrrускаеться;
- залуIеннrI окремих працiвникiв до роботи в установленi для них вихiднi днi
доIтускаеться у винятковi4х випадках, передбачених законодавствOм Украi'iiи,
за ýисьмовим нак{tзом фозпорядженням) Еласника або уповноваженого ним
органу (керiвника) закладу освiти та дозволу профспiлкового комiтегу.
Робота у вихiдний день може компенс)aватиоя за погодженням cTopiH
наданням iншого дня вИпочинку або у грошовiй формi у подвiйному розмiрi.

vI. зАохочЕннJ{ зА успD(и в роБотI
6.1. ЗаохсченюI за успiхи в роботi € важJIивим засобом змiцненнrl

трудовоiдисцигlлiни.
6.2. За зразкове BиKoHaHIrrI трудовLо( обов' язкiв, резулътативнiсть у

навч€tJIъно-виховЕiй роботi, дсвгу i сумлiнну ттрацю, llовацii у rrрофесiйнiй

дiяльностiо активну у{асть у жl,rгтi трудового колективу адмiнiстрацiя
закJIаду з€tстосOвуе TaKi заохOчення :

- оголошен}uI подяки iз занесенням у трудову книжку; оголошення подяки;
премiя;
- нагородженнrI Почесною |рамотою; нагороджеЕ1{l[ цiнним шодарунком;

ушанування майстрiв педагогiчноi црацi, вrгеранiв працi.
6.3. IIрав0 застссуваншt заходiв заOхOчеЕшI (за погоджеЕнlIм чи сrriлъно

з профспiлковим KoMiTeToM) належить директору зsкJIаду. ГIр" цuоrу такOж
враховуетъся думка вiдповiдного методичного об' еднання.

6.4.ЗадосягценшI висOких результатiв у навчаннi i вихованнi
педагогiчнi працiвники рексмендуються для нагородження дýржавними
Еагородами, присвосншI почесних звань, вiдзначення державними щlемiямио
зЕаками, црамотами, iншими видами мораJIьного i матерiального заохочення.

6.5. ЗаохочеЕня огOлошуетъся в наказi (розпорядженнi), доводитъся до
вiдома всьогс колективу зашаду освiти i заноситься до трудовоi книжки
працiвника.

чII. стягнЕння зА порушЕння трудовоi дисцишлIни
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7.1. Що порушникiв дисцигlлiни i недобросовiсних працiвникiв
застосовуються засоби дисциплiнарного i громадського вIшиву.

7.2. ГIорушенн;I трудсвOТ дисципrriни * це невиконаЕяя аба виконаЕня
не на нr}JIежному piBHi з виiIи працiвника IIокладеЕих на нього трудових
обов'язкiв.

7 .3. За lr0рушення трудовоi дисциплiни до працiвника може бу.и
застосованоOдин iз засобiв стягненнlI:
- догана;
- звiдьнення.
Звiлънен}ul як дисциплiнарне стягнення може бути застосоване вiдповiдно до
п.п. З, 4,7 о 8 ст.40, ст.41 Кодексу законiв про працю Украiни {322-аЦ.

7.4. ЗвiхьненЕя як дисцигшiнарне стягнення може бу." застосоване за
систематичне невиконання працiвником без поважних rричин обов'язкiв,
пскJIадених Еа нього трудовим договOрOм, Статром, ПраваIIами
внуrрiшнього трудовог0 розпорядку, lrосадовою iнструкцiсю, якщо до цього
гrрацiвнl,жа ранiше застOсовувttлисъ заходи дисIшплiнарного чи громадського
вIIливу. }j

7.5. До застос}ъаннli дисцшшiнарного стягнення власник або

упOвнOва}кений Еим орган повинен зажадати вiд порушника трудовоi
дисциплiЕи писъмовi пояснення. У випадку вiдмови гrрацiвника дати
письмовi пояснення складаеться вiдповiдниЙ акт. Щисциплiнарнi стягнення
Застосовуються власником або уповноваженим ним органом безгlосереднь0
пiсля виrIвленнlI провини, €tJIe не пiзнiше однOго мiсяця вiд дrш ii виявлення,
не рахуючи часу хвороби працiвника або перебрання його у вiдпустцi.

fiисциплiнарне стягЕеннlI не може буги накJIадене пiзнiше шести
мiсяцiв iз дня вчинен}uI прOстугiку.

7.6. Рiшення атестацiйноi KoMicil TaKoж е пiдставою дJuI звiльнення
педагогlчЕого ilрацlвника в порядку, установленому законодавством Украiни.

7 .7 " Дисциплiнарнi стягненшI застос овуються директсром.
Адмiнiстрацiя закладу мае шраво замiсть застOсування дисциплiнарного

стягнен}uI гIередати питання про порушення трудовоТ дисциплiни на розгляд
адмiнiстр ативноТ нар ади, пр оф спiлкOв ого KoMiTeTy, збор iB тр удов ог0
колективу.

7.8. ГIрацiвники, обранi до скJIаду профсгriлкових органiв i не звiльненi
вiд виробничоi дiяльностi, не мсжуть бути пiдданi дисциплiнарному
СТягненню без попередньоi згоди профспiлкового KoMiTeTy членами якого
Вони е, голова первинноi профспiлковоi оргакiзацii - без попередньоi згоди
президii Мукачiвськоi райошноТ органiзацii профспiлки працiвникiв освiти i

Bi

eI

z{

D.T

науки УкраТни.
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7.9. Розрив трудового договору з iнtцiативи адмlнtстрацt{ не

догtуска€ться без попередньогс погодженлlя профспiлкового KoMiTeTy шкOJIи,

за виключеннlIм випадкiв, передбачених законOдавствOм Украiни.
7.10. До накладання стягнення вiд порушЕика дисциплiни повинн0

буги одсржане писъмове пояснення. Вiдмова вiд написання не е перепоноЮ

дJIя застосранш{ дисциплiнарного стягненюI.

7 .1 \ ..Щисциплiнарнi cTtrHeHIuI застOс овуються адмiнiстрацiею закладу

безпосереднъо пiсля здiйсненшI простугку, але у Bcix випадках не пiзнiше

мiсця пiсля його здiйснення (не враховуючи часу вiдсугностi працiвника lrо

хворобi чи у вiдпустцi).
7.|2. Щисциплiнарне стягнення не може нак.iIадатися пiзнiше шести

мiсяцiв пiсля здiйснон}ш прOступку.
7.|З. Стягненrrя оголошусться в наказi п0 зrкладу й повiдомJIrIсться

працiвнику пй пiдпис протягом ]t,рьох днiв, Якщо цей працiвлtлIк

вiдмовля€ться пiдписати наказ, то складаеться вiдповИний акт i робиться
вiдмiтка на документi особою, яка зgайомила працiвника з наказом, яка

пiдтверджустъся його пiдписом iз вказiвкою TepMiHy ознайомлення.

ЧШ. TEPMIH ДII
8.1. Правrurа набирають чинностi з моменту затвердження Еаказом п0

закладу i дiють до ушадеýня II0вих або пе,регляду цLD( Правил.

8.2. У разi реорганiзацii закJIаду, Правила зберiгають чиннiсть IrротягOм

строку, на який iх укладено, або можугь буr" перегJIянугi за згодою

колективу.
8.3. У pжi лiквiдацii закладу Правила зберiгають чиннiсть протягом

усього строку проведення лlквlдацl1.

8.4. У разi змiни роботодавця чиннiсть Правил зберiгасться rrрOтягOм строку

його дii, але не бiльше одного року

д

ш
г1

}2

r.

89



ЗАТВЕРДЖЕНО

Фt'
iJrкрдIнЦ

ýодаток }tb 19

до колективного договору
на 2022-2026 рр.

погодх(Ено
Голова первинноТ

- нur*iя ШМАНЬко

що погOджуються
первинноi

пит8IIь

гlрофспiл.ковоi органiзацii

АврилЕць

пЕрЕлIк
Еомrчного r трудового харектеру,

керiвником закладу з профсшiлковим KoMiTeToM
профспiлково[ органiзачii

|н{

iBJ

р
ц1

}ь

з/п

Питання i докумеrrгил що погоджуються
керiвником закпаду з профспiлкоýйм KoMiTeToM

Пiдстава

1. Правила внlrгрiшнього
ТРУДОВОГО РОЗПОРЯJКУ

T.l42 КЗпП Украirrи

, Розподiл навчаJIьtlого наваЕтаженIuI п.б3 IHcTpyKшii про ЕOрядок
обчислення заробiтноi плати
працiвникiв освiти

a
J. Тривалiсть робочого ти)кIIя, тривалiсть щоденноi

роботи (зь,riни), графiки iрежимuроботи для
деяrc{х струкrурнш( пiдроздiлiв i окреп,шu< грул
працiвникiв

п.21 Типових fiравил
внугрiшнього розЕорядку
для працiвникiв державних
навчаJIьно-виховних закладiв

Украiни

4. залlпiення окремих працiвникiв, у виняткових
випадках, до роботи у святковi, вихiднi днi та до
надурочнкх робiт

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

розпорядку для прашiвнlдсiв

державншr Еавч:шьно-
виховних закладiв Украiпи

5. Графiки вiдrryсток ст.79 КЗпП Украiни, п.27
Типових правил
внугрiшнього ц}удового
розпорядку длrя працiвникiв

державнIФ( навчапьно_

виховних закладiв УкраiЪи
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6. Сiстrад атестацiйвоi KoMicii п.2.7 . Типового Положеняя
прOатестацiю педагогiчних
Ерацiвrтрrкiв

7.
] 
З"i*rr*п* працiвникiв за iнiцiативоtо

I

|алмtнtстрацti з пiдставо передбачених ггуrrктом 1

i(KniM лiквiдацii органiзацii), п)жктами 2-5,7 ст.40

|КзпП 
Украiни, rýrнктами 2,3 ст.4| КЗпП УщраТни,

|а 
саме: п.1 ст.40 - змir*r в органiзацii виробництва

|i 
прачi, в тому числi лiквiдацii, рорганiзацii

|установи, 
органiзацii, скороченнi чисельностi або

l*ury працiвникiв; п-2 ст.40 - невiдповiдностi
l-_-.
| 

прашвнlдса заиманIй посад1 внаслiдок

]нелостатньоi 
квалiфiкацii або стану здоров'я, якi

|перешкоджають продовженню даноi роботи; п.3

| 

ст. 40 - системати!IЕого ЕЁвиконаЕня працiвником

| 

без поважних fiрисrиfi обов' язкiв, покЕаден IM н&

l}ъого трудовим договором або правилами

]внутрiшнього трудOвого розпорядку, якщо до
j 
прачiвника ранiше застOсовувIIJIись захOди

| 

лисuигtлlнарного чи громадського стягненrrя; п.4

|ст.40 - прогули (у тому.Iислi вiдсугностi на
jpоботi бiльше трьох годин протягом робочого

|лня) 
без поважних причин; п.5 ст.40 - нез'явпеннi 

i

iHa робоry бiльше 4-х мiсяцiв пiдряд }наслЦок i

|тимчасовоi непрацездатностi, не рахуючи i

|"йоуrr* по вагiтностi i пологах, якщо 
i

законодавством не встановлено трива-rriший i

TepMiH збереження мiсця роботи (посади) при 
i

певЕому захворюваннi; п.7 ст.40 * появi на роботi I

в Еетверезомустанi, ycTaHi наркOтиlIного або 
i

токсичЕого спОянiння; п.2 ст.41 - виннrос дiях l

працiвника, який безпосередньо обс.тгуговуе 
l

грошовi або ToBapHi цiнностi, якщо цi дii дають I

пiдстави дJuI втрати довiр'я до Еього з боку 
l

власника або уповноЕажёЕого ним сргаЕуj п.3 
i

ст.41 - утиненнi працiвником, який виконуе l

BиxoBrri фу"кцit, аморальЕого проступку, не l

сумiсного з продовженш{м даноi роботи i

l

icT.43 КЗпП Украiни

8. Змiна умов трудовOго договору, оIIлати працi,
притягЕеНня до дисциттлiнарноI вiдповiдальностi,
эвiпьнення з iнiфативи власника або

)дIовноваженого ним органу члепiв виборних
профспiлкових органiв

ст.252 КЗпП Украiни

н(

в]

р
]
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9. Комплекснi заходи щодо охорсЕи працi,

нормативнi акти з IIитань охорони працi
(Положення про комiсiю з питань охоIюни працi

закJIаду освiти тощо)

ст. 161 КЗпП Украiни, ст.1.4.

Порялку опрацювашrя i
затвsрджеяtUI вJIасником

нормативних акгiв про

охорону працi, що дiють на

пiдприемствi, затвердженого

наказом rЩержавного
KoMiTery Украiни по нагляду
з охорони працi вiд
Z1.12.|99З J.fsl32

10. Посадовi iнструкчii для Bcix категорiй
прачiвнlтсiв закладу

п.5 .3 .24 Гашузевоi угоди,
п.5.1. 1 1 Регiональноi угоди

ll Тарифiкачiйнi сrгиgки п.4 (лолатки 1,2, З)

IнструкцiТ flро fiорядок
обчислеЕня заробiтноi плати
rrрацiвникiв освiти

12. ГIерепiк працiвникiв iз числа адмiнiстративно-
господарського, обс.гrуговуючого та навчальЕо-

допомiжног0 ЕерсонаJIу (KpiM помiчпикiв-
вихователiв), якi за характером роботи
безпосередньо спiлкуються з )Енями i мають
право на пiдвиlценЕrl посадових окJIадiв на 15-25

вiдсоткiв

п.3i Iнструкцii про порядок

обчислекня заробiтноi плати
npaцiвIiиKiB освiти

1з. ,Щоплати за сlмiщення ,професiй (посаф,

розIциреýня зони обсrrуговуванЕя чи збiлъшення
обсягiв викоЕуванLil( робiт, за виконання поряд з

основIIою роботою обов'язкiв ммчасово
вiдсугнiх працiвникiв без обмежеrrrrя розмiрiв цих
доплат та перелiкiвсуплiчуваних професiй (посад)

п. 52 IвструкчiТ про порядок
обчислення заробiжоТ плати

працiвникiв освiти

1,4. Положенrrя про гцlемiювання,розмiри
матерiаьно'цопомоги та премiйпрацiвникам
закJIаду

п.5З IнетрукцiТ про порядок
обчислення заробiтноi шлати

працiвникiв освiти

l5. Перепiк конкретних робiт, на якi встановлюеться

доflлата за Еесприятливi улtови працi i розмiри
доiIлат за видами робiт

додаток jt 9Iнструкцii про
rrорядок обчисленrш

заробiтноi плати працiвникiв
освiти

16. Перенесення щорiчноi вiдпустки за iнiцiативою
ýласника або уловноваженого ним оргаЕу

cT.l1 Закону Украiни ,,Про
вiдпусткюi
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ЗАТВЕРДКЕНО
Завiлува;ffffi

Додаток J& 20
до кOлективнсг0 договOру

яа2OZ2-202б рр.

ПОГОДЖЕНО
Голова первинноi
профсцiлковоi органiзацiТ

,/' "lr'"{r1 Ната_гtiя шМАнЬкорилЕць

IIро й и трудовсго законодавства в умовах вO€нного стаЕу

l. Закон Украiни "ГIро органiзацiю трулових вiдносин в уý{овах
военноrо стану" вц 15 березня 2022 року J\Ъ2136.

2. Змiни трудового закоЕодавства, якi загrровадженi Законом вц 01

липнJt 2а22 року J,{s2З52 "Про внесеЕня змiн до деяких законодавчих aKTiB

Украiни щодо огrгимiзацiТ трудових вiдносин".
3. Розяснення 0снOвних положенъ Закону Украiни ООГIро внесеЕня змiн

до деяких законiв Украiни щодо оптимiзацii трудових вiдносин J\b7255 вц
ý.а'7.2022 року та пiдписаЕого Президентом УкраiЪи 17.08.2022 року"
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l
Щодаток JЪ 21

д0 колективного договору
на2022-202б рр.

ПОГОЛЖЕНО
Голова первинноi
гrрофогrfковоi органiзацt{

риJIЕць Ната;liя ШМАнЬко

список
Micii CTopiH для ведення переговорiв i здiйснення
ю за викоЕанням кOлективног0 договору

1. вИ профспiлкового KoMiTeTy первинноi профспiлковоi органiзаuil
Микулiвськоi початковоi школи Iвановецькоi сiлъськоi ради:

1. Шманько Наталiя Василiвна - голова профспiлксвог0 KoMiTeTy первинноi
профспiлковоi органiзацii;

2. Головачко Маряна Василiвна - заступник голови профсгriлкового KoMiTeTy

первишrоi профспiлковоi органiзацii;

3. Дндрейко СнiЖана IBaHiBHa - секретар профспiлкового KoMiTeTy первинноi
профспiлковоi органiзацii;

4. Симочко Марина Юрiiвнь спецiалiст з охорони працi,

2. ви адмiнiстрацii Микулiвськоi пOчаткOвоI школи Iвановецькоi
сiльськоi рали:

1. Гаврилець Алла Юрifвна - директор закJIаду;
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Прошнуровано та пронуL,{еровано
94(д*"'"я@]'fuФ аркушi

очатковот

.Гаврилець

Н.В.ШмаЕъко
профспi


