


роздIл I
ЗАГАЛЪНI ПОЛОЖЕННЯ

Мета укладання колективного договору (далi <<Щоговiр>):

1.1 .Щоговiр укладаеться з метою реryлювання соцiаJIьнотрудових вiдносин,
посилення соцiального захисту працiвникiв Свалявського Будинку школярiв
Свалявськоi MicbKoi ради Закарпатськоi областi i включае зобов'язання cTopiH,
що укл€tли його, на створення умов для пiдвищення ефективностi роботи
установи, реалiзацii на цiй ocHoBi професiйних, трудових i соцiально
економlчних правових 1нтересlв працlвникlв.
1.2 Сторони договору i ix повповаження:
I.2.1 ,Щоговiр укладений мiж роботодавцем в особi директора Ярчич Жанни
иосипiвни профспiлковимИосипiвни i профспiлковим KoMiTeToM в особi голови профспiлкового KoMiTeTy
Пецкар Тетяни Василiвни, що у вiдповiдностi зi ст. 19 Закону Украiни <<Про

професiйнi спiлки, ik права i гаранти дiяльностi>> представляе iнтереси
працiвникiв установи в га_пузi виробництва, працi, побуту i культури.
|.2.2 Сторони визнають повноваження одна одноi i зобов'яз5rються
дотримуватися принципiв соцiального партнерства: паритетностi
представництвц рiвноправностi cTopiH, взаемноi вiдповiдальностi,
конструктивност1 и аргуNIентованостl при проведенн1 переговорlв
(консульТацiй) при укладаннi договору, BHeceHHrI змiн i доповнень до нього,
вирiшення ycix питань соцiальноекономiчних i трудових вiдносин.

1.3 TepMiH дii договору:
1.3.1 ,Щоювiр укладений на TepMiH до укладання нового. Щоговiр набирае
чинностi з дня Його приЙняття заг€Lltьними зборами трудового колективу.
|.З.2 Сторони починають переговори щодо укладаннrI нового договору не
пiзнiше, як за два мiсяцi до закiнчення TepMiHy дiТ договору, на який його
укJIадено.
1.З.3. Цей договiр укладений на 202|2026 роки, € нормативним актом
лок€ulьноi дii, якиЙ на умовах соцiального партнерства реryлюе трудовi та
соцiальноекономiчнi вiдносини.

1.4 Сфера дii пололtень договору:
1.4.1 Положення договору розповсюджуються на Bcix працiвникiв незалежно
вiд членства в профспiлцi. OKpeMi положення договору розповсюджуються на
пенсiонерiв та iнвалiдiв працi, якi звiльнилися, 

"u 
.rрuцiвникiв, звiльнених з

iнiцiативи роботодавця по скороченню штату або в зв'язку з реорганiзацiею
установи, до моменту ikнього працевлашlгуванЕя.
|.4.2 Сторони Еизнають договiр нормативним актом, його норми i положення
ДiЮть безпосередньо i с обов'язковими для виконання роботодавцем,
працiвниКами установи i профспiлковим KoMiTeToM.



|.4.З. Керiвництво закладу освiти визнае профспiлковий KoMiTeT первинноi

профспiлковоТ органiзацii Профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни
закJIаду единим представником працiвникiв  членiв трудового колективу З

питань навчання, трудових, соцiальноекономiчних вiдносин.

|.4.4. Профком зобов'язуеться сприяти ефективнiй роботi закладу властивими

профспiлцi методами i засобами.

1.4.5. Щоговiр враховуе норми i положення ГенеральноТ угоди та галузевоt

угоди мiж керiвництвом управлiння освiти i науки та мiського KoMiTeTy

профспiлки /далi  галузеве /.

|.4.6. Невiд'емною частиною договору е додатки до нього J\sNs

1,.5 Порядок внесецня змiн i доповнень у договiр:
1.5.1 Змiни i доповнення в договiр вносяться в разi потреби тiльки при взаемнiй
згодi cTopiH i в обов'язковому порядку в зв'язку зi змiнами дiючого
законодавства, генерЕLльноi i галузевоi угод з питань, що е предметом договору.
Зацiкавлена сторона письмово повiдомляе iншу сторону про початок
проведення переговорiв /консультацiй/ i направляе своТ пропозицii, якi спiльно

розгJLядаються в 10дений TepMiH iз дня Тх одержання iншою стороною.
|.5.2 Рiшення про внесення змiн i доповнень у договiр пiсля проведеннrI

попереднiх консультацiй i переговорiв i досягненнrI взаемноI згоди при цьому
схв€uIюються зборами трудового колективу.
1.5.3 Жодна зi' cTopiH протягом дii договору не може в односторонньому
порядку приймати рiшення про змiни дiючих положень, зобов'язань договорУ,
або припинення ikHboT дii.

1.б IIiсля пiдписання договору уповноважена з боку адмiнiстрацiТ особа
протягом 5 днiв:
1.6.1 ,Щоводить договiр до вiдома Bcix працiвникiв установи i забезпечуе

протягом всього термlну договору ознаиомлення з ним тlльки що приинятих
прачiвникiв.
t.6.2 Надас договiр на реестрацiю.

роздIл п
соцIАльно  ЕкономItIниЙ зАхист прАцюючих

Адмiнiстрацiя зобов'язу€ться :

2.|. Забезпечувати ефективну. дiяльнiсть, виходячи з фактичних обсягiв

фiнансування, рацiонального використання позабюджетних коштiв для
пiдвищення результативностi роботи Свалявського Будинку школярiв З

СвалявськоТ MicbKoi ради, полiпшення становища працiвникiв.
2.2. Забезпечувати розвиток i змiцнення матерiальнотехнiчноi бжп
Свалявського Будинку школярiв Свалявськоi мiсъкоТ ради, створення
оптим€шьних умов для органiзацii освiтнього процесу.



2.З. Застосувати заходи матерiа_пьного i морального стимулювання якiсноi
працi, рацiонального використаннrI наявного обладнання, технiчних засобiв
навчання тощо.
2.4. Звiтувати перед трудовим колективом про надходженнrI i використання
бюджетних, позабюджетних коштiв, спонсорських BHecKiB вiдповiдно до ст.251

КЗпП УкраТни.
2.5.Забезпечувати дотримання нормативiв граничноi наповнюваностi rypTKiB
,Щоводити до вiдома членiв трудового колективу HoBi нормативнi документи,
що стосуються трудових вiдносин, органiзацii працi, роз'яснювати ix змiст,
права й обов'язки працiвникiв.
2.6,Забезпечувати прийом на роботу та звiльнення працiвникiв з iнiцiативи
адмiнiстрацii, вiдповiдно до законодавства.
2.7. Застосовувати контрактну форму, строковий трудовий договiр лише у

встановленi на невизначенийвипадках, якщо трудовi вiдносини не можуть бути
TepMiH.
2.8. Здiйснювати звiльнення педагогiчних працiвникiв у
обсягу роботи лише пiсля закiнчення навччtльного року.

зв'язку зi скороченням

2.9 . Здiйснювати за узгодженням iз профспiлковим комlтетом:
 розподiл навчального навантаженнrI мiж педагогiчними працiвниками на

навч€lJIьний piK;
 встановлення доплат за сумiщення професiй, розширення зони

обслryговування, виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв, за

роботу в шкiдливих умовах;
 розподiл фонду матерiалънOго заохочення.

2.10.Розподiл навч€llrьного навантаження здiйснювати на наступний навчальний
piK в кiнцi поточного навчЕLltьного року, про що повiдомляти працiвникiв
негайно. Навчальне навантаження в обсязi менше тарифноi ставки
встановлювати лише за письмовою згодою працiвника.
2.||.Режим роботи, графiки роботи, розклад ypoKiB узгоджувати iз
профспiлковим KoMiTeToM. Вiльний вiд навчutльних занять день для методичноТ

роботи надавати вчителям, що мають навантаженнrI в об'емi до 18 тижневих
годин.
2.|2.Не допускати вiдволiкання педагогiчних працiвникiв вiд виконаннrI
професiйних обов'язкiв, за винятком випадкiв, передбачених чинним
законодавством, та rrри згодi працiвника.
2.13.При атестацiI педагогiчних працiвникiв, встановленнi квалiфiкацiйноi
категорii, присвоеннi педагогiчного званнrI забезпечити включення до сюIаду
атестацiйноТ KoMicii членiв профспiлкового KoMiTeTy закладу.
2.|4, Розiрвання трудового договору з педагогiчними працiвниками з iнiцiативи
адмiнiстрацiТ проводиться за попередньою згодою профкому закладу, де
постiйно працюе працiвник.
2.15. Контролювати виконаннятl,.2.З <<Iнструкцii про порядок ведення трудових
книжок на пiдприсмствах, в установах i органiзацiяю> щодо обов'язкового
ознайомлення працiвника пiд розпис iз записом, що вноситься до трудовоi
книжки.



2.16. Посилити контроль за оплатою листкiв непрацездатностi працюючим за
сумiсництвом та жiнкам, якi перебуваючи у вiдпустцi по догJuIду за дитиною
до досягнення нею трирiчного BiKy, працюють на умовах неповного робочого
часу вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 1б.09.2001р.
J\ъ1266.
2.|7. З метою cTBopeHHrI педагогiчним працiвникам вiдповiдних умов працi, якi
6 максим.Lпьно сприяли зарахуванню перiодiв трудовоi дiяльностi до
страхового стажу для rrризначеннrl вiдповiдного виду пенсiI:
 при звiльненнi педагогiчних працiвникiв вивiльненi години рЬзподiляти у
першу черry мiж тими працiвниками, якi мають неповне навчztJIьне
навантаженнrI;
 з€lлу{ати до викладацькоТ роботи керiвних, rrедагогiчних та iнших
працiвникiв закладу, працiвникiв iнших закладiв лише за умови забезпечення
штатних гrедагогiчних працiвникiв навчапьним навантаженням в обсязi не
менше вiдповiдrтоi кiлькостi годин на ставку заробiтноI плати.
2. 1 8.Спр ияти працевлаштуванню осiб з обмеженими фiзичними можливостями.

2.19.Забезпечити контроль за органiзацiею своечасноi курсовоi пiдготовки
педагогiв, керiвникiв.
2.20. Не направляти на курси пiдвищення квалiфiкацii педпрацiвникiв в перiод
хвороби та перебуваннlI в основних, соцiальних вiдпустках.
2.2I. Забезпечувати piBHi права i пдожливостi жiнок i чоловiкiв.
2.22. Забезпечувати соцiальний захист BeTepaHiB працi та людей похилого BiKy.
2.2З.Забезпечувати профiлактику ВIЛiнфекцii (СFilДу) i туберкульозу та
неДопущення випадкlв дискримlнац11 працlвникlв з такими захворюваннrIми.
2.24. Забезпечити наставництво над молодими спецiалiстами, сприяти l

адаптацiТ в колективi i професiйному зростанню.

Профспiлковий KoMiTeT зобов'язуеться:
2.25. Роз'яснювати членам трудового колективу змiст нормативних документiв
щодо органiзацiТ працi, ik права i обов'язки.

2.26. Сприяти дотриманню трудовоi дисциплiни та правил внутрiшнього
розпорядку.

2.27.Забезпечувати постiйний контролъ за своечасним введенням в дiю
НОРМатиВних документiв з питань трудових вiдносин, органiзацii, нормування
працi, розподiлення навчапьного навантаження.
2.28. Активно i в повнiй Mipi реалiзовувати права, наданi йому вiдповiдно до
Типового положеЁнrI про атестацiю педагогiчних працiвникiв УкраiЪи.
2.29. Сприяти упередженню виникнення трудових конфлiктiв.



РФЗДIJI III
GIIЛАТА ПРАЦI

3.1 Сторона адмiнiстрацiТ зобов'язуеться забезпечити в y*TaHoBi гласнiсть

умов оплати працi, порядку виплати доплат, виItýгород. iнших заохOчув€Llrьних

або компенсацiйних виплат, подоженъ про премiювання.
3.2 Не приймати в одностороIiньому порядку рiшень про змiну встановлених у
договорi умов оплати ппацi"
З.З Виплачувати працiвнлткам установи эаробiтну плату в грошовому
вираженнi за мiсцем роботи два рази на мiсяць: перша половина заробiтноi
плати  не пiзнiше 15 числа поточного мiсяця, друга половина заробiтноi плати

 не пiзнiше 1 числа наступного мiсяця. Розмiр заробiтноi плати за I половину
мiсяця скJIадае не бiльше 40utb вiд'ЪЪрифноТ ставки (посадового окладу)
працiвника, пропорцiйно вiдriр ацьСiъаному .rпсу.'

З.4 Забезпечити випл&тзlзпррбiтн,оТллати i вiлг1_1,скних працiвникам, що йдуть

у вiдпустку не пiзнiше; Hbrc за три робочi днi до ii ]]очатку.
3.5 При кожнiй виплатi заробiтноi плати повiдомляти працiвника про заг€шьну
суму заробiтноТ плати з розrrтифровкою по видах виплат, розмiрiв i основ

утримань суму зарilлаtи, lrlо пiдлягае виплатi. Загальний розмiр вiдрахувань
при кожнiй виплатi заробiтчQТ п"лати не повинен перевищувати 20jУо .

З.6 Оплачувати працю у випадках, коли заняття не проводяться з нез€UIежних
вiд працiвника причин (незадовiльнi метеорологiчнi умови, епiдемiя, тощо) iз
розрахунку заробiтноТ п;i4ти, установленоТ при терифiкацiТ, при yMoBi
виконttннrl працiвниками iHboТ орга:лiзацiйноilедагогiчноi роботи з ix
функцiон€ulьними обов'язкацлч..ПЁи,вiдёутностi такоi Ёrлботи оплату робити з

розрахунку вiд двох третин тарифноТ ставки, встановленqго працiвниковi

розряду(окладу), згiдно
ст. 113 КЗпП УкраiЪи. Гапузева угода мiж МОН i
освiти п.8.3.3.

I$t frрофспiлки працiвникiв

З.7 .Щоплати i надбавки дQ тарифних ставок i посадових окладiв встановити ,

згiдно з додатком М4 .'. ,:i

3.8 Затвердити попередньо поr,оджене з профкомом положеннrI про порядок
надання щорiчноi грошовоi винагороди педагогiчним працiвникам навчаJIьного

слчжбових обов'язкiв.закJIаду за сумлlнну працю} зразкове виконання J 
^

(Щода.ок ЛlЬ9).

3.9. Спiльно з профкомом:
 роздiляти фонд матерiалъного заохочення;
 здiйснювати премiювання праIiiвникапл установи;
 виплачувати винагорсди за результатами роботи та надбавки за вислуry poKiB
з порядком, встановленим у цьому колективному договорi.
3.10 Виплачувати педагог,iчним працiвникам допомоry на оздоровлення при
наданнi щорiчноir. вiдчуст.в:и в розмiрr 100% посадового окJIаду (ставки
заробiтноТ плати). , ..]

3.11 Забезпечити контроль за кореryванням фондiв оплати працi устаIIови у разi
прийняття рiшiень уряду про зшtiни розмiрiв посадових окJIадiв i тарифних

6,



ставок, проведення iндексацii в зв'язку з ростом споживчих цiн i компенсацiй
втрати частини зарплати в зв'язку з порушенням TepMiHiB il'виплати.
З.12 Економiю заробiтноi плати i премiювальний фо"д витрачати для
працiвникiв установи за згодою з профкомом.
3.13 Премiювати педпрацiвникiв за високi результати роботи вiдповiдно до
iхнього особистого внеску, згiдно з постановою КМУ вiд 30.08.2002 NЬ 1298, iз
змiнами. Наказ МОН N9 557 вiд 26.09.2005 iз змiнами в межах затвердженого

фо"ду оплати працi.
3.14.Забезпечити проведення попереднiх та медичних оглядiв. Зберiгати за
працiвниками мiсце роботи i середнiй заробiток за час проходження медичного
огляду. (ст..17 Закону УкраТни "Про охорону працi")

3.15.Виплачувати обслуговуючому персон€Lлу матерiчtльну допомоry 1 раз на
piK в розмiрi посадового окJIаду.

3.16.Виконання Bcix положень стосовно оплати працi здiйснювати через
централiзовану бухгалтерiю вiддiлу освiти, культури, молодi та спорту
СвалявськоТ MicbKoi ради.

Профспiлковий KoMiTeT зобов'язуеться:

З.lб.Здiйснювати громадський контроль за дотриманням адмiнiстрацiею
законодавчих та iнших нормативних aKTiB з питань оплати працi.
З.|7. Проводити перевiрки нарахування працiвникам заробiтноТ плати, розмiрiв
i пiдстав вiдрахувань з неI.

З.18. Разом з адмiнiстрацiею створити постiйно дiючу комiсiю для HapaxyBaHH;I
стажу педагогiчноi роботи i встановлення розмiрiв доплат за вислугу poKiB.
З.19.Сприяти в наданнi працiвникам установи необхiдноi консультативноi
допомоги щодо питань оплати працi.
З.20. Представляти на прохання працiвника при розгJIядi його трудового спору
щодо оплати працi в KoMicii tIо трудових спорах (ст.226КЗпП ).
З.21,. Звертатися до суду з заявами на захист трудових прав та iHTepeciB членiв
профспiлки ( ст.121 Щивiлъно  процесу€LIIъного кодексу).

_ роздIл ry
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. Проводити консультативну, роз'яснюв€rльну роботу з найбiльш
акту€tльних i проблемних правових питань.
4.2.Забезпечувати вивчення трудового законодавства, порядку розгляду
трудових спорiв.

роздIл ч
РОБОЧИЙ ЧДС ТА ЧАС ВIДПОЧИНКУ

5.1. Забезпечити дотриманнrI встановленого чинним законодавством норм
тРиВЕtлостi робочого часу i часу вiдпочинку для працiвникiв освiти. Робочий
ДенЬ спiвробiтникiв установи визначаетъся графiком роботи i посадовими



обов'язкайи, передбаченими статутом установи i правилами внутрiшнього

розпорядку.
5.2 Встановити тривалiсть денноi роботи (змiни) згiдно з llРавилаМИ

внутрiшнього розпорядку i графiками роботи, затвердженими адмiнiстрацiею За
(змiни) згlдно Правилами

узгодженням iз профспiлковим KoMiTeToM (Щодаток Nч1). Триваrriсть робочОгО

дня закладу складае не бiлъше 40 годин на тиждень i визначаеться графiком За

погодженням iз профспiлковим KoMiTeToM.

5.3 Загальнi вихiднi днi встановлюються в недiлю для працiвникiв ПРИ 7

годинному робочому днi, субота  5 годин.
5.4 Зал1..lати працiвникiв до роботи в наднормовий час, як виняток, лише з

дозволу профкому з оплатою, згiдно ст. 106 КЗпП УкраiЪи.
5.5 Працiвникам з ненормованим робочим днем  триваrriстю до 7 календарнИХ

днiв згiдно iз списками посад, робiт та професiй, визначених колекТиВниМ

договором, угодою. (сr. 8 Закону УкраiЪи <Про вiдпусткп>). Надавати

додатковi оплачуванi вiдпустки працiвникам за ненормований робочий денЬ Та

особливий характер роботи, згiдно з додатком Ns2. \

5.6 Жiнкам, що працюють i мають двох i бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB абО

дитинуiнвалiда, або яка усиновила дитину, одинокiй MaTepi, батъку, який

виховуе дитину без MaTepi а також особi, яка взяла дитиIlу пiд опiку, надаетъся

щороку додаткова оплачувана вiдпустка триваiriстю 10 к€tлендарних днiв беЗ

урахування святкових i неробочих днiв (ст. 73 КЗпП) , за умоВоЮ ДВОХ ПiДСТаВ 

17 календарних днiв.
5.7 Надавати працiвникам частину вiдпустки протягом навч€tгIьного рокУ У РаЗi
придбання гryтiвки санаторнокурортногО лiкування.
5.8 Забезпечити працiвникам надаЕня за ix заявою вiдгryстки без збереження

заробiтноi плати в згiдно ст.25 Закону УкраТни пПро вiдгryсткп>:

5.8.1 Особам, якi одружуються,  тривалiстю до 3 днiв;
5.8.2 CMepTi члена родини або близького родича (чоловiка, дитини, брата,

сестри, батькiв)  до З календарних днiв без урахування часУ неОбхiДнОГО ДЛЯ

проiЪду до мiсця поховання;

5.8.3 Iнваrriдам III групи тривалiстю до 60 календарних днiв щорiчно;
5.8.4 Пенсiонерам за BiKoM i iнвалiдам III групи тривагtiстю до 30 календарних

днiв щорiчно;
5.8.5 Працiвникам до вступу вищого уrбового закJIаду тривалiстю 15

календарних днiв беЗ урахування часу на проiзд.;

5.8.б Сумiсникам  на TepMiH до закiнчення вiдпустки за основним мiсцем

роботи;
5.8.7 Ветеранам працi тривалiстю до 14 каrrендарних днiв на piK;

5.8.8.MaTepi або iншiй особi, зазначенiй у ст. 18 Закону Украiни <Про

вiдпусткп>, для догJIяду за дитиною до |4 днiв на перiод карантину на

вiдповiднiй територiТ.
5.9. Надавати шдорiчнi вiдпустки, згiдно з графiками, що затверджуютъся разом
iз профспiлковим KoMiTeToM TepMiH до 15 сiчня i пiд розпис доводити до

працiвникiв.



5.10. У випалках, псв'язаних з виниiiненIiлм обставин
працiвника (у т.ч. через припинення фiнансування), не

5.|7. Роз'яснюuати'
про органiзацiю, Тх

, що не заJIежать вlд
надавати працiвникам

установи вiдгryстку без збережоння заробiтноТ плати , trскiльки простiй
протягом року немож.Iивпй, а мають мiсце вишадки, rlри яких ст.113 КЗпП
УкраiЪи гарантуе збереження за працiвником його заробiтку.
5.11. Вiльний вiд роботи день з приводу:

 ювiлейних дат з дня народження працiвника,

5.|2. Надавати вiдпустки без збереження заробiтноТ плати або з частковим ii
збереженням лIIuе за н€швностi особистсri.з_аяви працiвника, аJIе не бiльше |4
к.tлендарних днiв (ст..84 КЗпII) на piK.

5.13.Повiдомити працiвника про.дату початку вiдпустки не пiзнirше нiж за 2 тижнi

до встановленого графiкuм Tepi"liHy (ст. 10 Закону УкраiЪи ,зПро вiдпустки>)

5.I4. Графiк щорiчних оплачуваних вiдпусток затверджувати за погодженням з

профспiлковим KoMiT*ToM i доводити до вiдома працiвникiв. (Щодаток 8)

5.15. Вiдкликання працiвника iз,щэрiчноi вiдгryстки здiйснювати лише за його
згодою у випадках, передбачених чинним закоЕодавством (ст.. 12 Закону УкраiЪи
<Про вiдпусткп>)

5.1б. Надавати вiдгryстку в межах бюджетних асигнувань та за рахунок власних
коштiв додатковоi' оплачуваноТ вiдпустки псна ц передбачену законодавством
тривалiсть для працiвникiв з числа навчЕlльнодопомiжного персон€tлу, а також за
сiмейними обставинами ( особлrстого шдюбу. З днi, при народжеднt дитини_ 2
днi, cMepTi рiдних  2 днi за tsиконання громадськи}: обов'я7кiв головi
профспiлкового KoMiTery. 3 днi)

Профспiлковий' itoMiTeT зобов'язу€ться :

членам труJIоього колективу змiст нормативних документiв
irpaBa та обов'язки.

5.18. Сприяти змiцненню зиробничоi i трудовоТ дисциплiни.
5.19. Органiзовувати збiр пропозицiй працiвникiв щодо покращення роботи
закладу, сво€часно доводити ix до ,,цмiнiстрацii, вимагати реалiзацii,
iнформувати працiвникiв про в}китi заходи.
5.20. Здiйснювати коIrтроль за викQнаннrIм. по;ожень роздi.,цу, своечаснiстю
BHeceHHrI записiв у трудовi книжки, Еидання наsазiв про прийом, звiльнення,
переведення на iry роботу, змiнами режиму працi i вiдпочинку й
ознайомленням з цими наказами працiвникiв.
5.2t. Здiйснювати Iiонтроль за виконанЕям законодавчих i нормативних aKTiB з

5.22.Забезпечити захиiт вивiльНецих працiвникiв, вiдповiдно до чинного
законодавства.

rI



б.1 . Згiдно з законом УкраiЪи <Про охорону працЬ адмiнiстрацiя визнае, що

роздIл vI
ОХОРОНА ПРАЦI I ЗДОРОВ,Я ПРЩIВНИКIВ

створёння здорових безпечних умов
прiоритетним обов'язком i вона несе за
чинним законодавством.
6.2 . Адмiнiстрацiя зобов'язу€ться:
6.2.|Забезпечити виконаЕнrI комплексних заходiв по забезпеченню
встановлених нормативiв безпеки, гiгiени працi i виробничого середовищq
пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, попередження випадкiв
виробничого травматизму, професiйних захворювань i аварiй .

6.2.2 При прийомi на роботу ознайомлювати пiд розписку працiвника з

умовами працi, з правилами та пiльгами за роботу в цих умовах у вiдповiдностi
з дiючим законодавством договору.
6.2.З Проводити навчання i перевiрку з питань охорони працi згiдно з
вимогами чинного законодавства.
6.2.4 Забезпечувати працiвникiв засобами iндивiдуаrrъногоo.z.+ Jаоезпечувати працlвникlв засоOами lндивlду€tлъного захисту,
Забезпечувати з aMiHy або ремонт ЗIЗ, що прийшли в непридатнiсть, до
закiнчення TepMiHy носiння по причинах, не зЕuIежних вiд працiвника.
Забезпечувати працiвникiв миючими та знешкоджув€uIьними засобами,
виходячи з мiсячних норм ( додаток J\b 7).
6.2.5 Забезпечувати безкоштовне проведеннrI попереднiх i перiодичних
медичних оглядiв працiвникiв, а також виконання рекомендацiй, висновкiв
медичноi KoMicii по результатам медичного огляду. За час проходження
медичного огJrяду за працiвником зберiгаеться мiсце роботи (посада) i середнiй
заробiток.
6.2.6o.z.o 5аOезпечити контроль за виконанням вимог по створенню здорових l
безпечних умов працi i навчання, передбачених Законом Украiни пПро охороЕу

забезпечити

працD та iншими нормативними актами з охорони працi.
6.2.7 На прохання працiвника органiзовувати позачерговий медичний огляд,
якщо працiвник пов'язуе погiршення стану свого здоров'я з умовами працi. Не
допускати працiвникiв (в т.ч. за ikньою згодою ) до роботи, яка iM
протипок€вана за результатами медогляду, висновкiв ЛКК, МСЕК. Забезпечити
ik працевлаштування згiдно медичних рекомендацiй.
6.2.8 Створити комiсiю з питань охорони працi установи в складi трьох осiб з
TepMiHoM повноважень на перiод дiТ договору в однаковiй кiлькостi осiб з боку
адмiнiстрацiТ та трудового колективу (додаток J\Ьб). Комiсiя з питань охорони
працi здiЙснюе контроль за виконанням вимог по створенню здорових 1

безпечних умов працi та навчання згiдно з вимогами чинного законодавства.
6.2,9 Не доtý/скати звiльнення за iнiцiативою адмiнiстрацiТ, притягненнrI до
ДИСЦИПЛiнаРноi або матерiальноТ вiдповiдальностi KoMicii з питань охорони
працi без попередньоТ згоди трудового колективу установи, який його обрав.

пращ 1 вlдпочинку працюючим е

це вiдповiдаrrьнiсть у вiдповiдностi з

]0



6.2.t0 Щокварт€lJIьно проводити аналiз
травматизму i захворювань. Розробляти
запобiгання нещасних випадкiв на виробництвi.
6.2.11. Виконання Bcix фiнансово i матерiалозатратних заходiв проводити при

наявностi вiдповiдного фiнансування з боку вiддiлу освiти, культури, молодi та

спорту СвалявськоТ MicbKoT ради.

б.3 Працiвники зобов'язанi:
6.3.1 .Щбати про особисту безпеку i здоров'я, а також про безпеку i здоров'я
оточуючих людей в процесi виконання будьяких робiт чи пiд час перебування
на територiТ навчального закладу.
6.3.2 Знати i виконувати вимоги нормативноправових aKTiB з охорони працi,
правила поводження з машинами, механiзмами, устаткуваншIм та iншими
засобами виробництва, користуватись засобами iндивiдуального захисту.
6.З.З Проходити попереднi та перiодичнi медичнi огляди.

6.З.4 Працiвник несе безпосередню вiдповiдальнiсть за порушення
зЕIзначених вимог.

б.4 Профспiлковий KoMiTeT зобов'язуеться:
6.4.| Здiйснювати громадський контроль за дотриманням Закону УкраiЪи
пПро охорону працi>.
6.4.2Органiзувати контроль за виконаннrIм заходiв щодо охорони працi,

rrередбачених договором.
6.4.ЗСприяти yracTi представникiв профспiлки в роботi KoMicii по

розслiдуванню нещасних випадкiв на виробництвi, KoMiciT з питань охорони

працi установи, KoMicii установи з обов'язкового державного страхування В

зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю, а також в рiшеннi соцiалъних питанЬ,

пов'язаних з вiдшкодуванням шкоди, заподiяноi здоров'ю працiвника.

6.4.4 Сприяти контролю за свосчасною i повною виплатою допомоги За

рахунок коштiв соцiального страхування у зв'язку з тимчасовою втратоЮ

працездатностi, по вагiтностi i пологам, при народженнi дитини та iнших
соцiальних виплат згiдно дiючого законодавства.
6.4.5 Сприяти оздоровленню працiвникiв за рахунок засобiв соцiального

страхування.
6.4.6Забезпечити своечасне надання документiв для надання матерiальнОТ

допомоги членам профспiлки (в першу чергу малозабезпеченим, багатодiтним,
хворiючим тривЕtлий час)

стану та причин
i реалiзовувати

виробничого
заходи щодо

6.4.7 Регулярно вносити на розгляд зборiв трудового колективу, засiдання
профспiлкового KoMiTeTy питання стану умов i охорони працi.

ll



РОЗДIЛ VII
соцIАльно_трудовI пIльги, гАрАнтIi, компЕнсАцIi

Адмiнiстрацiя зобов'язу€ться :

7. 1. Не допускати звiльнення з роботи за iнiцiативою адмiнiстрацii працiвникiв,
якi обранi до скJIаду пliофспiлкових органiв i не звiльненi вiд виробничоТ

роботи без згоди вiдповiдного грофоргану.

7. 2. Сприяти педагогiчним ,працiвникам в наданнi iM пiльгових кредитiв для
iндивiдуальноiо та кооперативного будiвництва ( Закон УкраiЪи " Про ocBiTy ").

7. З. Сприяти працiвникам у призначеннi iм пенсiй за вислуry poKiB та за BiKoM.

7.4.Забезпечувати гласЁiсть при розподiлi путiвок. Сприяти органiзацiТ
санаторно курортного лiкування та вiдпочинку Bcix членiв трудового
колективу.

7.5. Виплачувати педагогiчним працiвникам щорiчну грошову винагороду за
сумлiнну працю i зразкове виконання посадових обов'язкiв (додаток Jф10).

7.6. Надавати профкому всю необхiдну iнформацiю з питань, що е предметом
цього колективного договору, сприяти реалiзацiТ права профспiлки по захисту
трудових i соцiаль економiчних iHTepeciB працiвникiв.

7.7.Безплатно надавати профспiлковому KoMiTeTy обладнане примlщення,
проведеннязасоби зв'язку, канцтовари при необхiдностi приМiщення для

зборiв, засiдань тощо ( ст.249 КЗпП УкраiЪи ).

7.8.Не застосовувати до працiвн1.Iкiв обраних до скJIаду профорганiв
дисциплiнарних стягнень без погодження з вiдпоьiдними профорганэми.

7.9. Не дОпускати звiльнення з роботи за iнiцiативою адмiнiстрацii працiвникiв,
якi обранi до складу профспiлкових органiв i не звiльненi вiд виробничоТ

роботи без згоди вiдповiднсго профоргану.

Профспiлковий KoMiTeT зобов'язу€ться:
1. Забезпечити гласнiсть пр;t розподiлi путiвок. Сприяти органiзацii санаторно

 курортного лiкування тэ вiдпочинку члеtлiв профспiлки та ix сiмей. Путiвки
видiляти перш за все тим, хто часто i тривалий час xBopie, хронiчно хворим,
тим хто перебувас на диспансерному облiку за наявнiстю вiдповiдних
документiв.

Органiзовувати проведення.Щня здоров'я, виiзди на гrрироду. f'

Органiзовувати сiмейнi вечори, вечори вiдпочинку присвяченi Щню
працiвникiв освiти, 8 Березняч Нового року.

2.
aJ.

4. Забезпечувати захист визiлънених працiвникiв  членiв профспiлки згiдно з
чинним законодавством. Контролювати надання переважного права
зЕlпишення на роботi вiдповiднЬ до ст..42 КЗпП членам профспiлки. Не
допускати звiльнення за iнiцiативою адмiнiстрацii вагiтних, жiнок, якi мають
дiтеЙ BiKoM до 3х poKiB (6ти poKiB  частина II,'ст..149 КЗпIТУкраiЪи),
одиноких MaTepiB при н€ulвностi дитини BiKoM до 14ти poKiB або дитини 
iнвалiда (ст.. 1 84 КЗпПУкраiни).
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5. Не знiмати з профспiлкового облiку вивiльнених працiвникiв до моменту ix
ПРацеВЛаштування (KpiM випадкiв подання особистоi заяви про зняття з облiку).

РОЗДIЛ ЧПI
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРУ,

ВIДПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH ЗА ЙОГО ВИКОНАННЯ
Сторони домовились:
8.1Призначити осiб, вiдповiдальних за виконання положень договору та
встановити TepMiH Iх виконання (додаток 5).
8.2 Контроль за виконанням договору здiйснюе спiльна робоча комiсiя
ПРеДСТаВникiв cTopiH, яка вела переговори по Його укладанню. Склад додаеться
В ДОДаТкУ N96. Резулътати перевiрки оформляються актом. При здiйсненнi
контролю надавати необхiдну для цього iнформацiю.
8.3 Хiд виконання договору розгляда^ги щокварт€rльно спlльному засlданн1o.J 

^.rл 
БикUнання лOrOIJOру рOзr,Jlялыlи щокварт€rльно на спlльному засlданн1

ПРеДСТаВникiв адмiнiстрацiТ i профкому, пiдсумки в сiчнi  лютому на зборах
трудового колективу.
8.4 Кожна iз cTopiH безпосередньо несе вiдповiдальнiсть за виконання взятих
зобов'язань.
8.5 У випадку порушення або невиконання зобов'язань, посадовi особи несуть
ДИСЦиплiнарну, адмiнiстративну, кримiнальну вiдповiдалънiсть вiдповiдно до
законодавства.
8.бАдмiнiстрацiя зобов'язу€ться надрукувати i розмножити колективний
договiр за дорученням трудового колективу.
Профспiлковий KoMiTeT зобов'язу€ться :

8.7. ВИмагати вiд власника або уповноважено ним органу розiрвання трудового
ДОГОВОРУ З керiвником установи, якщо BiH порушус законодавство про працю i
не виконуе зобов'язань за колективним договором ( ст.45 КЗпП )

ДОГОВIР ШДПИСАЛИ

Вiд сторони роботодавця Вiд профспiлковоТ сторони

'","fli]o"#""
Жанна Ярчич Тетяна Пецкар
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додАток J\bl

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол загаJIьних зборiв колективу
Свапявського Будинку школярiв
Свалявськоi MicbKoi ради

02.06.202I Jф 01
цатФ

ПРАВИЛА ВНУТРIШНЬОГО

розпорядку

I. зАгАльнI положЕнtlя

1. Вiдповiдно до КонституцiТ УкраТни громадяни УкраТни мають rrраво на працю, тобто на

ОДержання гарантованоТ роботи з оплатою працi вiдповiдно до iT кiлькостi та якостi i не

нижче встановленого державою мiнiмального розмiру, включаючи право на вибiр професii,

РОДУ занять i роботи вiдповiдно до покликання, здiбностей, професiйноТ пiдготовки, освiти

та з урахуванням суспiльних потреб.

У Свалявському Будинку школярiв Свалявськоi MicbKoi ради на свiдомому виконаннi

працiвниками своiх трудових обов'язкiв i е необхiдною умовою органiзацiТ ефективноI прачi

i навчального процесу.

ТрУдова дисциплiна забезпечуеться методами переконання та заохочення до срллiнноТ

пРацi. .Що порушникiв дисциплiни застосовуються заходи дисциплiнарного та громадського

впливу.

2. Yci пиТання, пов'язанi iз застосуванням правил внугрiшнього розпорядку, розв'язуе

ДиРекТор Свалявського Будинку шкоJuIрiв Сваlrявськоi MicbKoi в межах наданих йому

повноважень, а у випадках, передбачених дiючим законодавством i правилами внутрiшнього

розпорядку, спiльно або за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM.

П. ПОРШОК ПРИИНЯТТЯ ТА ЗВIЛЬНЕННЯ

3. Працiвники Свалявського БудинкУ школярiв Свалявськоi MicbKoi приймаються на роботу
за трудовими договорами вiдповiдно до чинного законодавства. Педагогiчнi працiвники та

технiчнi працiвники приймаються на посаду наказом керiвника позашкiльного навчального

закладу.
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4.При прийняттi на роботу особа, що працевлаштовусться повинна представити:

 трудову книжку оформлену у встановпеному порядку;

 паспорt;

 копiю карIки фiзишrоi особи платrrшса податrсiв;

 диплом або iнший документ про ocBiTy чи професiйну пiдготовку;

 двi фотокартки;

 медичну книжку;

 вiйськовослужбовцi, звiльненi iз Збройних Сил УкраiЪи та вiйськовозобов'язанi

пред'являють вiйськовий квиток.

Особа, яка влаштовуеться на роботу, що вимагае спецiаJIьних знань зобов'язана

подати вiдповiднi док}менти про ocBiTy чи професiйну пiдготовку (диплом, атестат,

посвiдчення), копii яких завiряються директором Сва_rшвського Будинку школярiв

Сва,тявськоi мiськоi i за,тишаються в особовiй справi працiвника.

Особа, яка приймаеться на роботу в Свалявський Булинок шкоJuIрiв Сва_llявськоi

мiськоi зобов'язана подати медичний висновок про вiдсрнiсть протипоказань для роботи в

дитячiй ycTaHoBi.

При укладаннi трулового договору заборонясться вимагати вiд особи, яка вступае на

роботу вiдомостi про ii партiйну та нацiональну приналежнiсть, походження та доку\(енти,

подаL{ня яких не передбачено законодавством.

5.Працiвник освiти може працювати за сумiсництвом вiдповiдно до LIинного законодавства.

6.Прийняттд на роботу оформляеться наказом Свалявського Булинку школярiв Сва,тявськоТ

мiськоi, який оголошуеться працiвнику пiд розписку.

7.На особу, яка працюваJIа понад п'ять днiв, ведеться трудова книжка. На тих, хто працюс за

с}мiсництвом, трудовi книжки ведуться за основним мiсцем роботи.

На осiб, якi працюють на р{овах погодинноТ оплати, трудова книжка ведеться за

умови, якщо ця робота е основною.

Запис у трудову книжку вiдомостей про роботу за сумiсництвом проводиться за

бажанням працiвника (за мiсцем основноi роботи).
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Ведення трудових книжок необхiдно здiйснювати згiдно з iнструкцiею про поряДок

ведення трудових книжок на пiдприемствах, в установах i органiзацiях, затвердженоi

спiльним наказом Мiнпрацi, Мiн'юсту i MiHicTepcTBa соцiального захисту населення УкраТни

вiд 29 липня 199З року J.l'l 58.

Трудовi книжки працiвникiв зберiгаються як док},]\{енти сувороi звiтностi в

Свалявському Булинк). школярiв Свалявськоi MicbKoT.

Вiдповiдальнiсть за органiзацiю ведення облiку, зберiгантrя i видачу трудових книжок

покладаеться на директора Свалявського Будинку школярiв Сваltявськоi MicbKoi.

8. Приймаючи працiвника або переводячи його в установленому гrорядку на iншу роботу,

директор зобов'язаний :

 роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та icToTHi умови працi, ознайомити

працiвника з правилами внутрiшнього розпорядку та колективним договором;

 визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдним для роботи засобами;

_ проiнструктувати працiвника з технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, гiгiени та

протипожежноi охорони.

9. Припинення трудового договору може мати мiсце лише на пiдставах, передбачених

чинним законодавством.

Звiльнення педагогiчних працiвникiв за результатчIми атестацiТ, а також у випадках

лiквiдацii закладу освiти, скорочення кiлькостi або штату працiвникiв здiйснюеться у

вiдповiдностi з чинним законодавством.

10. Припинення трудового договору оформJuIеться наказом директора Сва.llявського Булинку

школярiв Свапявськоi мiськоI.

11. ,.Щиректор Сва,тявського Будинку школярiв Сва,тявськоi MicbKoi зобов'язаний в день

звiльнення видати працiвниковi належно оформлену трудову книжку i провести З ниМ

розрахунок у вiдповiдностi з чинним законодавством. Записи про причини звiльнення у

труловiй книжцi повиннi проводитись у вiдповiдностi з формулюванням

чинного законодавства iз посиланням на вiдповiдний пункт, статтю закону.

,Щнем звiльнення вважасться останнiй день роботи.

ПI. OCHOBHI ПРАВА I ОБОВ,ЯЗКИ ПРАЦIВНИКIВ

2 Педагогiчнi працiвники мають право на:
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 захист професiйноi честi, гiдностi;

 вiльний вибiр форr, методiв, засобiв навчання, виявлення педагогiчноТ

iнiцiативи;

 гIасть у громадському самоврядуваннi;

 користування подовженою оплачуваною вiдпусткою;

 пiдвищення квалiфiкацii, перепiдготовку, вiльний вибiр змiсту, програм,

форм навчання.

1З. Працiвники Свалявського Будинку школярiв Свалявськоi MicbKoi зобов'язанi:

 працювати сlмлiнно, виконувати навчаJIьниЙ режим, вимоги Статуту Сваrrявського Будинку

школярiв Свалявськоi MicbKoi i правила внутрiшнього розпорядку, дотримуватись дисциплiни

працi;

 виконувати вимоги з охоропи працi, технiки безпеки, виробничоi caHiTapii,

протипожежноi безпеки, передбаченими вiдповiдними правилами та iнструкцiями;

 берегти обладнання, маi,ерiали, навчальнi посiбники тощо, виховувати у дiтей

бережливе ставлення до майна позашкiльного навчального закладу.

|4. Педагогiчнi працiвники Свапявського Будинку школярiв СвалявськоТ мiськоi повиннi:

 забезпечити )rмови для засвоення виховаЕцями, )п{нями навчzulьних програм на piBHi

обов'язкових державних вимог, сrrрияти розвитковi здiбностей дiтей, учнiв;

 насТаВляIIням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципiв

загiulьнолюдськоТ Moparri ;

 ВИХОВУВаТИ повагу до батькiв, жiнки, культурнонацiона,тьних, духовних, iсторичних

цiнностеЙ Украiни, держаВного i соцiального устрою, цивiлiзацii, дбайливе ставлення до

навколишнього середовища;

 додержуватись педагогiчноi етики, Mopa,ri, поважати гiднiсть дитини;

 захищати дiтей, моподь вiд будьяких фор' фiзичного або психiчного насильства,

запобiгати вживанню нцми алкоголю HapkoTrrkiB, iншим шкiдливим звичкам;

 постiйно пiдвищувати професiйний piBeHb. педагогiчну майстернiсть i загальну купьтуру.

 колО обов'язкiв' що виконУе кожниЙ працiвниК за свосЮ спецiальнiстю, квалiфiкацiею.м

IIосадою, визначаеться гlосадовими iнструкцiями i положеннями, затвердженими в
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установленому порядку.

IV. OCHOBHI ОБОВ,ЯЗКИ АДМIШСТРАЦIi СВАЛЯВСЬКОГО БУДИНКУ

школярIв свАлявськоi мIсъкоi рАди

15. Щиректор Сва,тявського Будинку школярiв СвалявськоТ мiськоI зобов'язаний:

 забезпечити необхiднi органiзацiйнi та економiчнi 1мови дJuI IIроведення навчально

виховного процесу на piBHi державних стандартiв якостi освiти, для ефективноТ роботи

педагогiчних та iнших працiвникiв закладу освiти вiдповiдно до ixHboi спецiальностi .м

квалiфiкацii;

* визначити педагогiчним працiвникам робочi мiсця, свосчасно доводити до вiдома розклад

занять, забезпечрати ix необхiдними засобами роботи;

 удосконilлювати навчаJIьновиховний процес, впроваджувати в практику кращий досвiд

роботи;

 органiзу.ъати пiдготовку необхiдноi кiлькостi педагогiчних кадрiв, ix атестацiю, правове i

професiЙне навчання як у своему навчilльному закладi, так i вiдповiдно до угод в iнших

навчiIльних закладах;

 укладати i розривати трудовi договори з працiвниками, вiдповiдно до чинного

законодавства, Закону Украiни <Про ocBiTy>, (Про позашкiльну ocBiTy>;

 доводити до вiдома педагогiчних працiвникiв у кiнцi навчального року про надання

вiдпустки, педагогiчне навантаження в наступному навчilльному роцi;

 забезпечити }мови технiки безпеки, виробни,rоi caHiTapiТ, належне технiчне обладнання Bcix

робочих мiсць, створIовати здоровi та безпечнi 1мови працi, необхiднi для виконання

трудових обов'язкiв;

 дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо

вдосконалення управлiння, змiцнення договiрноi та трудовоТ дисциплiни;

 додержувЬтись умов колективного договору;

 своечасно подавати центральним органам державноТ виконавчоi влади встановлену

статистичну i бухгалтерську звiтнiсть, а також необхiднi вiдомостi про роботу i стан

навчilJlьновиховнсто процесу у Свалявського Будинку школярiв Сваltявськоi MicbKoi;

 забезпечувати належне утриманшr примiщення, оfI€lJIення, освiтлення,

вентиrrяцiТ, обладнання; створювати належнi р{ови дJu{ зберiгання верхнього

одягу працiвникiв закладу освiти, вихованцiв.
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V. РОБОЧИЙ ЧАС I ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

16. Режим роботи Свалявського Будинку шкопярiв Сва_llявськоТ MicbKoi:

працюе з понедiлка п'ятницю з 8.30 до 16.30

субота з 9.00 до 14.00

недiля  вихiдний день.

Щиректор Сва_шявського Будинку школярiв СвалявськоТ MicbKoT працюс з 8.З0 до 16.30, у

суботу з 9.00 до 14.00, обiдня перерва з 12.00 до 13.00.

Методист працюють з 10.00 до 13.30.

Yci педагогiчнi працiвники працюють згiдно розкладу роботи на перший i дрlтий

семестр навчаJьного року, погодх{еним з профспiлковим KoMiTeToM позашкiльного навчЕIльного

закJIаду.

Технiчний персонал працю€ шестиденний робочий тиждень з одним вихiдним.

Прибира;rьниця працюс з 8.30 до 12.00. У субоry з 9.00 до 12.00 без обiдньоi перерви.

Робочий по обслуговуванню КПКТ працю€ з 8.30 до 12.00. У суботу з 9.00 до 12.00 без

обiдньоТ перерви.

У межах робочого дня працiвники закладу освiти повиннi вести Bci види навчально

виховноi та науководослiдницькоТ роботи вiдповiдно до посади, навчzlJIьного плану,

внlтрiшнього розпорядку Свалявського Булинку школярiв.

17. При вiдсутностi педагога або iншого працiвника позаrrlкiльного навчального закJIаду

директор зобов'язаниЙ TepMiHoBo вжити заходiв щодо Його зал.tiни iншим педагогом чи

працiвником.

18. Надурочна робота та робота у вихiднi та святковi днi не допуска€ться.

За.шуrення окремих працiвникiв до роботи в установленi для них вихiднi днi допускаеться у
виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом директора

Свалявського Будинку школярiв СвацявськоТ м з дозволу профспiлкового KoMiTeTy. Робота у

вихiдниЙ день може компенсуватися за погодlItенням cTopiH, наданням iншого дня

вiдпочинку або у грошовiй формi у подвiйному розмiрi.
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18. Щиректор Свалявського Будинку школярiв СвалявськоТ MicbKoT за_llучае педагогiчних

працiвникiв до чергування в закJIадi. Графiк чергування i його тривалiсть затверджуе

директор закJIаду за погодже}Iням з педагогiчним колективом i профспiлковим KoMiTeToM,

Забороняеться зilлучати до чергування у вихiднi i святковi днi вагiтних жiнок i MaTepiB,

якi мають дiтей BiKoM вiд Зх poKiB. Жiнки, якi мають дiтейiнвалiдiв або дiтей BiKoM до

чотирнадцяти poKiB, не можуть зilJIучатись до чергування у вихiднi i святковi днi без ik згоди.

19. Пiд час канiкул, що не збiгаються з черговою вiдпусткою, директор закладу зi}луча€

педагогiчних працiвникiв до педагогiчноТ та органiзацiйноi роботи в межах часу, що не

перевищу€ ix навчального навантаження до початку канiкул.

20. Графiк надання щорiчних вiдпусток lrогоджуеться з профспiлковим KoMiTeToM i

складаеться на кожний кашендарний piK не пiзнiше 05 сiчня.

Надання вiдпустки директору закладу оформшяеться наказом начальника вiддiлу освiти, а

iншим працiвникам  наказом директора Сва,тявського Будинку школярiв Свалявськоi

MicbKoT. Подiл вiдпустки на частини допуска€ться на прохання працiвника за умови, щоб

основна ii частина була не менше 14 календарних днiв. Перенесення вiдпустки на iнший строк

допускасться в порядку, встановленому чинним законодавством. Заборонясться ненадання

щорiчноi вiдпустки протягом двох poKiB пiдряд, а також Еенадання вiдпустки працiвникам,

молодше вiсiмнадцяти poKiB.

2|. Педагогiчним працiвникам забороняеться:

 змiнювати на свiй розсуд розклад занять i графiки роботи;

* продовжувати або скороч}ъати тривалiсть занять i перерву мiж ними;

 передоруiати виконання трудових обов'язкiв.

D. Забороняеться в робочий час:

 вiдволiкати педагогiчних працiвникiв вiд ix безпосереднiх обов'язкiв для

УЧаСТi в Рiзних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з навчальновиховним

процесом;

 вiдволiкання працiвникiв позашкiльного навч.lльного закладу вiд

пРОфесiйних обов'язкiв за рахунок навчiIльного часу на роботу i здiйснення

пов'язаних з процесом навчання, забороняеться

передбачених чинним законодавством.

виконання

заходiв, не

випадкiв,
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и.:иохочшfiIя зА I/сTIDaI в юБ0II

2З. За зрiLзкове виконzlння cBoik обов'язкiв, тривiulу i бездоганну роботу,

новаторство в працi й за iншi досягнення в роботi можуть застосовуватись TaKi заохочення:

премiювання, подяка, нагородженнrI грамотами та iнше.

24. За досягнення високих результатiв у навчаннi й вихованнi педагогiчнi працiвники

представляються до нагородження державними нагородами, присвосння IIочесних звань,

вiдзначення державними премiями, знаками, грамотами, iншими видами морального i

матерiального заохочення.

25. Працiвник€lм, якi успiшно i сlмлiнно виконlтоть своТ трудовi обов'язки, надаються в

першу чергу переваги i соцiальнi пiльги в межах cBoik повноважень i за рахунок коштiв

Свалявського Будинку школярiв Свалявськоi MicbKoi. Таким працiвникам надаеться також

перевага при просуваннi по роботi,

Заохочення оголошуються

Сва,тявськоi MicbKoi, доводяться

працiвника.

наказi директора Сва,тявського Булинку школярiв

вiдома всього колективу i заносяться до трудовоТ книжки

в

до

ЧII. СТЯГНЕННЯ I ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОI ДИСЦИПЛIНИ

26. За порушення трудовоТ дисциплiни до працiвника може бути застосовано один з таких

заходiв стягнення: догана, звiльнення. Звiльнення як дисциплiнарне стягнення може бути

застосоване вiдповiдно до п. п. З, 4, 7, 8 ст. 40, ст.41 Кодексу законiв про працю УкраiЪи.

27. Щисциплiнарнi стягнення застосовуються директором Свапявського Будинку школярiв

СваlrявськоТ MicbKoi.

28. Працiвники, обранi до складу профспiлкових органiв i не звiльненi вiд виробничоi

дiяльностi, не можуть бути пiдданi дисциплiнарному стягненню без попередньоТ згоди

органу, членами якоТ вони е. Що застосування дисциплiнарного стягнення директор повинен

зажадати вiд порушника трудовоТ дисциплiни письмовi пояснення. У випадку вiдмови

працiвника дтги письмовi пояснення складаеться вiдповiдний акт. .Щисциплiнарнi стягнення

застосовуються директором пiсля виявлення провини, ilле не пiзнiше одного мiсяця вiд дня if

виявлення, не рахуючи часу хвороби працiвника або перебування його у вiдпустцi.

Щисциплiнарне стягнення не може бути накладено пiзнiше шести мiсяцiв з дня вчиненого

IIРОСТУПКУ.
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29. За кожне порушення

дисциплiнарне стягнення.

ЖаннаЯрчич

трудовоТ дисциплiни накладаеться тlльки одне

30. Дисциплiнарне стягненнrI оголошуеться в наказi i повiдомляеться працiвниковi

пiд розписку.

31. Якщо, протягом рокуздня накJIаданЕядисциплiнарного стягненняпрацiвникане

буле пiллан0 новому дисциплiнарному стягненню, то BiH вважаеться т€ким, що не мае

дисциплiнарного стягнення.

Якщо працiвник не допустив нового порушення трудовоi дисциплiни i до того ж проявив

себе як сумлiнний працiвник, то стягнення може бути знято до закiнчення одного року.

Протягом строку дii дисциплiнарного стягнення заходи заохочеЕня працiвника Ее

застосов5поться.

Власник або уповноважений ним оргаЕ ма€ право заллiсть накJIадання

дисциплiнарного стягнення передати питання порушенЕя трудовоi дисциплiни на

розгляд трудового колективу або його opгaнy.

АДМIШСТРАЦUI ПРОФСШЛКОВИИ KOMITET

,Щиректор Свалявського Будинку шкоJUIрlв Голова профспiлкового KoMiTeTy
Сва_пявськодо Будинку шко.llярiвLвalJIявськяо ьудинку ш

' "Жi","ЁР 
пr ic ькот р ади

Тетяна Пецкар

fl a6,"tar/lдатrГ
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ДОДАТОК Nр2

пЕрЕлIк

посад шрацiвникiв з ненормованим робочим днем, якi мають пр€lво на
додаткову вiдгryстку за робоry в понаднормовий час (до 7 днiв)
Наказ MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики }Ц7 вiд 10.10.L997p.

Ст. 8 ЗУ <Про вiдгryстки>

лъ
з/р

Назва професii',
посада

Тривалiсть
додатковоi

вiдпустки в днях
1 Щиректор 3

2 Голова профспi.тlки J

Щиректор Жанна Ярчич

Голова профкому Тетяна Пецкар
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ДОДАТОК J\ЬЗ

пЕрЕлIк

доплат i надбавок до тарифних ставок i посадових окладiв працiвникiв
Свалявського Булинку школярiв Свалявсъкоi MicbKoT ради

Nь
з/р

Вид доплат, надбавок Розмiр доплат i
надбавок

нАшАвки
1 Граничний розмiр зазначених надбавок

для одного працiвника не повинен
перевищувати 50О% посадового окладу.
У випадку несвоечасного виконання
завдань, погiрплення якостi роботи i
порушення трудовоi дисциплiни надбавки
скасовуються або зменшуються.

2. За вислуry poKiB педагогiчним
працiвникам при стажi педагогiчноi

робо,ги:

Понад 3х poKiB
|0%
Понад 10 poKiB 20%
Понад 20 poKiB 30%
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Затверджено
протоколом рiшень зборiв
профспiлкового KoMiTery
вiд 30.08.2021 N9 4

СКЛАД KOMICII

з питань охорони працi В Свалявському Будинку школярiв

Щиректор Жанна Ярчич

Голова профкому Тетяна Пецкар

додАток }lb4

ль
з/р

п. I. Б. IIБсада

1 яр.пrч Жанна Иосипiвна ,Щиректор

2 Пецкар Тетяна Василiвна Голова профспiлкового
KoMiTeTv

J MapTiH Тетяна Олексашдрiвна Керiвник гурткiв
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додАток Jt5

пЕрЕлIк

осiб, вiдповiдальних за виконання норм i положень колективного договору,
термiни ix виконання

,Щиректор Жанна Ярчич

Голова профкому Тетяна Пецкар

Nь
з/р

Назва роздiлiв i номера
пчнктiв

TepMiH
виконання

Вiдповiдальний
за виконання

1 Обов'язки ПК у кожному

роздiпi

TepMiH дii
колективного

договору

Голова ПК

2 Роздiли I  VПI TepMiH дii
колективного

договору

Щиректор
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ДОДАТОК }lgб

склАд

комIсш з контролю зА виконАннrIм колЕктивного договору

Щиректор ilIколи Жанна Ярчич

Голова профкому Тетяна Пецкар

Вiд сторони роботодавця вiд профкому
1 Клим н.А. 1 Гриценко Н.В.
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дошток J\b7

ПЕРЕЛIК ПРОФЕСIИ ТА ПОСАД ПРАЦIВНИКIВ,

РОБОТА ЯКИХ, ПОВ,ЯЗАНА IЗ ЗАБРУДНЕННrIМ ТА ЯКI БЕЗКОШТОВНО
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ МИЮЧИМИ ЗАСОБАМИ

ст.165 Кодексу законiв про працю Украiни;

ст. 8 Закону УкраТни <<Про охорону працi>

J\ъ

з/п
Професiя та поса,да кiлькiсть миючого

засобу,

грамiв на мiсяць

Захисна
паста для

рук

l Техпрацiвник 200

Щиректор

Голова профкому
ф

Жанна Ярчич

Тетяна Пецкар
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ДОДАТОК Ns8

}ь
п/п

Посада Кiлькiсть к€tлендарних днiв

l. Директор 42
7 кеоiвник гyDтка 42
3. Iнженеп з обслчговyвання кIIкТ 26

|4 техпрацiвник 25

Тривалiстъ основноi вiдпустки
працiвникiв Свагrявськог0 Будинку школярiв

Свалявськоi мiсъкоi рали

ф

,Щиректор

Голова,профкому

Жанна Ярчич

Тетяна Пецкар
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додАток Js9

Положення про порядок надання щорiчноi грошовоi винагороди
педагогrчним працrвникам навчальЕих закладrв за сумлlнну працю,

зразкове виконання службових обов'язкiЬ

1. Загальнi положення
1.1. Положення складене на пiдставi роздiлу Х, ст. 57 Закону УкраiЪи

<Про ocBiTy> вiд 05.09.20|7 р, j\b 2145UII , постанов Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи J\b 898 вiд 05.06.2000 р., Ns 78 вiд 31.01.2001 р., Jф |222 вtд
19.08.2002 р.з метою стимулювання творчоТ, сумлiнноТ працi, педагогiчного
новаторства.

1.2. Щорiчна грошова винагорода  це самостiйний вид матерiального
Заохочення педагогiчних працiвникiв, тому Положення про надання щорiчноТ
грошовоТ винагороди, на вiдмiну вiд Положення про премiювання
працiвникiв, поширюетъся лише на педагогiчних працiвникiв навчального
закладу. Воно дiе протягом чинностi зазначених вище законодавчих i
нормативноправових aKTiB, з урахуванням специфiки навч€шьного закJIаду,
може включати в себе додатковi критерiТ, KpiM визначених у пунктi 2
Порядку, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
05.06.2000 р. JФ 898.

1.3. При прийняттi ВР УкраТни, КМУ, МОН Украiни рiшенъ про змiну
умов чи системи оплати працi i матерiального стимулювання працi
пРацiвникiв освiти до нього вносяться вiдповiднi змiни за погодженням з
профкомом закладу.

1.4. Персон€Lпьна вiдповiдальнiсть за дотримання цього Положення
ПОКЛаДаеТься на керiвника, а |ромадськиЙ контроль за Його дотриманням  на
профспiлковий KoMiTeT навчапьного закJIаду.

1.5. Рiшення про надання щорiчноi грошовоi винагороди керiвникам
наВчаJIьних закJIадiв i працiвникам метOди.Iних установ приймае вище стояча
органiзац iя (rl. 4 Порядку, затвердженого по становою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiл 05.0б.2000 р. ЛЬ 898) за ПоложеннrIм, затвердженим ii керiвником
за погодженням з вiдповiдним профспiлковим органом.

2. Кошти на щорiчну |рошову винагороду видiляються в межах
заг€шьних коштiв, передбачених кошторисом навч€lJIьного закJIаду.

З. Педагогiчним працiвникам навч€uIьного закладу, KpiM сумiсникiв,
грошова винагорода видаеться за:

 дОбросовiсне ставленнrI до виконання cBoik функцiон€uIьних обов'язкiв;
 ДоТримання вимог законодавства про працю, правил з технiки безпеки,

виробничоi caHiTapiT, гiгiсни працi i протипожежноi охорони;
 дотримання правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших
нормативноправових aKTiB, що регламентують його трудову дiяльнiсть;

 IIрояв творчоТ iнiцiативи, впровадження передового педагогiчного
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досвlду,
шновацlиних технологlи;

 r{асть у конкурсах фаховоi майотерностi, пiдготовка пiдрl^rникiв,
посiбникiв, програм, методичних рекомендацiй;

 досягнення успiхiв у навчаннi та вихованнi yrHiB, результативну
пiдготовку

до рiзного олiмпiад, TypHipiB, змагань, KoHKypciB, оглядiв тощо;
 проведення вiдкритих ypoKiB, позакласних заходiв, робоry з батъками та

важкими пiдлiтками;
 постiйне пiдвищення професiйного рiвня, педагогiчноi майстерностi,
загаIIьноi культури;

 збереження та використання уrбовоматерiальноi бази та технiчних
засоOlв

навчання, оформлення кабiнетiв та майстерень, виготовленнrI наочностей;
 роботу без лiкарняних листiв ( на розгляд колективу);
 утвердження особистим прикладом поваги до принципiв

заг€шьнолюдськоi
моралi, правди, справедливостi, доброти, ryманiзму, працепюбства,
помiркованостi та iнших доброчинностей;

 додержаЕня педагогiчноi етики, моралi, гiдностi дитини, учня .

4. Розмiри щорiчноi грошовоТ винагороди розгJuIдають на спiльному
засiданнi керiвництва навч€tlrьного закJIаду та профспiлкового KoMiTery( ,rр"
наявностi пiдроздiлiв за ix поданням). Наказом по навч.tпьному закладу
створюються комiсiя у складi: керiвника закJIаду освiти, голови профкомУ,
керiвникiв методичних осередкiв. Розмiр винагороди не може перевиIIryвати

одного посадового окJIаду( ставки заробiтноТ плати) з ypaxyBaHHrIM

пlдвищень.
5. Щорiчна грошова винагорода не надаеться при:

 оголошеннi дисциплiнарного стягненЕя;
 грубому порушеннi Положень, iнструкцiй та iнших законодавчих aKTiB.

 за неоднор€Lзове створеннJI конфлiктних ситуацiй в колективi ;

 за самовiльне заJIишення роботи бiльше 3 год без поважних причин,
проryли; за викраданнrI матерiальних цiнностей, притягнення до
адмiнiстративноi або кримiнальноi вiдповiдальностiвживання спиртних
напоiв чи вихiд на робоry в нетверезому cTaHi ;

6. Щорiчна грошова винагорода педагогiчним працiвникам надастъся на
пiдставi наказу керiвника навчагIьного закJIаду за положенням iз
погодженням iз профспiлкоЕим KoMiTeToM то органом виконавчоi влади i
може виплачуватися до закlнч ного року, наприклад, до Дня
вчителя.

.Щиректор школи Жанна Ярчич

Голова профкому
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критЕрII
оцiнювання роботи педагогiв навчального закладу

при розподiлi винагороди за сумлiнну працю

Оскiльки грошова винагорода вiднесена до фонду оплати працi, то

конкретний перелiк показникiв для надання щорiчноi грошовоТ ВинаГОРОДИ

визначаеться власником або уповноваженим ним органом (керiвником),

виходячи iз специфiки, умов i завдань навч€tпьного закладу чи устаноВи
освiти, та за погодженням з первинною органiзацiею Профспiлки, як це
передбачено ст.12 КЗпП УкраТни при укладаннi колективного договору.

1. Виконанняфункцiональнихобов'язкiв.

. piBeHb проведення гурткових занять, годин спlлкуваннll, вихоВних
заходiв;

о творчиЙ пiдхiддо планування освiтнього процесу;
о ВЧ€lСНе ПЛаНУВаННЯ НаВЧ€LПЬНИХ ПРОГРаМ;

. вiдповiдалънiсть за збереження майна, чистоту й порядок у
навч€tльному кабiнетi пiд час занятъ, дотримання вимог технiКИ

безпеки, виробничоТ caHiTapiT, протипожежноТ охорони;
. культура спiлкування (педагогiчний такт, умiння вести дiалог).

2. Виконавсъкадисциплiна.

о сво€ч&снийприхiднароботу;
о своечосний початок та кiнець уроку;
о сво€чOсна здача звiтiв, планiв, журналiв;
о СВО€Ч&СНе ПРОХОДЖеННЯ МеДИЧНОГО ОГЛЯДУ;

. обов'язковiсть присутностi на педрадах, нарадах, органiзацiйних

засiданнях та зборах.

З. Методична робота.

. участь у роботi методичноi ради ;

о tч&сть у пiдготовцi та вистуfIи ца методичних заходах (педради,

наради, семiнари, предметнi тижнi, конкурси, декади);
о проведення вiдкритих занятъ, ITозакласних заходiв;
о }ч€tсть у конкурсах педмайстерностi, змаганнях;
о }ч&сть в обласному KoнKypci <Керiвник ryртка>;
о взоемовiдвiдування гуртковихзанять.
о сaмостiйнiсть у влtрiшеtlнi проблемного питання роботи вчителя Та

узаг€rльнення його результатiв;

4. Виховнаробота.
. участь вихованцiв у районних та обласних виставках, конкурсах,
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конференцiях, змаганнях,тощо ;

о роботаз батьками;
. проведеннrI виховних заходlв, екскурсlи.

5.Ведення дiловоi документацii.

о вчосне i охаЙне ведеЕня кJIасних журналiв, жypHELJIiB ryртковоi роботи,
факультативiв ; журна.lriв вiдвiдувань дiтей.

о к&JI€ндарнотематичнi плани, плани виховноiроботи;
r Книг Педрад Та нарад;
о особовi справи 1пrнiв, шфавiтноi книги, сгrискiв уrнiв.

6. Виконання цроI\4адських дор}п{ень.

о октивна участь у суспiльному життi навчЕlJIьного закJIаry та громади.

7. Особливi вiдзначення.

,Щиректор Жанна Ярчич

Тетяна ПецкарГолова профкому,
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додАток J\ъ l0

ПОЛОЖЕННЯ
Про премiювання працiвникiв установ та закладiв освiти

I. Загальнi положення
1.1. Премiювання працiвникiв здiйснюсться вiдповiдно до постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 30.0В.2002 Ns1298 <Про оплату працi
працiвникiв на ocHoBi единоТ тарифноТ сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати
працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей
бюджетноi сфери> наказу MiHicTepcTBa освiти i науки вiд 26.09.2005 Ns 557
пПро упорядкування умов оплати працi та затвердження схем тарифних

розрядiв працiвникiв навчальних закладiв, установ освiти та наукових
установ)), Iнструкцii про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв
освiти, затвердженоТ наказом MiHicTepcTBa освiти УкраТни вiд 15.04.199З JЮ

102, вiдповiдно до ik особистого вкладу в загчLпьнi результати працi.

1.2. Працiвники можуть нагороджуватися однор€вовою премiсю, у тому числi
з нагоди ювiлейних та святкових дат.

1.З. Щжерелом коштiв на виплату премii с економiя коштiв на оплату працi.

1.4. Премiювання за ocHoBHi результати дiяльностi вводяться для Bcix
працiвникiв закладу освiти.

1.5. !ане положення може бути доповнено чи змiнено вiдповiдно до умов
колективного договору за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM.

1.6. Ще положення вводиться з метою :

 матерiального заохочення працiвникiв за сумлiнне i якiсне виконання
поставлених перед ними завдань,

 забезпечення наJIежного рiвня виконавчоТ та трудовоТ дисциплiни.

 пiдвищення соцiального захисту та матерiальноТ заiнтересованостi
працiвникiв при виконаннi функцiонzшьних обов'язкiв в органiзацii
ефективного навчаJIь}Iо  виховного процесу .

 Участь працiвникiв у розробцi навч€uIьних i наочних засобiв , втiлення в
навчаIIьний процес прогресивних фор, i методiв органiзацii i проведеннrI
Занять, забезпеченнi розвитку самостiЙностi yrHiB, iндивiдуалiзацiТ ik
навчання, чiткого ведення дiловодства, облiку навчzlльноi роботи i
бухгалтерського забезпечення.
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II. Критерii премiювання :

2.1. Належне виконання посадових обов'язкiв.

2.2. Виявлення iнiцiативи та творчостi.

2.3. Пiдвищення свого професiйного рiвня та квалiфiкацii.

2.4. Вiдсутнiсть порушень виконавськоТ та трудовоi дисциплiни.

2.5. Органiзацiя та дотрима}Iня безпечних умов працi.

2.6. Щотримання педагогiчноТ етики.

2.7. Щотримання вимог заповнення документiв (журнали, к€tlrендарнi плани i
т.д.).

2.8. Вiдсутнiсть обгрунтованих скарг вiд батькiв дiтей, факти викладенi в
яких знаишли пlдтвердження.

2.9. .Щотримання санiтарних норм у навчЕtльних кабiнетах.

2.|0. Залучення pecypciB та HoBiTHix технологiй щодо вдосконаlrення
навчапьновиховного лроцесу.

III. Розмiро псlрядок нарахування та термiни виплати премii
3.1. Переваги у розмiрах cyN{, що нараховуються для премiювання, даються
окремим працiвникам, чий внесок у заг€шьнi результати роботи найбiльш
вагомий, вiддаючи переваry тиI\{, хто стабiльно домагасться успiху i високих
пок€Lзникiв у роботi з початку навч€Lльного року.

Розмiри премiюваншI працiвникiв визначаються комiсiсю по розподiлу
фо"ду матерiального заохочення , керiвником навч€Lпьного закладу за
погодженням з профспiлковим KoMiTeToM.

3.2. Премiювання працiвникiв навчального закладу здiйснюеться за нак€вом
керiвника. У разi вiдсутностi керiвника закладу рiшення щодо премiювання
приймае особа, що виконус I"{ого обов'язки.

З.З. Премiя за пiдсумками роботи кitлендарного року нараховусться
пропорчiйно вiдпрацьованим мiсяцям.

3.4. Премiювання працiвникiв здiйснюеться у межах eKoHoMiI коштiв на
оплату працi за вiдповiдний перiод.

З.5. Однор€Iзова премiя з нагоди ювiлейних, святкових дат виплачуеться у
межах eKoHoMii коштiв на оплату працi за вiдповiдний перiод.

3.6. Працiвники можуть бут,и позбавленi премii повнiстю або частково за
невиконання критерiТв згiдно з пунктом 2, а також:
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 за дисциплiнарнi стягнення ; за неодноразове створення конфлiктних

без

за
або

ситуацiй в коJIективi ; за самовiльне заJIишення роботи бiльше трьох годин
поважних причин, прогули;

викрадання матерiальних цiнностей, притягнення до адмiнiстративноТ
кримiнальноi вiдповiдальностi , вживання спиртних напоiЪ чи вихiд

на роботу в нетверезому cTaHi ; за порушення правил внутрiшнього
трудового розпорядку; винн1 в погlршаннl навчаIIьно  виховного проц

незабезпеченнi збереження надiйноi i безпечноi роботи устаткування, або
винн1 в погiршаннi виховного процесу,

iншi упущення допущенi у роботi ;

 виннi у недбалому ставленнi до навчuшьноговиховного процесу, порушеннi
заг€шIьноТ методики проведення занять i невиконання плану повсякденноТ

дiяльностi педагогiчним складом; виннi у недбалому вiдношеннi до
збереження власностi i майна та порушеннi вимог технiки безпеки .

З.7. Працiвникам, якi прийнятi на роботу пiд час навч€lJIьного року премiя
може виплачуватись пропорчiйно вiдпрацьованому часу або за рiшенням
керiвника навч€Lпьного закладу.

З.8. Працiвники, якi перевелися по переводу з одного навчаlrьного закладу в

iнший , мають право на премiю у повному обсязi.

3.9. ПремiТ виплачуються р€вом iз заробiтною платою, вiдповiдно до графiка
виплати заробiтноr плати.

,Щиректор XtaHHa Ярчич

Голова профкому Тетяна Пецкар
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пЕрЕлIк

питань соцiально економiчного i трулового характеру, що
погоджуються керiвнпком Свалявського Будинку школярiв i KoMiTeToM

профспiлки

Nь

лl
ш

Питання i документи Пiдстава

1 Правила внутрiшнього трудового розпорядку
втр)

(CT.I42 КЗпП УкраiЪи

2 Попереднiй та остаточний розподiл навчального
навантtl)кення

п.п.24,25 Типових правил ВТР.
П.63 Iнструкцii про порядок
обчислення заробiтноi плати
працiвникiв освiти

J розклад lъokiB п.25 Типових поавил ВТР
4 Графiки робочого дня i змiнностi техперсонitлу 4П.26 Типових правил ВТР
5 Запучення працiвникiв у виняткових випадках до

роботи у святковi, вихiднi днi та до над}роtших
робiт

Ст. КЗпП УкраiЪи71

6 графiки вiддусток Ст.79 КЗпП Укоаiни
7 прийом на роботу неповнолiтнiх 7 Ст. 188 КЗпП УкраiЪи
8 Склад атестацiйноi KoMrctt п.б, 1.Типового Положення про

атестацiю педпрацiвникiв
УкраiЪи

9 Звiльнення працiвникlв за rнlцlативою
адмiнiстрацii з пiдстав, передбачених п.1 (KpiM
лiквiдацii органiзацiТ) п,п.257 ст.40, п.п.2,3 ст.
41 КЗпП УкраiЪи, тобто при: п.1 ст.40 
скорочет{нi штатiв, реорганiзацii;п,2 ст. 40 
невiдповiдностi посадi внаслiдок недостатньоТ
квалiфiкацii, або стану здоlrовОя; п.З ст. 40 
систематичного невикончшня без поважних
причин посадових обов'язкiв; п.4 ст. 40  проryли
без поважних причин; п.5 ст. 40  вiдсутнiсть на
роботi бiльше 4х мiсяцiв внаслiдок хвороби (Kpi,
особливого списку); п.7 ст.40  появi на роботу в
нетверезому cTaHi; T1.2 ст.4|  винних у дiях при
обслуговуваннi матерiальних цiнностейо якщо
вони дtlють пiдстави дJu{ втрати довiр'я; п.3 ст. 41

 ЕlN{оральному вчинку, несlмiсного з виховними
фупкцiями

Ст.4З КЗпП УкраiЪи

10 Накладання дисциплiнарних стягнень на членiв
профкому ( на голову профкому погодження
мiського профспiлкового органу)

Ст.252 КЗпП УкраiЪи

l1 заходи з охорони працi Ст. 161 КЗпП УкраТни
l2 Охорона працi у навчаJIьних кабiнетах,

майстернях тощо
Типовi правила з охорони працi

13 тарифiкацiйнi списки п.4, Додатки t,2,З Iнструкцii
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про порядок обчислення
зарплати працiвникiв освiти.

l4 Перелiк пралiвникiв iз числа адмiнiстративно
господарського, навчальнодопомiжного
персоналу, якi маоть право на пiдвищепня
посадових окладiв

п.З1 Tiei ж Iнструкцii (на 15
25%)

15 ,Щоплати за сумiщення професiй (посад),

розширення зони обслуговування .п,t збiльшення
обсягiв викоЕlъаних робiт

п.52, там же

16 Попоження про премiювання, розмiри
матерiальноi допомоги та лремiй працiвникаN{ та
керiвникам yст€lнов.

П.53 , там

|7 Порелiк робiт, на якi встirновJIюеться доплата за
важкi i несприятливi улиови працi, атестацiя

робочих мiсць, розмiр доплат за видtlп{и робiт

,Щодаток ЛЬ 9 до цiеi ж
IнструкцiТ

Жанна ЯрчичW/
Ф

,Щиректор

Тетяна ПецкарГолова профкому
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