
КОЛЕКТИВНИИ ДОГОВIР

укрАfuА
ГАЙСЕНСЬКЛ [ДСЬКЛ ЕАДЛ

вIдцlл освцц
злкллд зллдльиоi сЕрЕдllьоI освIти rJl ступЕпIа

с, рАхяц,
2]700, yFPainr ВП|пяФю облФ, Гайспноьirй раПоl, с. Рцш, .у,. Шффнri. б м. бel7], ход еДРЛОУ

262]d505

на 2021-2025 роки

Схвалено загэльвями зборшя

"ру/3
у

20: l року

щr



l, з^гАльиl полоrGннJl
2, СТВОРЕНВЯ УМОВ ДJUI ЗАБЕЗЛЕЧЕЦlЙ СТАЫЛЬНОIРОБОТИ

тА юзвитку з,сl(JlАду зммыrоI сЕрЕдlюI освlти l-п

сгчлЕнlв с,рдли гМсияськоl i{]cbкol рми
], здЙtштсть тд соцlдльниЙ здхист вlд БЕзроБmя
t, рЕгулювАння вироБничи]( т"удовr{х вцносин, рЕжим

l1рАцI I вlдпочинку
5, нормувАtIня тА оплАтл пр^цl
6. охо?онд прдцl тА здоров,я
7, соцlлльнI гдрдятIl, шльги 1д компЕнсдцli
8.соцlмьнЕ пмтнЕрство
9,гдрднтII дLяльноaт проФспtлковоl оргАнвдцlТ
l0- коrfiюль зл виконлцнriм договору тд вlдповцдльнIсть
сторш
доддтки до коrБктивного договору

змIст



додАтки до колЕктивноl одоl овор}

]

Додаток N91 ШтатЕий розпис яа 202l pit,

Додаток .]тc2 Кiл bKicн ий склад ледагогiчяих працiввик;в яа 0 l вересм 202 ] року,

Додаток .]\iЗ Перелiк посад працiвпиdв з tеяормовая!м робочrм двем, ,ким

може надаватись додаткова оплдчуваяа вiдпустка тривалiстю до 7 кмеядарвих двiв,

Додаток Лi4 Перелiк @тегорiй лрацiвяикiв, зайяятих на роботах iз важк,мл i

шкiдливими умовам! працi, яким за васлiдкши атестацii робочих мiсць яадасться

долаliова оплач) вана вiлл)сr ка,

Додаток.]\i5 Правила внутрilчнього трудового розпорядку,

Дод!ток ]Фб Перелiк премiй, доллат, яадбавок до тарифнлх ставок i лосадових

о.лмiв лрацiвникiв ocBi, ньою laK Jаду, шо vаю lb viжlшуlевий xspsKrep,

Дод! |ок J''&7 Перелi( роб:г 1 неспоияI -ивиvи умовsvи працi, при ви[онаня: ялих

здiйснюсться лiдвицеllа оплата в розмiрi ]0 та t2 вiдсоткiв ставки заробiтноi плати

граUiвникач l] ваккими j шri,o tивиvи )vоваvи праUi,

Доддток .}Гс8 Положеяяя лро яадбавок до заробiтяоi плати за

висоl i досяj нсьня ) праUj вч,lелям.яti пiдlоl)вФи приlерiв la перемо}l_iв олiмпiад

Додаlок JФq По,ожрtsня про порядок наJаiня шор,чноi,рошовоi винаlороJи

пеDаlоliчниv праUiвн/каv la с)млiан) праLю la tразьове в,lьонdнld сл)лбових

Дода|ок Ml0 Полохеняя про преviювsння педагоl,чнич працiвн]кiв,

Додаток Л}Ir Полокеняя про лремiюваняя працiвникiв iз чяспа обслуговуючого

Дода|ок Jфl2 Кочплексhi 1аходи всlановле,rи\ иopMarJBiB

беlпеr/, llli.ни лраUi га виробнирого середовиt_а, пiдвиllJеннл piBHc охорочи праU,,

Запобiгаяяя виробничоrо траsматизму, проФесiйним захворIованням iaвapi,M,

Доддrок ЛrlJ Перепiк пиrань соUiмьно-елономiчного ,а правовоlо xapJtrrepy.

що логоФкуються керiвяиком осв;тнього закладу та KoMiTeToM профспiлк,,

Додпток ]Ф14 Склад робочоi Koмicii з ковтролю



1,1. Даяий Договiр укладеI!о ва осяовi Законiв Укра]'ии (Про колектишi договори i
угоди), (Про оллату праф), (Про профсп;лки. ix п!ава та гарsтii дi,льностi), Про
соцiшьнrй дiаJог в УtФаj:нi)), (про забезлечеяня piвBrx прав та момивостей жjsок i
чоловiкiD, Кодексу законiв про лрацю Украiни, чивноi ГевеFLпьно]'. гшузево],
регiоямьяоi Уюд, законiв про ocвiTy, Полоr@яв, про :rак-тад ocвiTr, Статуту закладу
загмьяоi середяьо'i освirи l_u стулеяiв с.Рdяи Гайсинськоi Micbкoi ради, Статуту
проФспiл@ та iяшп законодавчих aKTiB УкраiЪ,,

1,2,ДsнийДоlов;р )lлаrенииilvеlоюlOiи\fi.п;,,о"п,"*") Ф\одiвrlя "6егетеннясо!iдьqо_екоiомiчниl. прsвови\ rвраьliи праUiвни(iвъкrаJ) TsгsjьноicepeJHbol о_вПи
I II ступенiв с.Ра,\пи Гайсиясько] MicbKoi ради та забезпечевш стабiльноi роботи

],], Сторонами Договору € адмiвiстрацiя ]rакпаду загдьяоi середньоi освiти 1_1l
ступецiв с,Рцн! Гайсияско'i MicbKo-lради та оргц{iзацiя лрофспiлки лрацiвRrкiв закладу
загмьяоi середяьоi ocвiФ I_1I ступенiв с.Рах и Гайсивськоi MicbKoi рад, як поввовмн!й
лрелсlавникlrdисникiчтре!iвч lёriвлро,Dслiлкиосвilрюlо l1rпsду,

],4. Дiя Договору пошrрюсться иа працiвяrкiв зашаду загшьвоi середsьоi ocвiT! 1-I]
ступенiв с,Раххr Гайсивськоi мiсъкоi радиl що входять до сrстеми MiпicTePcTBa ocBim i

tsа)r] vйраiнп, l обов'яlковою шя виlонаяш U!:нiсlраUiсю ]аФадJ о.вi.и, lUvilc,o!
та оргавiзацiсю профсл;лки працiввикiв освiтнього закладу.

l,(, Договiр s,lаdовл,о- дляпгdU:вниьiвмiяivмьчi.оUiJьноеконочiчнi,араьli",яii
ffе мож}ть бути змiяенi в колеюивяому доюворi в бiк погiрцlоння. Договiр яе обмежу.
лрава трудового колеmиву, На пiдставi ст, 9 ] Кодеkсу захоя;в про працо yкpaiq! BiB
молебги роlширен/ laра\урочeKoHoMiiфочдувробiтно:пrати(понсо!сьм\rо[llB,
лозабюдкетвих KoUlTiB, шляхом включення узгоджених полохеш у колективяий договiр,

,6, Доmвiр uбеlпеч), piвbi lpaвa la : чоловi(iв нs ld(алdl
геядервоi рiвяостi та яедопущення будь_яких дискрим;tiацiйпих дiй вiдловiдно до Закову
Уtrраiь/ -Лро абе,печеньq рiвiи\ прФ la мож lивосlеи PlHor i чоловi{iв,,,

],7, СФрони зобов'язуються оргшЪовувати заходи, слрямованi на формуваtш
rcнлсрFоl rультури т}дового rоl.пиву .-вор!омIи }мов,{ прdui, qьi до.воляl,4iP.N i

чоловiкам здiйс!ювати Фудову дiшьliсть яарiвяiй ocцoвi,
l,q. с орони виlрмlь Доrcвlр ьормаlивнiм апоч i !очовиlися врdов}ъsти норми la

лоложенля геllермьffоi, регiояапьноi та mryзевоi Угод,

1, загальяiполо*еgяя.

1,9, Доловiр ушадево мiж адмiнiстраfiею замаду загмьноi середньоi осв;ти ]-II
ступеяiв с,Раяи Гайсивськоi Miobкoi ради в особi в.в Сiпькоuськ! Галипа Васплiвпа
з одвid стороffи (далi сторояа роботодавц,), i профспiлковою оргаliзацiсю освiтяього
заклалy в особi голови Тоsкояожевко Л5рпса Павлiвяа вiд iмeяi трудовоф колектrву з

]ншоiсторояи (дшi профспiлковасторояа),
1,10, Робо,одавеUь пiдrверлху,. нья. визна.сьi Lиьdпч

закояодавством. Статутом та Полокеявям про освiтliй замад па ведення колективяих
переговорiв, укладеяgя Договору та в!ковшня зобов'язаllь сrcрони
роботодавця, визfiачелих цим Договором.

l, l ПроФ.пlл(ова в/lначечi |иьпим lаьоролзв.lвоv.
craD. оч проФспilки. переювоDIв, )lлФенш
Договору та вико!ання зобов'язаяь проФспiлковоi сторояи, визвачеяих ц,м Договором,
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L,l2, Сmроiя визнають взасмнi повноваження колеmивного договору, зобов'язшш
вiдповiдяих cтopiя гал}зевоi (гевермьвоi регiояшьноi) Уюд!, умадеяоi яа 2021 2025

роки lзобоU'q,)юIьсядотичуваlисяпручUипlвLоUiдьроlопартнер(гвs: париlетно.li:
лредставвицтва, рiввоправяостi сторiя, взаемяоi вiдповiдальаостi, кояструюивяостi Й
apryMeнToвaнocтi при проведевнi переговорiв (консультацiЙ) щодо уuадеяш Доювору,
вне.ення ]MiH i доловнеьь до Hbolo, вирiшення Brix ги]sнь. шо ( предмеlом Ubo,o

L'J Сlороiи операrивно B}/Bd шль ]fuoliв ro )с)неьш перефvов ви lикнечнq
колект!вп!х трудовлх спорiв (кояФлimiв) у ходi-реш;зафi зобов'язань i лоложеяь
Доlовор), в;д/ава]им)т" легеваг} роrясненню спiрнил лиlаяь шляrоч лроsедення
rolс)льl i/, пepeloBopiB iприv|рни\ проUедр вiJ lовlдьодозаконолавс ва,

l, 4 Лоqоуенчя До-овору, обов'яlковиvи дш сюрiн, шо йоl о ) шми,
1,15, Жодва iз cтopiff протягом дii Договору не моrко в одвостороgяьопfу поряд(у

лризулинят, впконання прпйнятих зобов'язаяь за Договором,
Жодяа iз CmPiH лротягом дii Договору не може в односторонньому лорядку приймати

рiшеняя про змiну чинвпх лолохеяь] обовlязкiв за Доювором або пр!зупияити iX

l,]б. Нсвiд'€мвою састrною Договору € додаткл до яьоIý (MM1,14),

TenMiE дiiдоrовопч тt ндбчпя його чппвостi

ПоDrдок внесеяня змiя та доловпея ь до ДоговоDY.

ловедепяя змiп ДоговоDч

е.mбrпiя ДоговоDч.

l . ] 9. Змiни та доповнеян, до Договору вносяться тiльки за взаемяою згодою сторiя i в
обов'язковому порядку у зв'язку iз змiяами чияяого зеФводавства. Уюд вицого рiв я
(генершьяо'i, гu}зево]', регiовмьноi) iз пиm!ь. цо € предметом Доrовору.

],20. Сторояа,,ка iя;цiю€ вяесеяня змiя iдоповяеяь до Доювору] пrсьмово
ловiдомля€ ;ншу сторону лро лочаток лроведевя, переюворiв (коясультацiй) та gадсилас

cвoi пfопоrиUii шо сп:-ьно роl]qядф,ьLя ) 5 денний reрчlн il !M i\ оlрима lHq lрLою

Зацiкавrева Сторояа письмово ловiдомляс i}ll]jy Сmрону лро початок провелення
переговорiв (коясультацiй) та Еадсила€ cвoi пролозицii, fuуга Сторояа лротяm! семи
дlliв il дц, lч отимання ро]поllина, переlовори,

1,17, Договiр укладево яа 202]-2025 рок! та BiB па6)Фе чrвяостi з момевту
пiдписаяяя Сторонеи й дiедо укладехпя овогоДоговору, Стороли домовилися] що лри
rviчi 1а. новчи(s чц rер,вриrа о.в"ньоо йшdjу чирliсlь rоlекlивною доювор)
берi,а, lLся про я,о!Jго,) йоюдli УраliлiFвiдаUiiчигеогганilаU:iосui,llLоlо ]dlлd)
Доl оьiг /,i, .lpo ягом ycbolo lерч н) проведеl iя лlкв лаJli,

].1Е. Сторопи розлочинають лереювори з укладеняя нового Договору не пiзяiше, нiж
за2 мiсяцi. до закjячел!я строку дiiДоговору. на який BiB укладався,

L2l. Пiсля пiдписанн, договору протяюм п'яти робочих д8iв його змiст доводиться
до вiдома працiвяикiв ocBiтBboTo зшаду шяхом яаправлеяяя копii договору в трудовий

l .22, Доrcвiр лодаеться на повiдомяу реестрацiю протягом l 0 шiB iз д}rя пiдписаняя



керlвшпк ФвiтЕього ]акJtял), п лрофслiлков орвligцiп ]обоь'яlуtотьс!:
. 1,2З. Озяайомлюмт' працiвжа в€ тiлькя до посатку йоrо робов, а й в подальшому.
!з текgгом умаденого договору, змiнши й доfiовяешямй до ньоло (у
тижневий строк), обов'язок сторiя доlювору, забезлечити безперецкоднrй доступ до його
тексту, можливiсть копiюваняr,

1.24, Встеов!ти обов'rзок cToPiH договору iнФормувOти про його
ушадаl]яя та шФеяня до яьоD змiн, безлосерэдньо заriкаменях у цюму су6'€кriв.

l .25. ВlruовЕтп
ptорr€fiiзац.i' trмiни
пiдроздiлу,

договору яе менше

У pa?i реорган;зацii освiт}lього закJIаду Договiр зберiга. чияRiсть протягом отоку, gа
якиЙ Йою )шsдено. або може б}- / перегляялий за rюдою сторiя,

У разi змifiи власяика чrняi.ть Договору ]берiгаеться протrгом стФоry його дii', aje ве
бiльчJс одrою року, У цей перiод сmрня ловиннi розпочати лереююри про ушsJ4ення
но!юго чli зЙЕу бо допоsl,епня чинноm Доrовору.

У разi лlвiдацii ocвiтяbo|o зша.Ф/ Договiр дif оропгоli усьою сг?оку лрведеш
лiквiдацii,

2. Сrsорсвяя умов для здбезпеч.лня стабiльвого розsитку закладу заг!льпоi
фредllьоiосвiти l-il сгупtпis с.Рахfiп ГяПсfigськоi Micbкol радr.

2.1. АдмiпiФрsцй ocBhllboro заllладу Фбов'rзусгься:
2,1.1. Рацiояшьяо викорrсювувати кочfти заmльноrо та спецiшвого фндiв, Ее

допускати ii вш)4ення, вrкорисганвя ве за призначеffням,
2,1,2, Сприятя розвятку та змiцяенню матерiФьяо_технiчfiоi ба]и закладу освiти,

забезпечевяя комллек.ацii tавчмьвйх кабiнетiв засобами яsчшяя, шкiльвим
обладнанgям, веобхiдлими мат€рiапамr.

2.1,З. Створюватя необхйнi орmнiзацiйнi, матерiшьво_фilrансов; умови для ревлiзацii
прiорrтqдц яшрiмкiв розвгrry освiти! спрпов}Фтл дi!,rьнiсть KepiBHиKa rаxла,ф/
Фвiги яа бФумовну р€алiзаdю прав громадлtl |l ocвiтy. розвитку творчФi педаю.iчних
лрацisяикiв, наданн, iiм необхИвоI методичяоi допомоги, пiдвrшумп i:x прфсiйяий

Не допускати поруlцеяь 1рудових лрав i rараllтiй llрдцiвяикiв,
Проводити фiнансово_гослодарську д;rльвiсть вiдповiдно до Ьолжетвого

кодексу Украi'ш, Закову <Про ловяу загальну середlJю ocвiryr, ЗкоЕу Украiни (Про
Фвfu> та iяш нормативно-праsовй аггiв.

1,4

I.5

Сторtlg ДогоЕру домовtlлпсь:
2.|,6, У*rвм заходи для р@hацiй положень у частинi соцiальяо_економiчного

забезлечеян, працiвнихiв осв;твього закладуt передбачених Законом Украiви (Про повву
загальяу середню ocвiтy,.

2.1. Сmронп Договору, reруючись прtsцйпrм! соцi!льяоФ партяерств,
усвiдомлюючп вйповiдiльпiФ за фу *цlопув9хш й роlsiток освiтпшm riкладу,
ясобtiдлiоь покрд|цси,lя стаиовзша л pruiBп п KiB. дочоыlлllсь:
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2.2.1. Не приiiмати s односторовil!ому пормку рitлеяь iз осяовнях питаль роботи з

тудових, €коsомiчнях, соцiальних в культяних прш та,юерФiв працiвшкiв освilню|о

2.2.2, Уживати заходи лпя недопущенця прrйшпя рiл'Iевь, якi заФожують зв}теяхrм
пра! i свобод громадrн у захладi ocBiTH, зокрема й, що стосуsся:

- збiльlл.яв обсrгу педаmгiчноm нааалтрiе!яяj
кiлькоfli mдия у наsчальному плаяi оtвiтяьо| о Tаrладу серс,0

- необгрун]!вмого схорочення чиельяостi педшгiчяп працiвяикiв:
- змi и }i!iов i нормумllня працi педаrогiчяих працiвникiв, Фкрема включеняя обс,гу

педаJогiчноi роботи, по.'яwоi i] ]овяillяiм нeФежним оцigюээнням. до педаmпqноtо
педпраць кiв,

2.2,], ПопереджувАти вUшкненш iндивiдуФьних та колеmивних тр)rових спорiв. а в

рпзi ix вuникненrц - лр!лrлп до розв'язаяня tшом взашцих кояоультацiй, Спряяти
ефmвнil' роботi Koмicii з тудових спорiв.

2,2,4, Не допускати }астосуъаннл ]*одiв адмiнiстатнвно дисциплiнарноm впливу чи
мормьяого lиску на лраJiвникiв освiтнього з.клаry у випэ.4ку вiдсюювання ними cвoix
заковних лрав та iяTepeciв.

2,2,J За]шшм кошrЬ ocBiTHboi сJбв€нцii викорисmвувати за цiлювич приrнsчеяш
для вшлfiи надбаюк (за пресгихяiФ педаmгiчноi праль. встаяо!tленм над6rsок ra
складвiсть. яапруженiсть, за високi покsstки у працi, за викоtання особливо важливоi
рйотй, пр€мiюваняr, яадання допомоги для вирiшеняя соцiuьно-побутових проблем
педаюгiчвхм працiвниI(ш закладу ocBiтц в повному офязi з вtхорясм Фшичних
норм нор1,1ативнGпрювп miв iз пfiгаль охорони працi,

2.3. Профспiлковr оргяfllзяцiя закладу заг!львоl середяьоl ocвiтt I-II стулсвiв
c.PaIB{ Г!йспнськоI мiсьюi рrди зобовtя!усться:

2,].l, КоЕгролюваrll cfu дотнм4ш тудовоm закояодавства Bciмa уч9tни@и

2, L2, ltlФорvувати rр)довий колектив лро }Miп в трудовоVу ]аконодавсlвi. яадшаlи
iндивiдуs,тьнi ьонсультsцii членsм Лробспiлки ocBi l нього заклад).

2,].З. Враховумти дш(у членiв ПроФспirхи, mтувати пропозицii дrш чцмiяiстацii
Фвiтяього закладу цодо покращеtФ роботя замаду загальпоТ с€редяюi ocвiтп I-uI
ступеяiв с,Ра{ни ГаЙсинськоi Micbкoi ради,

2,З,4. У)ruвати захоfiв для недопуц€няя прlrйвяпя законодавчих aKTiB. ,lкi
заrрожують ]вуженяям прав iсвбод громадя в освiтяьому ]aмarJ. зокрема пги
лiквИацi], р€орruirацii ъ перслрфiлюваянi]амаду освiти,

3. Зайнятiсть та соцiальнtй з!хяст вiд бе!робiтя.
3.r, Адмi iсrрацiя закл!ду ].лдльцоi ссредrьоi ocBiт, I-1l сryuеfiiз с.Рахнш

Гrйсllпськоi MicbKoi рsд! зобов'!зусьсr:
].1,1, Уjrýдrд"мти ,} прфпiлкою ocвilнborc здкладу про ]мiни в opmilauli працl. у

тому числi реоргаt|iзацii та перепрофiлованяi зашsry o.riт!, скорочевяя чисельностi або
шmту лрацiвникiв яе пiзяiше, яiж за З мiсяцi до намiчених дiй з скопомiчllим
обФ)Fryмяш га lаходаriх rа6€злечеяостi зайшятоФi виriльвенж працЬяиsiв
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З,1,2, СпЬно з сл}^ябою здй,ялостi ндселешя брати rrасть у розробцi, реалiзацii та
ковтолi за викоlIавяям заходiв щодо забезпесеЕш зайнятостi працisякiв освiтнього
захладу при ii зизiльяеяili.

Сторо п Договору домовхлllсь:
з.l,з, Ужити заходiв для досягаеннi яшчdьного яаваtlтакення педагогiчних

працiвликiв яарiвнiне яжчому, н;ж ва ст!зку,
з.L4. сприяги юму. шб в фвiтньому Jм.дi лри зdльяеняi оедsrcгiчноtо

працiвника вивiльнецi mдинli рсjподjjяли в першу чФry мiж пми працiмпками. якi ве

З,1,5. При прийнятi на роботу нових працiвнrкiв враховувати д}м\у псдаlоliв
одноЙмевяж спецiлльяостеЙ mrо закладу, у який новиЙ працiвняк призяачтться, якщо
вояи нс Maвlr}"тb ловвоi стаахи

З.1.6. Здiйснюватй звiльllенял педаmгiв у т'язrу зi скорчеяням обсяry яаrчальяоrc
ffа!аятАженяя тiльки пiФ захiнt]ешя па!чмьЁоrc року,

З,1,7. Не долускати у&падшв стохових договорiв з мотиsацii необхiдяостi

],1,8. При звiльяеянi прачisltяхiв зз скороченням Uпry чя при рФрганiзацji
фв,тньоm захладу вишачувати Iм, KpiM в}tхiдноi допомоли. однораФву матерiальну

у розмiрi 0,5 стзвм лосадового окладу при безперерввому ета)кi рботи в закладi
освiти до l0 poкiB, лосадовою окjвду - лри стажi бЬше 20 PoKiB,

Вимату прводrп за рахунок ехономii фонry заробiтяоi lиати та по]дбю.D{евнх

З.2. Сторох п домовrлпсь:
З,2.1, Оргавiзувати в трудовому колехтиri ялчальвi семiвsря для працiвникiв iз

пивнь чl@оrcззконодщlва про заПштiсть. rрудоюго ]д<ояодФстй, охорони прзцi,
З,2,2, Не допусЕи звiлбненtш пPs]riBHиiiB освiтньоrо 1фаду. якi мфъ пср.вДне

право на зuиш€ннл на роботi або, якi не мохlть б}ти звiльЕеяi ,iдповiдЕо до чяяяого
законодавстм (ст. Ф.42, ]84 Кодексу заков;в про працю УФаiяи та ibтi закоtlодавчi

32,З, Сприrти вiдiiiнi орmями мiсцеаою саяоврядуеняя. дерхааноi виконзбчоТ
влади иезаковно прлйш,х HlrM! pillleяb, якi сrrосуютьс, скороч€ня, цсельяостi аfu

З.З. ПроФспiлковt орлtхilяцiя з.маду з,гдл!хоi середDьоI осsiтя I-П cтyneвiв
c.Psrfix ГаПсgнськоi Micbюi рrдп mбов'язустш:

].З,I. Не давати згодl Еа вивiльяеяяя з рботи працiвникiв без лрведепl,я лопередвiх
переговорiв цодо можлrвогOтх працевлдtlпувм.

],],2, Використовувати гримiсяпний lePMiH jля ведення переlоворiв iз 1асновником ld

уповвовiDкеяим ним орr8ом, обмiFу iнформацi€ю, проводптl' iялrу роботу, спрямошу
яа вiдкритп ноsих робоUх MicU-ь, знженн, PiBш вltвiльнеяяя орацiвнихiв,

з,з,3. Сприrтл лошреllню iнформацii щодо потреб кадровоm заб€зпеченш в

освiтньоvузакладi черезlасоби vасоюiiнформаUii,
З,З,4. Коятролювати порядох цроведсяня лiшйалii та реорганiзацii закладу освiтй,

скорочення штагiв. ибе]печенвя прац€влаJryвшц прх цьом} вивььнеш працiвнrкiв
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яа HoBocTBoPeBi робоqi мiсця, на BaкaяTlri ставм вiдловiдно до чишого закоllодавства m
колективного Договору,

] J,), Не ,HiMa и з проФ{ п -boвol о облiьу лраUiвникiв ocвitHboю замаrJ. ]вiлььеь/х
засl,40 л,l Кодексу ]акон;в про праdю Украiчи. !о 1х працевлмl)вачtsя,

4. Регулюзацпя ви робл пчпх, трудовш вiдяосfiп. Риrм працi та вiдпочrялу.
4.1. АдмiвiФрацiя здмаду загальsоi серсдпьоi освiти l_u сryпсяiв с.Рахяп

Гайс{нськоi MicbKoi рад, зобов'язYФься:
4,],l. Узюдхувати з профспiлковою стороною _будь-якi змiп, тившостi робочоrо

lacy. оеFиму позUi. повiдошяlи пpauiBHпiB про lari lмiни ]а JBa мiсяUi до ix

4,1 ' слiлкува|и ъ lи!, шоб в uкладi освi.и аrviн;стаUjя
працiввпкiв без ix згоди виконаняя рЙiт, ве обумовлеяих трудовим доювором та
посадовuм, обовiязкши,

4.1,5, yci заохоченм керiвgика осв;тяього закладу застосовувати за погоФке!яям з
профспiлковIrм KoMiTeToM,

4.1,6, Забезпеч!т! ковтроль за розробкоIо та затreрджеяням:
- штатного розппсу закладу освiти вiдповiдво до Типового штату;
_ по_аrових обов'яhiв ледаюliчн/\ la iнши\ праUiвник;в ocBilHbolo 1акlад}, ял

необ\ дчоi }мов lабеlлеченл обi rlивноi ale.lal_,i праUiвн|riв тs
вiдповiдtих умов оплати прал;;

правил внутрilllньоготрудовогорозпорядку.

Сторонв Договору домовrлхся:
4,1,7, Озяайомлювати лрацiвяикiв освiтнього замаду пiд розмску з яакsами, якi

легсоамььо ix сrо.}ю,ься, }n{овами прfui, по!а!овпи iн.тр)uiями правиlами
ввутрiшяього тудового рзпорядку та колектrввим Договором,

1,1,8 наrава, и пеsаlоliчниv поаUiвникам. sьдо Je vоьлиsо, вiльниl BiJ уро, iB ден.
дtr меlодrчно" п:дготовки, уча( li в гdйонних cev:Hapa\.

4,1,9. Передбачат, в розшадi занять (}poKiв) змепше ня дяiв з урокдмя вчителям
о(вi,нього ]аклад). якi нё мбюгь
!о хJБаюIь до v:(J робоlи l iншп ьа.еленп lTyHKljB,

4,1 l0 У к"нiьfлярний час режим робоlи пед4оliвосвirььоrcзшм)
пропорцiйяо тиквевому В окремих випадкd
погодженflям iз лрофспiлковою стороgою гвriкий графiк iз бiльшою тивалiстю рбот, в
деяь, ше iз збережеяням загыьнотижневоiтивалостi робочого часу,

4,l,] l, Проводитп надФочt{i роботи, роботи у в!хiдвi, cmKoвi, яеробочi днi лише у
вия!ткових випадках i тiль@ з дозвогу профспirкового KoMiTeTy та з вiдповiдЕою
ошаlо,о dбо за домовlенiсl о r mUlврикоч, i, кочпеdсац:(ю ;hциvи ,н,чи вlдлочиiку,
у loM) чрсqi нs олiмпiа!и. jмаlмш, кошугси. ссмiнари lошо

4,1,12, Графiк вiдпустоr сшадаm Еа кокЕий кмевдаряий piK яе пiзвiше 05 сiчяя
поФчяоm року та доводити до вiдома Bcix працiвникiв ocвiтllboгo зашаду, Графiки
змitвостi на piK затверджувати KepiBB,KoBi (за поIrЭджеяням iз проФспiлкою) ве пiзвiше,
чiж U M:crUb до початrу fiовоro роi) ld доводиlи до вiдоча праUiвниьiв Jлячо!
роlqlщенря таФiriв у до.l) rнич для прsц:вниriв Mi, цях

,l, l, i l, HaJJBa l, левикорисlал) r пова/ них лричиll s:дл}.lr)
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4,1.14. Доrгускати надаяяi вiдпусlкя в рахунох майбугньоi лiтньоi дя саяsmряо-
курортного лiк}ваяня. Як виirток. вадавати вiдпустки без збережеяяя заробiтноi плати
лрацiвнхкш дл, з5кi!чсняя лiкушвш вiд Dжкж зэмрlоваl, m дл, заsсрщеяня
санаторно-курортного лiкування лрацiвяпка чи члеfiа ciм] тиваriстIo, встаяомевому в
медrчl|ому висновку, в таiФж гостроi обфунтовапоi всобхiдяостi: хвороб; рiднгl,
реабiпiтаUii пiсля важrоi хвороби, наФi!ка-х похе*, стихiйного лиха, iнцlях сма!ннх
сiмейних обставинах,

.,l,l 5, надаетlr лодру'фм. якi лр&поюr ь у c'{ФMi Ф.iти. MoMшicTb використаrи
вiдл}стку в один iтой же ч

4.1,16. Вiдкликатя працiвяяdв ocвiтHbom з.хлацу i! цорiчноi вiдryстхи ляше за ix
згодою та у в!падках, визfiаqених закояодаветвом, У в!падку вйклику з вiдпуФки Еа
серпневу конфер€l|цiю ч, sа об'ilц осбjтяього 9клs,ry обов'язково rоtlпеllсувату

4.Ll7. Надшати додsтковi 
'iдпусfiи 

лр цвникд, iз я€нормовав!м рбочим днем
тривалiсfiо до 7 капендарних днiв згiдно з додатком }G3 до Договору,

4.LlE. Встзовлювати працiв!икэм додатковi вiдпустки за роботу s шкiдlиsих i
важ@х умовах лрsцi змешо siд аlФфi робоvх мiсць згiдво з Додтком jt4 до
Договору,

4, L 19. Над@тll додатковi оплачувшi вiдпусrкя понад передбачувЕу законодаштюм
тривалiсть за рцуяок позабюджФних коштiв та екояомii Фоiцу заробiтцоi плати у
випадках: фобистого шлlобу, шшбу дiтей, народжепнi дитин!-6аЕювi, cмepтi рiдлих.
проводiв на вiйсьхову сл}r{бу (батькам), батькам, дiти яких у вiцi до 18 poкiв всryпають
до Фвiтriх закладiв, розташоваяl{х в iЕшiй мiсцевостi, бдтьквм, чяi дiти йдль до перUJого
класу закладу освiти, ветвраяам, доrор rромадськlrх обов'язкiв, гопоs;
профсriлковоlý KoMjTeTy - тр! робочих днi за умовами колективного Доmвору,

а, 1,20, ЗабФпечfi и Marcpiмbвe зао\очення ле!аmriчних првлiвниiiý освilньоrо
закпаду, здобуваqi освiти яш стди лереможllrми Всеукра'iнсrких )лrff;вськз олiмп;ад iз
ба]ошх дисчишiн, Мшоi а](адемii наук. roнKypciB. гряiрlв 1ошо,

д,],2l, забеlпечпи тивdiсlь робочого часу педаrогjчнлх пралiвникiв ]мученях у
перiод, шо пе збiгасгьс! iз щорiчяою оплач}веою вiдlусткою, ва строк не бiльше одноф
мiсяця до робmи в оздорвчi табори з деяням п€ребувавшм дiftй, цо дiютý в
кан;кулярниfi пер,о.D у гiй хе чiсчевос,l i на бшi ]Акладiв освiти 1а iяших ocBiTH;x ]аклаdв
не може персвищуrатя кiлькостi mдиg, цо встаяошенi пр|l тарлфiхацiт до початку Takoi
роботи, чи лри укладаняi трудового доrовору,

4.1,2]. Згiдцо ч,3 п,2 ст,22 Закояу УкраiЪи <Про поsну заfuьЕу Фредвю ocвiтy,
пс!в]огiчнi працiвники kочуямьлого звк,lадJ загальяоТ серrдяъоi освiти. якi досяlли
пенсifiноm BiKy Е яfu виплачсгь.я ленсii за BiKoM, sраrююгь ва ocнoвi т)довн\
доюворiв, що укпадаються стоком Bi, одяоmдо трьох poKiв,

4.2. Стороr договору домовпляся, цо:
4,2.L Керiвняк та ледагоriчнi прцiвяики закrаду осЫти, що досягл! ленсiйного DiKy, i

] якими буlи укпаденi сгроковl 1Pyooвi ,0оговори. TepMiH якrя закifuвся, ьористуоIь.,
лршом на вiдлустllу. отриvsння доломоlи ва оздоровлення Ia вияаlороди за с)млiняу
працю ивалешо вiд резуrlьтатiв хонкурсу та пер.у(ладФы стрковоrc тудовоm
доrовору яа новий строк,

4-2.2, П€рiодt, упродовж 'ких у зшадi ocвiтlr не здiйсвю€ться очяяй злчФьяий
,lpoUec {освirял дiлльн:сть) у lв'язку iз саяirарно-епiдеviолоtiчниm. kлiматичнимя чи
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iншrми, незалекяими вiд пралiвликis обстамвами, е робоqия qсом педагогiчяих та
iнUJих лраJiвниьiв, У за]начений час працiвни@ rmучsю,lься ,о ocBjTHboi, орmliъUiйно.
verorпHoi орmнi@цiйяо педагогiчноi pбiт вiдловiдно 

'о 
нsr(азу kepiBBks освiтньоrо

тш5д} в порядк}, пер€д6rчеяому доrоворм в лрФиjами внуIр:шнього
тудового розпорядl(у.

4,2,З. Зал}ченяя педаrогiчних працiвн}iпв освiтяюго зашадr, якi здiйсню,{rгь
iндиаiдуэjьне яавчаfiв, дiтей э медrsвямя показалнямц а TaKort асисте!тiв учrтелiв до
виl\онаяня idlJoi oPl aнilatJ iйно_педаl о! iч lloi роботи в l.анiкулярнлй перiод. lдiйснюпьсс в
межах dлькоФi юдия riшчаБного устаномоноm при пр!фitrацii до

4.?,4. Залученил педагогiчяrх працiвни&iв у каяiкулярtGй перiод, який не збiвФься з
ix цорiчною оллаqуваяою вiдпусткою, до роботи в оздороýчrх mборах, розвцояl,гl в
iншiй мiсцевостi, ]дiйсдюсrься лише за tгодою лрацiвнUкiв.

4,2.5, Реr{rм викояапý орmяiзацiйноi, методичноi Hayкoвoi роботи реryJпоЕгься
цравпламя вн}трiпr,{ього трудового розпор,дку, mавши. ла}1Фю-дослЙних робiт,
проrрамамrl, illдивi,ryмьяими плмамя робiт,

1,2,б, сприяlи lабе]леченю дФричвtr прsвил BHyrтiIlJHbolo трудово!ý ро]порядку
{Додаmк М5 ),

4,2.7, Свосчасно iнФормув*ги прачЬниrjв освiтяьоlоlфаý лро зйии в нормативних
доьументаr щодо всlаяошення cтoкiB освilнього процесу, канiкул Touro,

4,2.8, Звiльнення педаfогiчяrх працiвнrкiв з ifiiцiýтяви адмiяiстрацii у rв'язку з
лiквiдалj€ю, рФорmfli]ацiф фвiтrtюrc 

'ашдду 
та скорчення1i члmтiв, peKoмeнnoвaнo

здiйсяювати пiсл, закiнчеяня яавчального року з дотр!маняям ло!ядк? та яадаЕяям
гараfiтiй, передбачевих чиfiпим законодавсrвом.

4.2.9- Спiыtрацювати з оргаламl] упрамillя' освiтою та оргаяея викоиаэчоi владл й
мiсцевогосмоврящъан полередженняпоруlllеньнормзаконодавства,
недоп}цення необФртованою заФип, освiтньоrо ъмаду la ]вiльн.нш його

4.2.10, При призначеняi в заклад ocBiтlr на роботу знайомит, працiвникiв письмово з
посадовимя обов'язками та Правrлами BH}TpiDJHboro трудового розпорrдry,

4.2, l l . Забе]печити матtрiапьне заохоченв, педаmгiчш працiвнЕdв, здобу!дчi освiти
яких стши rереvожцямя йлsсних, районнш lа )часниrsчи в(ёуьраiъськич ;

мiжнародних учн;вських оliмпiад коякурсiв, фес-тивалiв, T}THipiв

4.3. Профспiлко3д оргt8iзiцiя зобоs'язупься:
4,З , l , Коптролювати дотliмавяя умов i графiкiв робот!, вiдпуФок.
4,]-2, yciмa зsсобаr.и захtlltди лрацiвsдкiв освiтяього

зак,lа-ry. до rких нвд{оняо засгосовуlотьLя зыо!и sjчiвiстративно_дисциплiнарного

4,] З, lнформувffм керiвниха ocвilнbolэ якл4ф/. членiв трудовоlо колеrгиву. вiлдiл
освiти. opl аяи вJlадл про фsхги поруц]ерь чинного вllосити пропо,ич,i
ц(одо пйяхiв вирiшеЕм проблемюх rмгавь,

4.З.4, Надавэтп лрацiввимм освiтяrоm закладу юридичlту та меюдичяу допомоry дл,
розв'язання литань працi m вiдпочинку,

4.3,5, У вrладках rрфою лорушевня Iрудовоm зцояодаэсrва ЗасЕовником та при
яедосrгя€llнi згоди чrодо ус}яення цп лорушень мiж сторояамя Догоюру iнформ}вати
письмово органи лрокурат}?и для вжив9ня, заходiв щодо усунення чих порушеяь,
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поgошеяЕ поруUlених прав i притягнеяля у встановленому за{ояом лорядку до
вiдповiдальностi oci6, яtd допус {ли цi порушеяfiя.

5. Нормумяпя й оллстr працi.
5.1. АдмiпiФр.цiя nмrry 9г!льноi с.р.дfiьоI ocsiтI 1_1l сгупеUiв с.Рrш,

Г!йФпбкоi MicbKoI tвд! !бов'яtуетьсr:
5.1.1. Умвати Bcix необхiднях заходiв tlл' свФФвоi sипrати в ловному обсязi

працiвникам освiтнього 1ша4у uробiтноТ ллати, вiдлускних, оздоровчп, вивлороди ra
сумлiяву праlцо тs зрезкове викоядtля службовrх обов'язкiв, нвдбав(и за престлжнiсть
педагогiчноi працi, лремi1', iнш}rх KotuTiB фонду ошат, працi, витрат на службовi
вiдряджеяtlя, оплат} flрвцi педаmгiчним працiвнrкш здiйонювати вiдповiдяо до
тариФiкацiйяих спискiв. а яепедФгiчним прsлiвникш вiдповjдно до табеш облiку

5,1,2, Polмip KoлlTiB, якi вUдitrюtься для виплати вrнаrорди за сушiшу працю
ледаmгiчtlw працiвfiиlом о.вiтнього замаду, не яоже 6}ти мсsше 5Рl0 по.адовоm
омФг/, сгавки заробiтяоi плап,

5,1.t, yci питання. якi .-го{уоъся зарбiтноi маlл та премiющня. уllоджумти ]
лрофспiлковою стороною.

5,1 4, ]аробiтну плат} видша], двiчi на мiсяцD qерез промiкок часу, що че перевиUrу(
lб кмендарних днiв:

_ п€рша половияд (вФс) до IE числа поточвого мiсяця, друm част}tfiа (оfiэточна
виллата) - до З числа кожноm мiсяця яасryпяого п звiт}tям, Розмiр !аробiтяоi шати за
перш} пФовину мiсяця проюдпи ъ фкrично вiдпрдrюшuй чsс,

5.1.5- Разом iз вtlплаmю заробiтноi плат1, ]а бмшш працiЕнfiкiв освiтяюrc 9хлад,
над@тя лисьмоsу ifiформацiю лро заг.льнi суми заробiвоI ruати ? розшиФрвкою за
видэми виппат: розмiри та пiдстави вiдрахувань iз заршап: суми зарпJйlи, шо ншежать

5.1,6, Сприяти забезлечецяю рещiзацii лоложень Указу Презядента У!?дiяи (Про
]аходи цодо за6€злечення прiоритетвого розвяп<у освiти в Укра]]нЬ вiд 30 ковтяя 2010

року за М926 Кабiнету MiHicTpiB вИ 2З березяя 20ll року зs NrЗ7З, шrо

сmсустьсi виплатх надбазкя tri зйпамп, прийtt тrrrя вИ l l сiчяя2018рокув po:lяipi вiд
51/о до зv/..

Сторовп Договору зобов'язують.я:
5.1,7. Забезпечити оплату лрацi лрацisникlв освiтнього закладу. якi замiвюмь

тrмчасово вiлсрнiх працiвникiв, вiдповiдно до вllмог чиввого закоfiодавства.
5,1,8. Оплачуввти пофдшtу роботу лрацiвмкiв лря викояанвi робiт рiзяоi

квмiфiкацii та ]aмiвi лрацiввякiв рiзяоi кьgлiфiкацii за сmвкою вицоi шшiФiкаd'i або
квФiфiкацiйяоi Kaтeropii, яку мас працiвник, якtй фаrтrчяо вякояус робоry,

5, I .9. Оплачувати час про.тою яе з винл прdвtll@ не випе 2/З вiдповiдяо до ст. l l З

Кодеrcу законiв лр прщю Украillи та в розмiрi сер.шъоi 9робiтяоi пrлr, вкmча|очп
суму долjат вiдповiдно до псп МiнiФерства соцiшRо.'l полiтики вiд l0 трвш 2017

року та dдпов;дно до п. 77 Еп,89lнстукцii про порядок обчислеяня заробiтноi плати в
1алежносri вц органi]дцii праUi пiл час простою,

5,t,I0, Здiйснювати оплату працj ]а роботу в пояадурочяий qас, у святковi та вихiднi
днi вiлловiдно до ст, 72 Кодексу закошiв лро лрацю Укра]яи.

<,L'], Проводити виплаlи вiдтускних та оздоров'Й до початкувjдл!еrхи,
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5.1.12, Прводити доплати та набаsм до заробiтяоi пллти вйдовiдво до Ф, 24 л.3

абзацу 2 Зако]rу У!раi'я, <Про повЕу загальrry середню ocBiт/, та згiдно з Додатiом Nаб

5,1.1З, Здiйоtювати 'пiдвицеfiу оплату лрацi за робот, в яеспрштллвих та дJdдливих
умож працi 1гiдво з Дод3гком М7 до Доrовору.

5.1.14. Здiйсllювати додатхову оплату за рботу в нiчяиl qас (з lGi години вечора до
Gi Фдfiни раяку) працiвнхкам, якi за граФiкаrп ройти працюlоть у цей час, у рошiрi до
40 % посадовою оOаду (ставки заробiтяоi плати),

5,1,15, Встановлювати одноразовi доплат, до ,аробiтяоi плати за складнiсть та
iЕrеясивнiсть. яшруженiсть у лраd вчвтелям, яхi пiдготув9ли призерiв обласяих та
rcеукрФЪських Фiмпiад пер€можцiв Typпipiв m KoHKypciB вiдповiдяо до ПФожеян,
(Додаmк JФ 8).

ý,1,1б, виплачуваlи ледаm@ винагороrJ ъ cyшiнHy пр.]rю, тазкове виконалня
сл)тбових обов'язкiв за ст. 57 Закоiту Украiяи (Про ocBiTyD до Дя лрацiвнкiв освiти
вirпоsi.Oно.Oо Положення (До!аlоs NО ],

),l l1, проюrити матерiцьне заохочсння леддгогiчних працiвникiв }а рsiунок
екояояii фоfiду заробiпот плати вй!овiд,rо до поrож€Еня (додаmк }Ф l0).

5.1.t8. Перебачатя коUrmрис виплатя мФрiальноi допомоm на
оздорошевн, в PBMiPi I 00% окладу при !{адsннi черговоТ вiдпустки, а також премЬвання
членiв профслiлки , числа обслуlовуючого персонму. якi виплачувати вirповiдно до
Полохення (Додато( N, l l ).

5.I.I9, При ,c@oMeHHi в сння яа яовий назчальяпй piK
зберimв, як прffвило, його обсrл, а TaKort дmрим),tатися прияrцпу яасгrтняцгва
викпадавня пр€дrtlетiв у класr& групах-

5.1,20, Iз мфю дотрifuам вимог Положеявя лро ва!чальнi кабiнети
загмьноосвiтнiх яавчальних замадi& затверджеяого наказом Мiяiстерсгва осв;т, i науки
УкраiЪи вiд 20 л!пш 2004 року M60l тб Положення про яавчальяi кабiнети з
природнлчо-магематичних лредметiв заклаjiв ocBiтrr, затвердr(еяоm яаьзом
MiHicT€pcTBa освiти i яауки yKPaiIlи вiд 14 Фудш 20l] року Л9142З, лри вФношеяпi
домат за завiýмнм llавцальвrм'' кабiнеmr,lr:

- не обмежувm ппи та кiльffФгi навчмьних мбiнfliв ]аклsду ocвiп. за rавiд}танш
якями встановлюgгься додатковаоллата;

- lабезпечлти ошату за завiфвання одяич працiвником кiлькоя навчsльния кsбiнегiв,
5.1,2l. Зберiгати за працiвникамп освiтяього захладу, якi брали }часть в акцiях

прЕсту черgr невиконанн, fiорм коrlода!стщ @lектrrвною доююру та уюди з вяни

робоIода!цr. зарбiтну плату в повному розмiрi на пЬставi попожень

5,],22, СвосчаLно здiйсяюва]п iшекса!iю грошових доходiв лрачiвяикiв ocвilHboto
зешаду вiдповiдяо до чfillвого з*оводавства у зв'язку iэ зроставшм цiн i тарифiв на
спож&вчi товар, та послуги. Ъбезпечити вrллату дошат, надба!ок, премiй лрацiвяихам у
розмiрбх, визяачеяж вiдловirцо до посгднови КабiЕету Miяicтpiв Украjяи вiд 09 грудн,
2015 року JtlolЗ (Про упорядкування сrрукr}ри зарбiшоi плати. особлrвостi
проведеяня iяд€к.ацii та внесення змiн до деясrх нормативнспрФопgх юiD. Не
догryскдти змсяшеявя або скасуванн, стимулоючих виплат, надбавок i доплат, якi
встшошенi у гршичних розмiрах.

),I 2.} Передбачrти в коллорясм видатки на премiювsнш, вадsяltя MatpiФbнoi
допочогх ]а ро}робкл ъ впроваддеш аRmрсьш !а!чмьнrх проФш. прскгiв. ocBiTHix
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- t{етодик i технологiй, мето$в i засобiв. яасамперед метомк компетеитвiс

р€а,liзацiю iнновацjЛних профам праJiвникам ocвirшolo rаOаду. стимулювання lворчоi
првui та педаrоIiчного Hoмropcma керiвних i ледшоliщл працiвникiв } Po]MiPl не
я€нUJе 2 вiдсоIкiв ллаяового фоsду заробiтноi плати.

5,1.2a. Всшомюватlr вадбавrу а сшsдвiсть i валрукеtliсь в рботi до 50 вИФткiв
пфадоюю оклад/ xepiвHи\-y )ахлад), ocвir та ;ншям прФiвпкаff,

5.1-25, Пря звiльненнi fiрщisша освiтнього закладу аяплачувати нялоl(Дi йому суми
. день ]BiпHeHH,, а в p&]i пор}шення ього строý з шеноi вини - сер.дяiй ъробilоь за

6. Охоров. прrцi Tr ]доров'я
б.l. Ммittiсrрrцiя зrкrаду зsгмьfiоI с€решьоi ocBiTB 1_1I сгуп.пiв gP.xnil

Г!Лс'lgсьtФi MicbKol рrдl. Фбов'язуmсr:
6, l . l . Домоггися повного впопаяfi, керiвяиl(ом заl(лвду освiтй вямог щодо орruiзалii

роботи з охорш працi вiдповЬо до Закону Укрдiня "Про охофrу лрацi".
6,L2, Орmлir)заги rлодiв шоrо

норvагпiв беrпеки. гiгiсни пралi та виробничоm середовиmа пiдвицення рiвня охорони
прачiзгiдяоз Додагком N_,|' до До.овору,

б,1,3, Щорiчво вноситl' Еа обrcвореняя конференцii учасдлкiв ocвiтHbo.o процесу та
засiданн, педагогiчяоi радп пIrтаЕш створенн! належFDiх умов i безпекх лрацi, вжитя
]цодiвдu ]меншення виробн поt о траяматизму i проqесiйяоi rа]Gорювмоfri

cmpoB} домовхлхся:
6,1.4, Сво€часяо проводити яавчання та iнстусгажi з т€шiки безлеки, охорояи лрацi

та пожеkяоi безпе(и,

5.2. Профспiлковs оргаяiзацiя tдкл!лу r!гальяоi середньоI ocвiт! I-Il сryпепiв
сРзIяп ГайспвськоI Micbюi радх ]обов'я]уеться:

5.2.1. Здiйоlюватfi оперmившй коятрль за нараýмнпrм
зарбiтноi плат тд iншiх виmат,

5,2,2. lнфрмув5ти працiмiв освiтиього ззхJtаry про умови Е змiни лiов оппаIи

5,2,], ]абезлечувати вза,vоliю } ор| аяами виrояшчоi шади. оргвнш дФяlавiою
нагляду jл вирiшеян' пягаяь. пов'яlаних il реsлiздцiгю права лрачiвяикiв fiа сво, часн) l
в ловяому обсязi оплату працi, iяформувати про факти поруцlеяь TcPMigiB виплати
заробiтноi плати за колекгивним договором.

5,2,4, Вsосйти обфувтовдi пропозицii цодо пiдвищеЕвя розмiрiв премiй, доплат.
надбаDок, надання пiльг i mрантiй лрацiвникам освiтнюю rшаду,

5,2,>. ВяфFfl пропозпцii орша$ вцдiJту освiги щодо зsсмушш }аходis
дисцхгtлiнарною впливу до керiшика захпаду фвiп, iз вини ,юФ доlryщена
заборговщiФь iз здробiтноi плýг!, Пшйх вrллвт, домаl.mсь отримдsня резульФтiв ji

5,2,6. ]вqлатись до органiв ,ержавноi влв.Oи. opmнiв мjсцевого самовряд)вшня,
профспiлковп оргднiв у Pari порушенш уvов icтpoкiB опlsти працi,
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6,L,5. Проводити атестацiю робочих мiсць за умовами лрацi в;длоýiд!о до Порядry.

загверлденоrо постановою Кабiнеry MiBicTPiB УкраiЪи Nа442 вiд 0l с€рпяя 1992 рку.
6.1,6, Забезлечувати лрэцiвяикis слецiалшим одягом, спецiмьн!дл взупям. засобам

iндrвiдуальяого захrсry вiдловИно до n.2 сг.8 Закону Украiни (Дро охороЕу працi,.

.|р

l Прибиральник вхробяичях

I]

l]

l

ПеDелiк профtсiй i по.дд працiвtrпкiв, якi безоплатllо заб+злечуються

засобамп iпдявйуtльяо.о здхпсту

обот, пе якиr пов'язапа iз ]абD!дяеrяям
fiо_гiгi.хiчвiпотDсбя

Прябирмьпк службових примiцень

]50

npllмiтKi: даною нормою персдбач€но мило господарче ?2. яке вiдпускветься на

санiтарно_гiгi€вiчнi потеби у мiсцях загального корrстувавня, Млло видас.ь€я за
яормамя вiдповiдяо до яормmишо-праювих aKTiB про охорону прцi 5г яа добуnJlя
однi€iособи, але ле бiльше l50г яа мiсяць,

Найме !ваам проФесiI

хэлат бавовняний

Чобо rумовi

псDеliк

(гпамiв (а уiсяцьi

Л.релiк tlрофесiй i працiввщiв, ,Rиl
вuoаеlпьс, мuло

Для

l00

Iшi проф€сii m лосадr, лов'янi iз
забруднеяяям



Перелiк
професiй i посsд првцiвцпкiв! fiкпм видЕrься бсrкоштовпо спэцirлшlй одягt

со.чi!льп. в1}.гтя гд illltti }.сабя iпдi.iду.льдо.о ]ах}сту

Нвва професii, посаd!

Прибпршьник Фужбовrх

Н а rво спе цiцьлФ0 оOr2!,
с пе цiu bвozo Br!!ffi йч i ll ш i

,асобu iяluвiП!цlь о2о !вuсй!

Ха,lат бавовняняй, чобФи гумовi I:

К)*rр l8
l2

6.1.7, Проводrт} леревiрку опору ]ахисноlý заземrе!ня та заяуленяя вiдповiдно до

6.L8, Забезпеч!ти пр,мiцевня первrннимIr засобамя ложежогасillш,
6,1,9, Забе]лечуваги дот iTapHnMл норlаами температрною

режлму в примiцеiня,
6,1,10, забезлечити видjлення fiоцrdв на пров€!еняя прФiлакт,чяих зцодiв з

охорояи працi в Koluтopнcjx освjтнього закладу в обсязi fiе менше 0,2 вiдсотка вiд фояду
опrати пр.цi виловiдло до положень ст, l 9 закову Уtраiяи (про охорову лрацi,),

6,L-lL Вiдчцодовувати працiвникам Ulкоди в рlзi заподiяння кsiцтва або iнФоrc
ушкоджеяня здоровtя. повtязаних iз викоliанsям тудових обов'язкiв, вi,щовiдно до Ст, 9
Закоt у Укрдisи <Про охорояу працЬ,,

6,1.12, Не допускатя прведеян, плавових медичнrх оглядiв працЬнrкiв за p.ryHoK ii

6.1.13. Забезпеч ти яйвяцеяня piBH, обiзяаностi працiDяикiв iз
лроблемш&, ,Ki лоsЪзанi з ВlЛСШДОМ, Covid-l9 та iяlлими небезпечними вiрусними
iнфекцiямл та iй впливом яаздоров'я,

6. l , l 4. При укладаяиi трудового договору проiкформувати fiiд розлfiс працiвшка про
умови працi, нмвяiФь яа робочому мiсцi яе6€злечяiх i шdдл,вих в,робнвих фmрiв.
можлпвi васлiд(и iх впmву яа здоровlr. а також про йоrо права sа пiльm та компеясалii
за робоfу в таклх умовц,

o,1.1ý, н€ допускати працiвиикiв, Ulo не прйши наrчанш ]s iндявiд)Фьною
проФамою пiдготов0 та лервiркя зlrýr! з литань охороlrи працi! до вrкоl{аIlня pdiт,

6.2. СтороDл домовилпсь:
6,2, l. Вшшяти пр}fховувмня нецасяих випадкiв на виробfirцтвi,
о 2,], Оргаl,i}овуватр iвступаж працiвннкiв з охорни прsлi. правил

ловодяеяня з шкiльним обладяаияrм та дiй fiа виладоfi винrrхенfi, я€6етечfiп сrтуацiй.



7. Соцiальпi гарагтii, пiльгп та комп€tiсацП.
7.1. ДдмiЕig.р!цiя з!кл9лу tагшьilоi фрелпьоi ocвiтll I-Il сгулепiв c,Palfi..

ГаПФяськоl MicbKol рiдt tобов'q!уФьсЕ |

7,1,1, Домагатлсь безумовноrc забезлеченя, педагогiчним працiвникам mрантiй та
пiльq передбачених,lлняим законодавством.

7, i.2, Поюджувэlи з лрфпiлковою сrороlIою освiтнього 1ахладу питшня соцiшыlо
економiчного та тудоъоrc харап€ру згiдllо з Додатком NIlЗ до Додатку.

7,1.З, Органiзовувати безкошювве реryляряе пiдвезеявя псдаmгiв до мiсця рботи i

7.t,4. слряяти проведонвю заходiв дrя полiпшевня житлового забезпечення
педагогiчних лра!tвпкiв ocBiтbbolo заьлму. вi.Oведення rcvФьяих дiJшнок лi, mрди,
жmлове будiвництво.

7.1,5. Надаrатя працiвяякам ocвiтHboro зэкладу матерiальву допомоry для влрiшеIlя,
соцiшь8о,лобутових питмь вiдповiдно до л,5 ст, 57 Закону Укрal'rяи <Пр ocвiтy, за

рмуяок позабюджеrЕих коlггiа,
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6,2,4. Створ!ти комiсiю з питань охорони працi. спрrlяти Т poбoтi вiдповiдно до Заfiопу
Украiни <Про oxopotly працЬ,

6.2.5. Вяяосrтя яа розглrд борiв трудового колектrву та впдаsатц вахsзj{ з питаяь
охороЕи працi,

6.3. Профспiлю.а орm.iuцiя t.кJцду зiг.льноi середffьоi ocвiт! l_П ступ€цiв
с-РдIх! Гдf,сIlхськоIмiськоiрrдя зобов'iзуеrься:

6,З,l, lвформ)зати прrliвникiв освiтяього захладу про iх лрава та BpafiTii в сферi
охоронл пралi. предсmвлrвr ;tfrtрес праljвншis заюlаду фвiп у BиpiUJe Hi питань
охорони прблi,

6,з,2, здiйснюваlU коятоль ]а дотриманнлм кер;внико! освiтgьоrc закладу
законодавства про охорону праф. вiдповiдrо до поrожсБ Ф,4l Ъкову Укрi.:чfi (Про

6,3.], створювтli безпечвi та нешкЬtiвi умови працi, забезлечувати працiвникis
освiтнього закладу спецiальвим омюм, вуlтям, засобами iядивiдумьяоm захис-lу,
мдаfiшм п,льг, комлеясацiй, вiдtпходуmпня lлкодlr, залодйноiздорв'ю,

6,З,4, Брfiи rraclb у ро}робцi доrументiв. органiзацii яшчfuяя. перевiрцi зраяl,
працiввrkiв з пиlань охорош праui, } розслiдуваннi нещасних випадr'в, в aтefraLlii

б,З,J, У разi заrрози *rггю або }доров'ю првчiвникiв освilяього зшаду вимsmи
не.а{ного прил1.1нення робiт. заяять la }суненяя цi0 загроlи,

6,З,6. Забезпечити коtттоль:
- за зиконаняям заходiв цодо створеgн! здоромх! безпечнtлх yiioв лрацi та навчаняя

дrз учас!икiв ocвiтHbom процФу вйповiдво до Закону Упра]'ни (Лро охорону лрацir,
iнших норvаlивно_правових аятiв з охорояи npa0il

- за реалiзацiсю заходь з охорон, працi, що передбаченi юлекгшяим Договором в
ocвiтnboмy захладi, за бс]печною е*спjryатgлiсю будiвФь i споруд ]ашаду освiтл, якiстlо
лроведеяяя техвiчноi iявеlтаризацi! плановоrc полереджувальяого ремоfiту.

6,З,7, Ужrвап заходiв для органiзацii та забезпечеян, оздоровлеяня працiв!икiв
осв'тяьоm замбду т! ii дiт€й.
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7.1,7. сприят, оргаяiзацii платного гарячоm харчуваяня працiвникiв через iЬьню

(буФег) зцладу освiтя,
7.1,8, !tадаэати працiвl{ихам. якщо е така моклив;сть, вiльний вiд роботt д.нъ лри

вiдзнаqеfi Hi особистих ювiлеiв _ s0. 55. 60-рiчщ,
?,L0, орtанiзов)вати проведення галревих сларmкiад, змашь, Typнipiв. мютiв.

ФеФиваJiв та конкурсiц iнullfx куrьтуряо-масовях та спортяыr}к заходis серед
лрацiвнtкiв ocBiтяbo.o за(лаJry, впкорис.ов}mq, спортtвву базу та спорт&внi споруди

?.1,10. Предсъвляfl спiльно J профспiлковою {рвнi]ацiею освiтнього заклаrJ
працiвllикiв на нагородження грамота!и, значками, iнu{ими нагородами.

],],llУживбmlцодjвдJIянедолущення3в}хеянrправпедаmгiчнихпралiвнлкiв,якi
мають право на пеясiю за вислуry poкiв, при запрваджешi пенсiйноm професiйяоm

7.2. Профпiлковr оргr!iз!цlя зякл!ду з!г!льfiоl ссредяьоi ocвiтx I_Il ступеяiв
c.Paxafi rвйсиiсьl(оi Micbкoi рядх юбов'язуеться:

7.2.L Здiйснювати ковтроль ; Еадапвя яебхiдноi органiзалiйноi допомоп ценам
проФспiлкlr в питаlrяi отримання коNfуfiал ьяих лiльг та lаралтiй,

7,2.2, Прог,]озуватfi шляхи BпpiLfieHш жllтлових прб,€м працiвяикiв осsiтяього
за&rаду. вносяти пропоlицii шодо них а.цмiнiс,тsлii. орmiам мади,

7.2,]- забезпечrти видiл€няя коллiв разом з профспiлковою оргшiзацiсю для
реалiзацii проФами оздороълеяяя працiвникiв освiпього зелад/, а також ]i дiт€й в лiтнiй
та каяiкулярхi лерiоди.

7,2,4. Надавати матерiальЕу доломоry членам ПроФспiлки ocвiflrborc зашаду в разi
влялкяеяня складного матерiальt|ою стаfiовпща чв сiмейвлх обФsвия,

7,2,5. ОрганiФвувап яадавл, допомогл у srрiшенfii по6}тових прблем пенсiонере
освiтнъого lаRладу, привirвлня iх ] ювiлеши. свяlши ra iяшими подiями,

7.2.б. не знiмати з профпiлковоло облiку прsцiвникiв, якi звiльиились у звlлзку з
вrходом яа ленсiю за BiKoM, за ]x бмаяням.

7,2.7, Сприяти проведепню оздоровлеяня, сiмеfu{ого вiдлочинху членiв ПроФспiлкп

7,2,8, ОргаgiзовувФи лроведеяня ек.курсiй. колепивнlG псреглядiв r?льтурно-

7,],9, ]дiйснюмrи члена!,l ПрФпiлкя прфслiлков} srлjаry д,rя rдешешевня доплJ1
за саваторпо-курортяе лiкуввлIlя, а також пр, вiцзначеянi ювiлеiЪ - 50, 55 .60, 65, 70 poкj B

i]Я премiюмти та нагороджувsти грамотами,
7.2,1п, орt4ilовувати проведення фirкулыурно.спортпвнп m турист@нп ldодiв.

участi qлеяiв Профспiлки у фестивdях худокньоj ФмодirльвоФi.
7,2,1l, сп:льяо ] адмйiсгралiф освiтнюm вgаду прюдли вечори вiдлочилý,

rусгрiчi. пр1.1свяченi лроФфiйним. дерr(Jsним та iнllxM святsл,

8. соцiдльsе л!ршерство.
8.1. Адмiнiстрацй здклдду зrrальfiоТ ссред!ьоi ocвhn I-П ступсяiз ..Рдlпп

Гайсилськоi MicbKol радll зобов'яlусться:
8,1.1, Сприятfi пр.цiвникам ocвiтHbom закладу в пiдгоговцi докумеfiтiв, яеобхiднях

для лрfiзлаченfiя пенсiiзавислуry pokismra Bikoм.



8.2. Сторони домовнлхсь:
Е,2.1. Спiвпрацюватl, у Формj хонстуlспввото дiалоry, вjдкрвшстi, глsсяостi,

проrорmi pillcнb i дiй. вза€многý надаяяя iнформацi&{lих послуг iз сфря c.oci
дiяjьносгi, piвHocтi у праюsИ!осfiн!х, передйФвих Фrм доmворм a чинним

8,z,2. Брати учаfiь у з одах ПроФслiлкл, яri спр,човэнi лs }ахиd тудових,
соцiальяо- ехономiчнrх праs працiвникiв,

s. Гrрrн |iiдiяльпооi профслiлковоi орrлпitацir

]9
8.1,2. Направляти t]a вивченяя та лолередве погоддення з проФспiлкою освiтпього

rшarJ про.кlи наказisl шо стос)ються соч;а,lьно.еконоviчних. грудових прав та
iятере.iв працiвникiв,

8.1.]. Створюватя умови для б€зп€речlкодного достуту лроФспiлковях представникiв
до докумепацii освiтяюго зашаду,

8. l .4. Не допускбт втр]вдм в Фтутну дiшьвiб Профспiлки осв;тяюю зшад/,
8.1.5. Н€ запер€чувати щодо добровiльвосгi Ьзmтiвковоi системя сл

вяесdв ва пiдставi постанови Кабiя€ту Мiяi€трiв Украiяи вiд 28 сiчня l99З !оry М59,
8,I.6, Надавати.оловi профслйковоrо комiтегу освimього эвклз.дуl якщо буде така

можлrlвiстц дJIя виконання cвoft обов'язкiв вiльний вiд осиомо1 робот! деяь ь
збереженшм заробiтноi fiлат! вiдповiдно до cт,4l Закоtrу Уl(ра]ни (Про професiЛнi
спiлки, itt права та гдрзтii дЬльяостj)) та угоди мiж вiддiлом освiти та радою Профслiлкя.

8, l -7, У разi делеryвани окремйх працjrникiв за рiшеЕяям зборiв тудоюло холепиву
дш учdi в райоUнlrх, блеш та зэгальнонацiояФьяих прфпiлковld ащiж лртссту
не 1злсречувзти цодо мохливоr0 переносу локiвцrх ли@,в нs iвчJiднi,

8.1,8, Ъ6€злечуватя в осsiтвьому захrадi права та гара}пii дirльяостi ПроФспirки, ]'i

орmяiзацйнl4х лsнок, вiдповiдво до Коясlтгуцii УФаТви, За(о у Уryаiни ,,Про
професiйй спiлки, ix прдва та mPaHTii дiял ьяостi", aKTiB Презпдеята Украigй та Кsбiflету
Мiвiсгрiв Украiни, ратифiковая,х УкраlЪою коявенц;й Мiшвродяоi Оргшiзацii Працi,

8,],9, Уводити до смаду атестацiйноi Koмicji представвикiв профспjлк, освiтнього

8.1.10, Надати, якцо буде така можливiсть, чеяаil виборних прфпijlковrх органiв.
не звiльн€нrх вiд cвoii виробших чл слрк{овп обов'язкiв. на умовц, reр€дбакшх
колеmиввим доmвором, вiльний вiд рботи час iз збереreвlцм середнюi ъробiтноi плати
дlя участi в конеуrьтацiяl( i переmворах, викоfiалм ilollиx Фомадськп обов'язкi. s
iнTepeФ тудового колеюшу, а також яа час )часгi в роботi вяборних лрофслiлкових
oplaнiв, але не менlл€ нiж трл годияи натиrцень,

8.3. Профспlлков! оргапi}!цiя зобов'язусгься:
8,З,I. Слрияти дiяльносгi трудового колеmиву, спршовано'i на реалiзалiю державноi

полiт!ш в галузi ocвiти.
8,1,2, Свосчасно дою/мп до вiдома колеьа9ву 1цiФ норматиsяп докуменгiз, шо

сmуmьс, соцiзльно-ековомiчlЙ iHTePeciB лрацЬникiв освiтнього заклад,.
8,]-]. Iпiцiюssти переюворя щодо укладаllня Еовото колектiвноm Доююру.
8,З.4, Iнфрмlватя вrцi прфлiлковi орви, вi,Idл освiти, Ъсяовника про ффи

порушеяш праа та гарш;й дйльностi лрофспiлковоi орmЕiзацii освiтяьоrо закладу з

в;дповiдяrх заходiв,
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9.1. За(лад заrальцоi середяьоi ocвiп lll сгупецiв с.Раш

вl]з.а€ лрофпiлкову орruiзацilо повяовФкffям предФв!9хом
fiрацiвнrкiв закладу ocвiт!,

Адмiнiстрlцiя пклдry зtrшьвоi с.Jrcдлюi освiтп I-Il сrупепiв c.P!ri,
Г.Ёсппськоi MicbKoI рiлп ]обоD'яrу€тю:

9,2, Забезлечувати решйацilо лрз m гsрантiй дiяльяофi лрофслiл@ освiтяьоrо
зама,Oу. встановпених ье долускаlи вlручанм в лiяльчiсrь,
обмежеяня прав лрофспйкп ]аклад/ фвiти або перешкоФкм Тх цiйснеш.

9.3, Не тперечувати прфлiлцi освiтнього 9кладу вкористовуши бсзколловно
н€обхiднi для роботи самоm проФспiлкоsого Koмirery i проведення зборiв flрацiвнякiв
примiцення з yciм обладвыrяям, освiтrеяяям. Забезлечувати
проФспiлку можлrвiст,о розмiх\увати шасяу iнфорйцiю у примiщеяяi замаду освiти,

9.4, Не допускати змiни yl,1oв 1рудового доювору. оми прац|. приlягненвя до
дясц!шiнарноi вЙповiдальяостi працiвнлкiв, lKi € чrен$i!'вборного профспiлкоФФ

членами якого вояи е,
9,5. Забезпечувати uенш вRборяогý fiрофспйковоrо орвву замаду ocaiти ra

лредФвнлкам профпiлковliх орmн'в вищоm рiвня мохоивiсть ftзперешкоJло
вiдвiдувати та оrлдатя йсця роботи в закладi освiти. ознайомлюватися з докуменmми,
шо сlосуються тудових прав та iHTpeLiB прsцiврикiв освilньоrc закладу,

9,6, Утимувати iз заробiтноi шати та перер&ховумтп ва рахуяок Гайсияськоi
райояво'i оргаяiзsцii прфспiлки вн€се 9eHiB профспiлки,

9.7, На приsцйпах соцiальвого лартнерсгв проводпи зусгрiчi, консупьтацii',
itsформувsти профслiлков) Форон) о( в;тнього 1Акла.Oу про плвни i ншрsYи роlвитьt

9,8, Брати лаоь у ]аходах профспшкоrоi сюрош на ]i rdрошевня,

l0. коЕтроль зr sllколr|lшм договор}, в виловишьfiiФ сmрпr
l0,1. Кошроль Договору здiйсЕюсlься спiльною комiсi€ю cтopiн

(додаток N, l 4),
l0,]. Доrcвiр набяра. шостi з шя його пiдмсання сmронаяи i дi. до пiдпифш

ноюm Догошру. Кожяа iз фрiн мщ лра!о внфити лропоluцti шrодо ]MiH ъ доповнень
до т€ксry Договору, Цi пролозицii мож}ть буш вяесенi до Доювору тiльrй за згодою

l0,3. Хй та результати виKoHariM даного Договору цслуховуегъс, на зборd
трудовоm кФепrву не менше одюm разу яа pik за учаспо головtl профпiлкоюю
KoMiTery осsiмm заклзду,

l0.4, Змiни та допOвнеяЕя до цього До!\)вору вносити за вза€мвою згодою Сто!;я
пiФя попер€днiх переговорiв.

l0.5, Сторони, що пiдпrсали Доrовiр, _цороку" пе пiзflirце 15 сiчня рку, цо настас 9

пкж

Гайсинськоi MicbKoi ради

4 С.,,,. ъс| ".с
1 t |jЪ,<,r,л,,э ,,zцzэ

зв!тпм, зrlтуюъ про вико
10,6. Договiр дiе до З]

Ешвя Договору яа зацФ зборц тудовою *олсmиву

в.о Яufе,?
iГо-"u4а

груд 2025ф0

/i:
,i

---/.
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ДоO!пок Juр2 do До,овор!

6461,00

Учитель I квзлiФ;кацiйноi категорii',
l] тарифвий розряд

] бtlб 1 ,00

5660,00Учlrrгель П квз.liФiкацiйноi катеюрii,

Кiлькiс хй склад uсдагогiqпшI працiвяrкi3 яа 0l вересtrя 202l рку

Учитель вищоi квмiфiкацiйпоi

1



пЕрЕлIк

ДоПапок,Ф3 0о До,овор!

погоддую

Голова профспiл кового KoMiTeTy

,,2,1'll л.птоп*о"о""u*о

II сryп

посsд пяацiвп хiв iз llепормоззялм робочхмдпем,
якпм мо?ке яlддвдтясь додатков1 олл.чуmвд
вiдпустка т{,ЕвалiФю до 7 @лепдарUнх дяiв

Дпректор освiтяюго закладу та його застулвик - З кмелдарнtlх днi-

К}*ар - 34 днi.

здтвЕр/]жую



].]

2- Прибяра,tьник сл),кбових пр,мiцень, зайнятиЛ
r,р16иранIlям !агальяих убиралеяь ; саввузлiв

ДоПапоR n 4 dо До!овору

погоджую

пЕрtrлIк
катФгорlй п рацiввякiв, 1айяятнх t a рбот.r iз важхимя й шкiдлввпмя умов.ми
прдtri,д особл9sий хдрsюер пр!цil якям 1, п.Фйýмв дтеФ.цii робочшr {icnb

дчувапа вiдп! сткi

Вiдповiдtlо до Сппску виробнилтв, робiт. цехiв, прФесiй, посад, зsйнятiсть
Iрацiвllикiв у як!х дае право на цор;чяi додmков; вiдпустки зд роботу ir шкiдливими й
)аж,.имtl умовами працi 1а за особливий хараfiер праUi. заIвергхеною лФlаноюю
{абiяет, Мiяiс,грiв yKРaiяt{ вiд l7 листопsдs I997 року N9l290. oKPeMi кfiегорii
tpa,] iBHи*iB маюr ь лрэsо на додатковi вiдпусгки такоТ Фивалосгj:

ТрпвалiФь Koкfioi вйпустки яадасгься у кдлеяда рп пх дмяя.

ЗАТВЕРДКУЮ
,,дlrрЁкmр заlспа.ry звгзльяоi

Голова профсiriлкового KoMiтery

),',| л-П Тонкояожсвко

l . K}.(аp, який праrдо€ бiля ллlrти



ЗАТВЕРДКУЮ
В,о.дирекгор заклад/ загдьвоi

погоджук]

Го"ова лр"6iпЬхо"оm комЬету

,/? ! J1,11.1oHKoHoHcllKo

пl_

ё-/
.(
а

llP^BIlлA
впутр|швього трудовоrо роlпоOядку

I. з!гальлi ооложеllпя
l, Усiltiвнл, пов'mнi iз }асгос)ванням пршш внугрiшнього Фудовоm розпорядк},

розв'язуе керiвник у межах наданлх йому повнова]кень, а у вяпадкц, лередбачеяих
чинним закоfiодавством. правилши вяутрiшвъого трудового розпорядку,
договором, спiльно або за логодженняv il профспiлковим Koviтemм,

lI. IIорrлок прпйпrlт п]ьiльпелш пр!цiвв!кiв
l, Працiвяики приймдоться яа робоry за трудовfi@ договорами, а за згодою

лрацiвника - за ко}rгракrом.
2, Педаюгiчнi пршiвники приlначають KepiвHfta lаклsду осв,tи

Лрац|вним прн прлйомi ш роботу оlнайомфшься пiд рзписку i} неа!rt{я. умомrи
роботи, правшами внуцiшяьо.о тудового розпорядку m кqлективяltм доювором.

], Працiвники мв0 ь право прашоваl и за срtiсництвом, а також с)аiшенн,м,
4, На осiб. якi пропра]rювsли понад 5 днiв. ведуться rрудовi кнюfiки,
5, Диреmр оргаяiФвус прошдеявя iяструкгаfiв iз rexнiKi бфеки, виробяичо'l

caнiTapii, Пгiсни прачi га прогиложежноТ охорнll дm Bcix працiвнпкiв
б. Припинеfiяя тудового договору може мати мiсц€ лише на пiдсmвах. передбачених

чишlим зако!iодавством та умовами хоятракгу! що оформлясться наказом та доводитьс,
працiвяrку лiд розлиску, Трудова книжка видасгься та розрахунfi прводггься в де}lь

]5

ДоOапоk n!5 0о ДоФвор),

IП. ocHoBHi прsва та обов'язкIi працiвпикiD
I. Педагогiчнi працiвDхкп мдють прrво яs:

- захиФ професiйяоi с€стi, гiдноФi;
. вiльний вибiр фрм. мстодiв. засобiв яавчалнi. виrвл.ffiя псдаmгiчноi lнiцiпвUi
- iндивiдуальну flедшгiчяу дirльвiсть;
- участь у громадýькому самоврядуваяяi;
- кор}lй}ъдl!tя лодоsженою оплачуввною вiдпусткоюi
_ пiльюreзабеJпечеяняжllтлоil упорядку, всl!яовлеяому:вхонодам!омi
- лИвиценв, квалiФiхацii



2. ПрцlвяrкЕ зобов'яtдпi:
прsцювдт, сумлiпно! вIrконуючи навча,lьний режим, вимогя статуту, правил

внугрiшнього Фудового ро}порядку. ,отри v) ватись оисциплiяи працi:
- дотримуватись вимог з охорон! лраui, TexBiM безпеки, вирбвячоi саяiтарii'.

про1 шоже)fi Ho-1 беlпекrl передбачених вiдповiдниш правяjши ъ iнстукцiя!.и.
- береrти обладнання, iявёffтар, матерiали, навчшьнi посiбнrки. виховувати s дiтей

берекливс стдыевяя до майяа,

3. Псд.гогiчвi прrцiвпдкл по!{0яi:
- заб€зпечувати yмoвii дш здсво€Ем здобув!чм освiти навчальних профам яа PiBHi

обов'язкових державвих вшог, сприяти ро?Dитковi здiбностей дiтей;
1а особистим лрикладом лвердж)ваlи поваry до принllипiв

,iашяолюдськоi MoPmi, пршди. спр@длпвостi. вiдданостi. патрiотrзму. гуманi]му,
добрютt, стимшоФi, працелюбсгва, по aрхованостi п iнш}гх доброчяннфтейi

_ додержуваlися педаrcгiчноi етики. MoРs,ri. ловаюп гiднiФ длтliяи.
, зdищати дiт€й вiд будь яких форм яасильства, запобiгатп шкiдливим зв чftам;
- постiйно пiдвишrувати прФесiйний piвeнb. педаrогiчttу ма,йстернiсть та зашьяу

культ)?Уi
кФо обов'лкiв (робiт). що ix виконус ко){ний пралiвник т сво(ю сflецiальяiстю.

квалiфiкацiоо чи посадоюl посадовими iнструкцiями, де цi обов'язки

lv. Ocxoвli обов'язк, алмiliстрsцfi освiтпьоm шмrду:
r. Дирекrор ]sклsду ocвiтg та йоm з.сгупяlrк, зобов'язrfii:
а,,]абезлсчити необхiлн;органiзаuiйнi rs еконочiчнi умоsп для лроведеьня ocвilllbolo

процесу яд piBEi державвrх ставдартiв освiтй, д,g ефепrвяоi роботи педагýгiчних та
iяшп працiвнкiв вiдповiдво до i.x спецiшноФi ъ кшiфiкацii]

б) вrзначатя працiвникN робочi мiсцr, забезпечумти необхiдшми зýсбами роботи;
в, доводи.и до вiдома педаrогiчних лрачiвникiв у kiяui ншчального року (до налаяня

вiJпустки} педалогiчне в наст)пному навчФьном) роцi, шляхом

формумrlня яахазу та ознайошеяяя з яш пiд розппсryj
г) видзвэти зарбiтну плаry працiвникай у вФаяовлеЕi стрки. У pai. кол, деяь

виплати заробiпоi плав збiйФься з впiдяrм, свяковим або яеробочrм дяем, здробiтяа
плата виплачуФься в день, що переду€ вихiдному. Надавати вiдпустки вiдповiдно до

д} ъфзпечип умовU reхнiки бвпсIи. вирбн чоi cшiтapii. нмеsне техяiчне
о6ls,sналня rcix робочих мiсцL оюрюеlи lдоровifr бе]печнi увовl{ пршi. яеобriднiдJD
вrковання працiвникамп тудових обов'яrкiв;

е, доти!.лваr ись чирного !цонодавсгва, змiцненш договiрноi та тр)ловоi

с) дод€р*rувагись люв копективною догов{ту, чуйно Фшrmrсь до повсrкдевалх
поаеб пpauiBшKiB. rабеrпе{увати наданнс iM усlшомених пiльг i привlлеiв:

у) своЕчасяо подава]и орmнам державllоi впконшчоi влаrи встановлеl{) сlатисlичну
та бухгмтерську iяФормацiю та вiдомостi для забезпечення гаравтован,х законом прв



vl. З!оtочеяля !s успiп s роботi
l. За ?разковs викояання cвoii обов'язкiв, трпэаrry i бе]догJлЕу роботу, новаmрсm в

праUi та iшi досягненш в робоli цожугь заФсув подrка. лодяк3 'з

трудову кяижку, н эродження грамотою адм;нiс,Фацi'i та проФt(ому.
премiювsяш за рачувок eкoнoMii коштiв та за ст.57 Закояу Украiяи (Про ocBiтy,,

2. За досm€яня виФшх резуmЕтiа у !шчанвi п шованкi дiтей ttрвцiвflяки
представляогьс, до |raгородl(еяяя державнпми яагородами, присво€ня, зияь,

v, Робочrй qас Tr tоrо вllкорпстапвя
l , Для працiвникiв встановлюЕlься п'ятидеяяий робочий тФцень iз дюмд вихiдяимл

дяями. ТривФiФ цодешоi робmи, час початку, заRiнчеяня рботи, обiдtlьоi перерви,
чергуmпц rраФiхп змiЕнФi, а тдФж змiяи а яtх атвердкуе дир€ктор за поmдже!ffям з
лроФспiлковям комiт.гом iз дод.рrtаш тивэ,lоФi робочоm тижня.

Почато( робот}l звкл€ду оовiтл о 8.00 годшi, закiнчем роботи - о 17,00 годипi,
Тривалiсть роботи адмiяiсФативяоm та технiчяою пероон9лу - 40 годrн на тиr<девь, для
пе.Dаrогiчних пралiвникiв тtiшjфь робоlи в,ftначаflься розшадом ypoкjB вiдповiдно до

, погоФ|(енш iз профспi,цов,lм комiтегомl а
рботй закладу освiти за погодкепмм iз виборя,sл ор@ом п€рвинвоi профспiлковоi
орlанiзвцii. ощемим грулам прал]вникiв може встзовлювдrи!ь час почаftу i здкiнчеьня

Прll вiдсутностi педФв або imого працiвшм Kepiвшк зобов'язавлй TepMiBoBo
вкиlи з4oлiB шодо йоtо 1амiни iншлм педагогiчним прачiвником.

2, НадФо" на робота у вихiднi 1а свяl ковi дяi допуска(тьсл у виняткових зиладках для
окремих працiвникiв за письмовим ямаlом диреmора з дозфлу лрофкому. Така робота
моsе компенсуватись за лоmдхеяl0ш cTopiн надшнrм iншоrc дня вi,щочиику або в

грошовiй Формi а лодвiiпому розмiрi.
3, ПедаюгiчЕим працiвникам може надаваftсь вiльний вiд урокiвдень для методичноi

роботи. участi в районвrхта iнчlих методичних змодц,
4 Пiд час ьаяiхул. ц.lо не збiг,ються 1черговою вiдп}сlкою. ледslоliчнi лраliшиkJ

я,ry,rаютш до педагогiчяоТ та орmнiзацiйноi роботи в мФt€х часу, Uro Ее пер€вплryс ]-x

до початl<у @iкул.
5. Робота органiв самоврядуванвя ocвiтBbom зшаду регламеmуетБся його Стдтутом
6,графiк надаяня вiдгryсток поюдху€ться з лрофкомом i сlспддаФься ва кожея

?. Працiвlпам заборошсгь.я:
а) змiýювати на свiй розсуд розклад, тривsriсть заняъ, дерерв, граФiк,r роботй,

б) переrор}л]ати вшощня тр}дових обов'лзкjв,
8, ЗдборояяФься в робочяй чФ вйволiкатt педагогiсWх лрацiвникiв m здбуйчis

фвiти дл, rпФi в рiзвrх заход*, господарсъкrх роботd, не пов'гlанrх з ocBiTпiM

11

з) ]абсзпеqуити яа,tеде утряммня примiщец, опалевяя, освiтлеш, в.нтиляцii,
обладнаняr, створовати наjежяi умовя для береження верхньоrc одяry працiвяикiв
закладу освiти та здобувачiв освiти,
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sаюроджевм грамmам, Мiяiсгерстэа освiти i яауки, о6.ласяого. районного та мiсцевого

3. Працiвяикя мож}ть яагороджуватись ювiлейяими Фамотами: до 50-рiччя, J5-рiччя,
60_рiчФ з дм яароджешя, 25,рiччя, ЗO-рiччя, 40-рiчФ робФи восвiтиьому зцладj,

4, Ъохоченц оголошlюrься в HaKali по 1ашаду освiп. доводятьс, до BiloMa
колепиву iзанося,lься до тp)loвoi rрикки праrliвниха,

\rЦ. Стягrеtlsя з. поруutеsня тDудовоi дпсцяплiя п
L За лорушентя тудовоi дисциллiни до лрацiввка More буг! rасгосоваяо один :,

laкrx заходiвi а) дораяа; б) звiльяеянr,
Звiльяеяяя якдисциллйарне сDгяенш може бугt застФоваие ьiдповiдно до п, ],4,7,

8 ст.40, ст, 4I Кодехсу З .онiв про прщю УкраiЪи.
2. Чrеяt,| профспiлlового KoMiTeTy не мож}ть буди пiдданi дисцяплiяаряому

сlгнепш ft, попередяьоi згоди дрофоiлrового Koмlleтy. lолова профFому - прс,иJ i
р.Яонноi прфспйковоi органiзацii,

1 До засmсування дисци п,тiнарноl о стяrненм адмilliстачiя ловинна rаxalBTH BiJ
порушника трудовоi дисциплiн, лйсьмовоm поясненнr. У випадку вiдмоrи лрацiввика
складаеъся вiдtrовiдний аю,,

4,У вrпадку звiльнеян, працisпиЕ ] iнiцiдтиви власника роботодавець лодsе
письмовий запит до профкому пр flадання згоди профпiлкового KoMiTeTy,

5,'la кожне пор)теяш туrоюi дисциплiяи нашада.rcя тiльg одяе дисциплtнарrе

6, Дисцяплiнарне сrявеш оrолош)гtься в яед]i по ,аклад} о.вhи Uвiддiл)осв],и
rалехно вjд катеmрii пр!л:вникs iповiдоvлясrься праUiвниковi пiд роrлиску, s в psri його
вiлмови схлалаа,ься вьповйвий ахт,

7. Якцо протягом potq з дня накладання стягяеня, працiвяика Е€ будс пiддаfiо яовом)
стяrlrенню, то BiH вважасться Еким! цо ве мав сrягненkя. Якцо лрацiшк не допустив
новогý поруUJенн-я трудовоТ дясциплiни l до Tolo ж проявив себе,к с}аlлiнпй прац|вник,
то сrягненяя може б}т, ]ягr€ до закiнчевня одяоm року, лр що вrдасть.я наl(аз,

Пропгом сгроку дii дисUпшiнарною Фгневш зцодя заохоченю до працiвник! не

8, Адмiнiсгршiя GвimьоФ 1&лад} мас лршо raмiclb яаюlадання дисцлплillарьо-о
Фяrнеfiня передаээти ливн}ц про лорущснllя трудовоТ дисUиплiни на розl пяд трудово,о
колеrгиву або лрофспiл,(овому комiтег/,

Правила вялрiчJньоlо ту!ово-о роjпорядк) вивiUlуються в ]акладi ocвift на видноц)
мiсцi,



Доdоп,оR !{96 По Доzовор!

погор]ryю

':'o.,

пЕрliлlк

Д fulаDlu й! нuПбавлu
l

за сумiщеяня професiй (лосФ,l)

За роэt!ирсяпя зони обсл}тoвуваня,| або
збiльшеяня обсягу робiт

до 50 вiдсоткiв таряФноi сfiэки
(лос&дового оклза), якi могли б
аиffзчуват}lся за умови додерr(мяя

за викояФlня обов'вкiз
вiдс}тньоrc лрацiвяика

до 50 вiдсоткiв Taprq,Hoi ставки.
{лосадового окладу)вiлсутпьоло

б) перевiрка навчаjьних ро6;т

чатив!оl KUlbKOсTl прац вllикlв

!рqцi!н!I
lцомiсячна доплата 20 в;лсоткiв siд
лосадового оклаý (сrавки
заробiтяоi плат ) лропорцiйяо до
обслгу педа!огiчкого нававтаження

За oKPeMi види ледlrDгiчяоi дiяльвосri, за
якi вставовлюютьс, доплат, у такому
спiввiдtlошенн; до гарифноi став(и:
а) класнс керiвницrво у 1-1l (l2) класах А) 20-25 вiдсоткiв до

Б) l0,20 giлсоткiв:

В) l5-20 вiдсоткiвl

ЗАТВЕРДКУЮ
В,о,дирскюр закладу зтмьgоi

I_1Iсгулеgiв
Гопова llрофслirrкового KoMiTeTy

'. ll,гt,Ton*u"o*",*n

премiй. доплат, llддбдвок до тrрqфпиt Фвок iпосiдовях омsдiв працiвхrкiв
пiдпрвсчgгв. усввов i оргrпi!.цiй. шо маюlь itilltгаrуtевяй

Роrлiрц аомап i на06авок

до 50 вiдсmкiв врифяоi Фавки
tпссадоюю окла,ry) сумiщевях i



кiмнатNи зберiгаяш зброi', стр;лецькимп
тирами, паспортизоваяимя музеями -

майФсряями, кабiяетам! iнформатпки

.тукry?яши пiдроздiлши заrоадiв освiтй -
(навчально-методи,lн ими)

кабiнетами, ресур€ними кiмяатами,
лабораrcрiями, слоргlлвlпй, Флзлl& чя
майдФчяквлй, ваача,lьяо-дослiдними

бiблiотекою (медifiехою) або за бiбдiотечfiу
роботу q роботу з бiблiотечним фоядом

г) зз роботу в iнtФюзивних класах (rрулвх)

r) обспуговуванц, комп'ютервоi TexHiK,{ -

д) проведея!ý позакrасноi робот! iз

25 вiдсоткiв:

а складнifiь i Rалр)л-l(енigь у рботi до 50 siдсоткiв тарифноi ставк

За роботу в нiчнrй час вiд 40 вiдсоткiв годинноi тsрифноi
ставки. {посФlового

За пресгrжяiсть педЕ.оriчаоi працi вiд 59lо д о 30% тдрrфноi стаýки
окцадJ

у po]Mipi l0 BiдcoTKiB посмов

у розмiрi до 12 вiдсоткiв посадового

За Bиcoкi досягнеtlня в пpa]ri
За в,(оЕанкя особллво ежлrвоi роботя ва до 50 вiдсоткiв посадовоm окладу

Щомiсячнi надбавки за вrслуry porciв у

l

в;дlO%iвищевмеr(*

За використанllя s роботi дсзiнфiкува,тьних
rасобiв, а також лрацiвяикам, якi ]айнятi

За робоry з яеспряпливях умовА лрацi

ф""^уl

-т

,l0-15 вiдсоткiв;

5_15 вiдсоткiв]

20 вйооткiвi

l0-15 вйсоткiвi

l0-40 вйс-откiв;

l

понад ти роп - l0 вiдсmкiв;
понад 10 PoKiB - 20 вiдсФкiв;
Понэд 20 PoKiB _ З0 вiдсоткilr

У резi eкoнoмii KoUrTiB премiювати,



!

зАтвЕрдк}lо
В,о,ляреюор ]аклаJ]у заrмьяо"l

I-

г,

.",,i

ПЕРЕЛIК РОБIТ
i! песлриятлявlrvл умовдми прдUil прll викопдц iякнх tлiйснюсrься пйвишенi

оплrlл в PolMiРi до l2вiдсо|кiвсlявкп !rробiгноiллдти пр.цiвппкдм ilбsжки{п
tд шкЬливдми } човдчи прдUi.

]]'1

lЪлова профспiлкового KoMiтeTy

Доdапов lФ7 dо Доzоворf

погоджую

|-/

l, Робоп бiля mрячп лл!т, елепрожарових шаф та iнlцого технологiсноло
обладнаfiня для пригФуваuня iжi, смФкзння i виfliкаяня (кухзр),

2, Роботи, лов'язанi з митпм лосуду, тврй, тсхffологiчtоm обладнаяя, вручь} Ъ
9сmсщзяяям i впкорrстаlоlям хiмiчню( речовяя (лiдсобниЙ працiвпик),

3,yci види робiт, що элкоЕrоться в ocвiтllboMy закладi лри пер€веденяi його !а
особлrвяй савiтарЕо-епiдемiологiчнrй р€ким роботи,

4, Роботs з шорумlrяям води, iз виготовленлям деrиfiфк}rcчих розчиtlis, а також iз ii
в!користаяням (прибиральницi Фужбових примiщень),

j, Робота ] використанням хiмiчних реэхтивiв. а також iз iх з6€реженням (учителi
xiмii, лабораятя),

6, Прибирлrяя тушФiв (на t0 вiдсоткiв Фавки заробiтяоi платя З.iдЕо пiдIryнкту (г,
пункry ] Посгаяови Кабiнету Miнicтpiв Украiвп вiд З0 серлня 2002 року ЛqI298 (Про
оллату пр@цi працiвя,,кiв fiа осяоd €дияоi тарифяоi сiтки розрядiв i коефiцiсвтiв з оплдти
працi працiвпикiв усmлов, за{ладiв п оргаяi9цiй окремц mл}зей бюджетиоi сфери),

7, Робоlа з комп'юrерами (операmри },

8, Роботд, лов'язаЕа з опменвrм, шуруваямм m оч щеняrм rруб вiд Фли i шлаку
(ofl ердФр гдзовоi котФьнi).



I_1| cT}TteHiB

L|,lt4

зА,IвЕрджук) логолжую

Е
/,

t , Надблка до заробiтноi платя за BrcoKi досягяеяl{я у працi встаllовлюсl.ься з ме гою
лрФпагандя передовою педаmгiчноm досвirJ. сгияулюення працi крачrп педsm|iв
члевiв профспiлки, вiдзначення ix досяruень у роботi з бдароsавими дiтьми,

2. Нqцбавка всЕяовлtФъся яа пiдставj Кабiяету Miяjcтpiв
Укра'iви вИ З0 серпня 2002 року N9l298 (Про оплату працi працiвникiв Еа ocнoвi Сдияоi
вр,,фноi сiгки розрядiь i кФфiuПнтiв 1оллsти пфцi лрацiвникiв )ст4ов, rа{ладju ra
органiзацiй оФемлх rалузей бюдrt(етноi сф€ри> (iз зм;яамя,
Кдбiяету Мiнiстрis yкpai':tlи вiд 22 серп!я 2005 року N9790), п, 3 та 52 lfiстукцii про
порядок бчrсленяя заробiп'оi плФи працisнuкiв освiти, за@рлженоi наказом
Мiяiстерства освiти Ук!аiяи вй l5 квiтня l99З року }el02, п,4,2 яаказу Мiяiстерстм
освiтл i науки yKpaii{п вИ 26 вересш 2005 роrу .it!557, Уюди мiж вiддirом осsiти
Гайсинськоi Micbкoi ради та радою Гайсивсько'i органiзацii Профспiлм працiвникiв

з, о,]норsзова допочога в вчиlел;ч. якi пiдrcтували приrерiв обjасни\
та B..yKPaiHcbKB yшilcbм олiмлiад ir базових дисцrпjliв дифреЕцiйошо в'дловiляо
ло займтц здобува,{ами освiти мiсць,

4. У pa]i лiдготовля одяим гиелем кiлькох призерiв всlаяовл
кожtrому зайlrтому здобувач€м освiти мiсцю.

5. Одяоразова виплата встановлюетьс, TePMiloM gа один кзjендарgий piK ,

6, Однораюва виллатs вшлачупься з коштiв. якi зrшадаоться у плаtr аспrмувдш iз
зslмьноmфонryбюджету,}s КЕК l l l0_Оллагалрацi працiвникiв,,

ДоОапок ,\i8 Оо ДOrоворr

Головg прфiлИковоrc KoMiTeTy

ПОЛОЖЕННЯ
про зФиомеяпп яrдбавок до }!робiткоiплатх

за високi досяг|lения у працi вчхтФямl якi пiдготували
прязерiв облsсgfi r олiмпiдд



I 1I ступенiв сiРаеir.Г

Доdапов М9 П0 Доzовор|

Голова профспiлкового KoMiTeтy

_, ЛП,Тонrонохенrо

ЗАТВЕРДЖУО
В,о,дирепор закла,ry загФьно'i
середньоiocвiтtt-,,.':\.

,,,"-","*(

J)
.;"а-

з:]

7. Виплата розлочияаеться в Frcтупному мiсяцi пiсля оцItмав!я наказу Департаменlу
ocвiT! i яа)т! обласвоi державноi адмiяiсrраuii лро пiдсумки проведеяня обласнш

8 Idсинська орlднi,sц'я 1ооф.liль/ llаородж)l вчиlепiв. ячi пi!lо )вdи лри]ерiь
обласяй та Всеукраiнських учяiвських олiмпiад iз базових дпсциfiлiн, лризерiв Ma,loi
Дкадемii Наук, якщо € така мокливiсть, безкоштовяою п}тiвкою (за ]i бажаЕяям) яа
вiдпочияок до моря в Коблево, екскурсiям, з врусенням сертифiката, та iншими видами
заохосення, що ffе суперечаъ здоводавству,

погоджую

(

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надднвя щорiчяоi, рошовоi вияs|ороди п.да| ot iчни{ праUisппкач !!

сумлiяну прац|о та зразкове вrкояаяяя Фу*бовqх обов!язкiв

l, Щорiчда грошова вияmрода ледагоriчним працiвнкам за сумлiнЕу працIо та
зракове викояавяя Фужбов!х обов'язкiв надаrгься вiдловiдяо до абзацу 9 ст,57 Закояу
\ краiни Про ocвily_, Лоряд!у нdаdы шор,чiоi грошовоi виl]slороли пе,Oшliчнич
прздiвнвкы ocвiтHix заlспAдiв де!жавяоi та комrяальвоi Форм ласЕостi за сумлiнву
пралю та зразкове вшоншш Ф)*бовлх обов'язкiв. затверд2кеgого постаяовою кабiноту
MiticтpiB Учаiяи вiд 05 червня 2000 року N9898, угоди мiж вiддiлом освiти Гайсияськоi
MicbKoi рздл i радою Гайсинсьхоi орr@;зацii лроФспiлки лрацiвникiв ocвiT! та цього

2, Вича,ородз надасiься колllоIо por) Bciv пе!аогiчним лрэlisяиrам заклаJ), la

- праUiвникiв, якi працююI ь в Jsночу rаклалiза сдtiсни пвоv:
- лрацiвtикiв, якi мфть gе зяяте дисциплiнарtе Фяпеняя,
3, В!второда вада€ться fiедагог]wrм працiвЕпкам, як лравлло, до лро{l)есiйяоло свята

- Дря прбUiвника освi.и, d в pfui звiльнеьяя геJslо, чного праUjвниьа серед iавlmьноJо
оо[) винаlорода виl lачусlь.я при повноvу ро]гd)нк/ l праriвчиtом ,l врахуванюм
часу Фаiтичllоi роботи,

4, Ро]v:р нагородп bo}Hov) праLiвпку сliпьном) ,а.iлсlll i
tерiвництва замаду та профкому,

5. Пр, в!значецнi розмiру винаюроди врцов]Фься:
сумлiнна праця! зразкове виковшяя службових обов!язкiв, вико!анвя правпл

вяутрiшвього трудового розпорядку;



з4
- досягненн, }спiчis ) ншчаннi rB виховаянi дitей, ласrь ) райоянях. обласних

олiмлiадах, змsганнях. хонк}рсах, оглядах тощо;
- збережепgя та використмня яавчмьно-матерiальвоi бази та технiчяих засобiв

навчаняя, офорv]енчя кабiнетiвта майстерень. вигоrошення наочностi:
- лроведевн, вiдкритих )?oldв, позакласнrтх заходiв, робоm з батькамri
- додерхання вимоt l охорони працi та технiки бвпеки, Фнilарно-riгi(нiчноrc

6, При виlначенкi pcяjpy в8алоро.!и враховYсlьФ час бшчноi Dобоlи лDацiвним
пртrгом вйловiдноrcяавчdьноmроку.

7. Вянлорда надасться яа пiдставi нахазу KepiBBrKa, поmджеЕого з профкомом.
8- Розмiр щорiчвоТ грошоюi вrsаrородll ве може перевяryшх одного пос!доsого

оkлад, {ставки 1аробiтноТ шатя) 1яцувбнням пЬиtдеБ яа день вцlsl]ня нOкд}у про
вItллату винагородя,

9, Пралiвниv. якi у lв'я!ку Ь rастосуваяням до них rисцишiяарних стягнень не
оJержsJи винsгороди. ) pali ви]начевял таких дисциплiнарних (тяlнень неправоviрниvи.
вина!ýрода виплачсткя в porMipi не McHutoMy за середнiй розviр винsгоро!и по двному



I ]I clтeвiв с,Р.йяи ГайсиясБкоi

Доdайок JФ l 0 по До,овоr.,

погоджуюЗАТВЕРДКУЮ
В.о.директор замаду загмьяоi
середвьоi освiти --

M,cbкor радлl/ !'

ц;

гр сiяыФсша

ПОЛОЖЕННЯ
лро пD€мiюванпя ледаrогiчнпх працiвsrкiв

L, Премiювшяя ледагогiчяих працiвялкiв члеяiв профспiлки з метою стимулювавяя
творчоi працi, за досrrяеяв, вагомих результатiв у пiдвищенвi ефеmивяостi та якостi
освiтнього процесу запроваджеяе, спираючись яа поставову Кабiвету MiHicTpiB Украiни
вiд 30 серпш 2002 !оку N9l298, Емазу MiEicTepcTBa осв;ти i науки Украiни вiд 26 верссн,
2005 роtу за рпувок Komiв, зшаденц у бюджет, а тако)< за рахуяок фояду еколомji

2, Премiюваняя проводиться: за пiдсумкам, робФи в кмевдаряому роцi },
-и.опа,Oi_гр)цнi.]ачасliJкамикон")р.iв.оlляд!в,олiмпiм-непilяiшеякчере,чiсql ь

лiсп лИбип, лiдсумкiв. у зв'язку з ювjлейцими, святковими датши до цих дат,
1,Polмip преvii rомоlо праUis иrа ви]нача,lься ir вгdхувдlнqм яло(li иUгоробо,l,

вне,lJ ) виконsнря пqsнiв i 1sвла lb. фаlФно вiдпрdьовмоlо проlяrcм PoJy чаLJ la
поlодi,), lbcq з профспiльовим KoMiTeToM,

4, Ледаlоl iчнi праUiвним, mcbn профспiльи,llремiююrьсq ra.
_ np/toBi мiUя, а Еrож 1а ачlивн) г,асlь } районьи\ коiк)рLц нd оайоь,l}

Педтогiчяу премiю, Уч!тельроку. на l.тащпй вавсальЕий кабiяФтаiвше;

змmяяях! KoвKypcaxi
доскояые володiняя рiзяомдiтвrми еФеюишими меrýдами та прийомами

орmнiзацii освiтяього лрцФу;
- високrй piвeнb оргмiзацii позакласноi та лозашкiльвоi роботп, вплrв ва вrховап!я

в дiтей фомадrяськоi св;домостi та активяостi;
створеЕяя масного педаюriчffого стилю в роботi;

Голова профспiлкового KoMiTeTy

л.r-I.тоякояоженко



I-1I стулен

ДоойохМI l Оо Доrово|у

погоджую

Голова профспiлкового KoMiTeTy

l"4-

ПОЛОЖЕННЯ
про прсмiюв.лвя пряцiвtlfiкiв iз чfiслв обслуrовуючого персоядлу

зАтвЕрдк},ю
В.о.диреrгор заклцу зашьЕоi

1, ПремiюsФня працiввикiв чпенiв прфспiлкп з чиФ! йоryгов}.очою персояду
rапрваджене 1метою стимулощяя добросовiсноi праui. }д досягнеltня у cTBop,HHi
яалежних }аФв для ефектlвноi дiяльностi освiтffъого захл9ду.

2. Премiюваяня мож€ прводmись за рахуgок KotlTiB. }rхладених у коlлторис
вiдловiдliо до полоt(ен! лостанови кабiнету MiHicTpiB Украiъи вiд з0 серлш 2002 року
N9 ] 298. а також зд рах}вок еrcномii Фоялу заробiтtоi плат, m Ko,lTiB профспiлки.

3, Пр€мiюванн, здiйс!юсrф, 9 яаслiдхам, робогя за piK у зв'rзку ] проФеdйними.
свrтковимtl m юsiлейними датами.

4, Розмiр премii iз BpaxyвaнBri, яхостi роботи лрацiвника, особисmгс
внФку у аиконаgня пjанiв i зявдмь та flогоджустьс, з лрфкомом.

5. працъвкм чл.юi лроФспiлки лремЬютъся за:
- добросовiсяе та itiцiатпвве ставлення до викояаяня посадових обов'язкi!

дmрхманя, пввил вн}трiпlнýого трудового розлорядкуi
уlриi4аfi }ш в нмФlФому ексл.туатацiйному лорядку лри!iщевь, господарськог{

обладяаяяя, iявенmря та терrюр;i;
акrивlrу }часгь у cTBopeHHi яебхiдвrх умов працi прsцiвникiв та дiтвй;

- ефекгивну робоrу з матерiмъно-техяiчного забезпеченtlя ocв;,Hbolo проLес}
внесок у покраценяя стану дотрлмання правил i норм безпеки житг€дiяльност
забфпеч.нм дотрийаfl|, санiтаряФгjri€нiччоm режи]trу роб('г! захлад| осоiти;

мог кmлiфiкацiйвлх хара!rгерисплк.



6, Пр, премiюваняj мож}ъ 6rти
коякретвпм! посадамr, упrовамц видам, робiт тощо, Порядок лремiюваltrя
вилlдк* вйзначаеться окрем,lми лоложенвями,

7, Не мож}ть премiюватись працiвllики, якi отимu! дисциллiяаряi стягяеяня в

зАтвЕрд{tую

Голова профспiлкового KoMiTeTy

Щорiчво,

2 | Приrб яя миючя

ДоПапок ,\i1 2 Оо До2овору
погодкую

lJ

Комплекспi заходп шододосягвеЕяя встаяоше!rх BopMaтtlBiý бе}пеки, гiгiся! працi
|а виробнлчо|о сер.довиша. лИвиlцеtl я рisпя оьолони прдUi. iдпобПання вппаJкач

влробIlDчого травмiтхзму, проФссiйпuм
захворювавяям тд двдрiям*

n9
(робiп)

Придбаняя

Щорiчно,

J



комплексвi ]зходи щодо досягнеяпя яормативiв бсrпеки. гiгi€я,
праd та виробничого середовицаj пiдвищенRя рiвня охорояи лрацi, запобiлшня
випддrш виробнлчого траэма]пlму. професiйним зdворlованмм ra аварiям смадфrься
i ]атýерджуються ШОРlЧНО ý цiею Формою,

]АтвЕрджую

l lI
ii

I-олова лрофслjлкового KoMiTeTy

Дооапох !t!l -| 0о До&,а|р!

г

IIf,рЕлtк
п|lпяь с:оцi.льпо-скоllоriqноm l прsшюm хiрrггGруt що оогодlryюъсс repiB|l|lKoм

Пuпаняя i ооR|мелlпu
Правила вягрiu'Illього трудового

Попер€днiй п оФаточний ро!подiл

J

Граqliки робочого дпя та змiяяостi

заrryчеяня працiвяика у BfiняTKoBIlx
впадках до рботи в cBrTKoBi, вихiдli
двi та до надуDоснfiх DoбiT

погодкую

I

2.

п, 25 Тилових tlравил
внутрiшяього трудового

ст. l42 Кодексу закояiв про

п, 24, 25 Тяповж пp3вил
внутрillцьоrю трудового
розпорrдryl п. бЗ lнстукцii
пр пормок обчислення
тробiпrоi тлатt процiвникiв

п. 26 Тпповfiх праэил ВТР

ст, 7] Кодс*су зжояiв про



Ilрийом на робоry неповнолiвi\

склад sтестацiино] koMicii

ст, ]о Ко!ек(у з5KoHiB про

ст, l88 Кодексу зsкоRiв п!о

п, 6,1, тяпового Положеgяя
лро атестацiю педпрацiввикiв

Звiльневяя працiвЕикiв за iяiцiапвою
эдмiнiстрацi'i з пЙстав, передбаченrх
п,1 (KpiM лiквiдацiТ ортаЕiзацii) л, 2 5-7
ст,40. п,2,З ст, 41 Коде{су законiв про
працю yKpaiн!, тбто пр}t:

п,l ст.40 скорочепfii maтiв,

п2 ст,40 - яевiдповiдностi посадi
вяаслiдок недостатнъоi квалiФiкацii

п,з ст,40
без повмiйх прич!н

посадових обов'язкiв
п.4 ст,40 - прогули без повммх

л.5 ст.40 яез'явлевяi ва робоry
бiльше 4-х мiсяцiв впаслiдок хвороби
(KpiM особливого смс(у)
п,? ст.40 появi

Ф. 4З Кодексу закоиiв про

ст, 252 Кодексу законiв про

у

п,2 cт,4l виянrх д;ях при
обФуrовувшнi матерiалъвпх
цiявостей, якщо воня дають пiдстави

л,З cт,4l аморФьяому вчrвку,

Заход, з охорони працl та техвtки

] ]яструкцi'i

l0,

l1,

т]dd, котельнqх lтд
Тариф;кацiйяi сп,ски

Пе п, зl Tie'i lH

7.

на членiв профкому (ва голову
проФкому погодженвя

ст, lбl Кодеr<су законiв про

12. Правйла з техпiм
лавчшьних кабiяФц.



1
адмiнiстративно-гослодарсшого,
навча,lьно-допомjжвого персоя&ч, якi
мають праiо ва пiдицrеш посадових

порrпок
заробiтЕоi платй праliвникiв

Дошати за сумiцсвв, проФесiй
(лосад), розпtиревш
обслуговування чL збiльU]ення обсягiв

п. 52, Iнструклii лро лорядок
бчимення заробiтt оi плати

Положеllня про премiюванн,. PBMiPlr
мат€рiмьвоi допомоги Ia премiй
працiвlrка^r та керiвниках освiтt,ього

п. 53. IlcTpylщii про порrдок
обчислення заробiтноi плsтIr

Перслiк робiт, на якi встаяовлюються
дошатя 9 щi та песприrтлlлвi
умови прлri, атесвлiя рбоqrrх мiсць,
розмiри доплат за видами робh

Додаток Ns9 до Iвструкцii про
порядок о6{слеяня
заробiЕоi плав працiвнrкiв

]8. Наданltя вiдпуФох, пер.дбдених
lшнвим законодактвом

ст. ll Ъкоtrу Укр9iЪ, (Про

lвшi пmання. передбаченi чиЕним

г,'



ЗАТВЕРДЖУЮ
В,о.директор заклаlу затальвоi

погодi(ую

Голом профпiлковою KoMitтy

г

cKJII дд
:-,/

вiд адмifliсr

2

Вiл п

шмию учитель посаткових maciB
cillbKoBcbKa га,lина Василiвна

ДоПапоR rФН По Доzоворr

Ц!!sц!цр!Фсц

l.
2.

-i

Матве€ва tlатш вас,лiвна Dевiзiйноi KoMicii
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