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.змtст
i,зд,Альш положБнtUl
:. створЕння умов для зАБвзIIЕчЕнtlJ{ стАБIJьноi роБоти

I розвитку здкJlАду
]. ЗЛЙНЯПСТЬ ТЛ СОЦАJЬНИЙ ЗАХИСТ ВIД БЕЗЮБIТГЯ
1, рЕгулIовАння вироБt{ичI,D( т"удових вIдносин. рвхим

прАlц ] вIдпочинку
5, нормувАлня l опrlАтА прАцI
6, охоронд IIPAIJ тА здоров,я
7. соцIАльнI гАрлнтti, пIльrи тл компЕнсАlUI
8, соцlдльнЕ пдртнЕрство
9. гАрАнтli дlяльносп про(юшJIковоi оргАнlзАцli
l0. контюль зд викоtlАнням договору тА

ВlДПОВIДАЛЬНlСТЬ CTOPIH
ll, ДОДАТКИ ДО УГОДИ|
-Iоdайок JB I кiльхiспrй склад педагогi,lнtх працiвнrкiв на 0l,09.202l;
JоПлповlФ 2 Перелiк пФад працiввrкiв з fiеяормоваllим робочпм днем,
qьим може надаватись додагкова оллачувана вiдпусткз :

3!!sц9ъ_Ц} Перелiк категорiй праfiвfiихiв, зайяятих яа робот
, шкiдлявими умомчя орацi та осбл вяfi хараrтер працi,,ким за наслiдкамll
lгестацii робочих мiсць нада.ться додаткова опп.чуван! вiдпуmка:
hПопок М4 Правила BHyTpiulHbo.o трудово.о розлорядку
,!IоПапох М5 Псрслiк прсмiй, доплат, яадбавок до тарйфних ставок i

посадовliх оклвдiв працiвникiв пiдпри€мсrв, усталов i органiзацiй, що
tlають мir(галузевий хараЕ€р ; .
JоОопlок У!6 Перелiк робill несприяlливими умоваvи прачi. при виконаннi
яких здiЙсню€ться пiдвпцена опrат, в розмiрi до I2 вiдсоткiв
сlавкх заробiтпоi плати працiвникам 1 мжкими i шкiдливши умовsми працii

.Iq!Цдсд!ЕZ ПОЛОЖЕЦНЯ про встз!lовлеЕня надбавок до заробiтноi шати
ra ви€окi досrгн€нн, у працi учителям, iкi пiдготувалlr приз€рiв обласних



ПОЛОЖfННJI про поряrо\ наJаrнл шорiчноi грФulовоi
];]lагороди педагогlчвим працlвникам за сумл,нЕу прдцю l зразкове
:i]Iовавня слуj{бовrх обоs!язкiвi

ПОЛОЖl-ННЯ про преviюванIl, педа| оliчних праUiвнhhiв.
ок ф/' положEння про премlювавня працlвялкlв з чrсла

\..с]уговуючого персояалу;
Ком lлеiсчl 1ахоли шодо дос,гнсннq sсlаllовлеllиr

ворvативiв безпеки, гi.iеви пралi та виробя!чою середовица, пiдвищевн'
Fiвня охорови працi, запобiгання випадкам виробн!чого травматизму,
професiйнпм захворювевям ; аварiям;

опапоk,{! 12 пЕРЕЛlк питапь соцшьво екояомlчвого l правового хараh"ltру.
шо погодFr.оться керjвяшом яавчмьяою зашад, та ПрофслiлковоIо

J,аоиол Л9 1J Склад робочоi Koмicii з коятролю за



: l.'1авrй колёrrявний Доmвiр ддi укладево в;дповiдно до заfiоп;в Украi:ни

'']ro 
повЕу агальну ФtЕдню ocвiтyr, (Про oýBiтyr, (Про коrективпi договори i

]:. lllDl (Про оплату пtвцiD, < про проФспiлк,, i; прам Е Bp€HTii дiФностi>,
.Поо забезпеч€ння PiBB,x прФ та мo){ливосreй жiяок i чоловiкiD, Про
.олiальвий дiФог в УкраlЪЬ, КЗп]t Украiни, дiючоi Генера,lьноi. галузево]',
Dегiондьяоi Угод, Положення пр заклад фвiти, Статуrу зэкладу загмьноI
.ереrньоiосвiти 1_1I qупеяiв с.Жерденiвк! ГайсинськоI MicbKoi радя, Свгуry
профслiл@ та iншях зцояодавчпх аmЬ Украiня,
] :, Ланий Доювiр}кладено }меlою,dhсненш iомплексу1ахо!iвдля
]берокення соцiальяо-економiltних, лравових mрштiй прЕfi вникiв m
забезлеченвя стабirьяоi роботи !дмад/ загальноТ с€trЕдньоi освifи I-Il сryлеяiв с.
Хердевiвка Гайсинськоi Micbкoi ради ( далi_ ЗЗСО),
l,З, Сторояши Договору € адмiяiстрацi, ЗЗСО I_1I ст. с, Жерде iвка m
Jрганiзвlriя пробслiлки пра!iдяикiв ЗЗСО, як повномжний представник i
,ахиснлк illlePeciв UeHiB лрофслiл@ прачisникiв З]СО1-1l ст, с, Жерденiвка.
1,4. Дiя Доювору поtоирюеIься ва працiýнкЬ ЗЗСО, що входять до сtсгемfi
yiяicтepcrвa ocвiтi i паукя yKPaiHB, е обоs'rзкоюю дl, sяконаняя
адмiнiстрацiею ззсо, KoMiTeToM та opmн iзацi€ю профспiлкя працiвникiв ззсо.
1,5, ДоговIр всrаховпю( .0ля лрацiвникiв !iHiMMbHi соцiUьнGекономiчнi

гараtтii, якi не можrть був з iяевi s *оле@вяп договор* у бiк логiршеняя.
Договiр fic обмежус праЕ тудовш колекгивiв. На пiдстаsi ст. 9-1 КЗлЛ УФаiflи
воня мож)пь 6}"rtl розшренi за рахунох eкoffoмii фояд, зарбimоТ платв,
спонсорськп KoUlTiB, заробленйх колективом, позабюджФяих кошiв, шляхом
вfiлюченяl узmджеirв лолоr<ёпь у колеmивяi догýвори.
1,6, Доювiр ъбвпечуг pbнi прФ ъ MoMяBocTi жiнок jчоловiкiв на rасадах

г. дерноi piвHocтi m недоIryцея я будь_якrх двскрямiнацiйtш дiй вiдповiдно до
Закояу Укрбiяи (Про забезпечеш p;.HFx праý та мох{лtвосrей жiнок i

],7, Стороm зобов'язуються орIшiювуватя зdодв, слрямомяi нs формування
< деряоi ifшryри тудовоm fiФеmву, с@рювти умом працi. якi дозволль

жiнкам i чолов;кам здiйсцювати тудову дiяльнiсть ва рiвЕiй фновi.
8 Сlорони внltlаm Договiр норvаrивнш аmм i домовиися врыовувати

норми та пФокенкя геяФально]', регiон9льноi та гдузевоi У.од.
Сторопr Доmвору т. it повховtжсsля
].9. Договiр умадево мiж адмifiiсцяцa€ю зашад/ за@ьяоi ФредrьоТ фвiти 1_1!

сryп€нiв с, жерденiвка Гаfiсинськоi мiськоI ради s осбi дире(юра ззсо
гiхн.lук! Во.лод!мtiра Борпсовхчs з одвi.i сторони (лмi - сторона
Fобоmдsвцr) i профспiлковою орланiзацiоо ЗЗСО в особi rcлови М.ксам.ць
o.leci Мвколаiвýа з iшo-l сгорони (далi - профспiлком ФронаI

1,10 Рбоrcдав€ць пiдЕрФкус. цо Biи ма. повновакеняrl визl|аченi чинним
lс<онодавством сmryтоv 1а Положенмм пр закпад освiти, на Едення
konekTrвBж переговорiв, умадеяш Догоюру i вшопання
rобов'язаfi ь сторояlr роботодавця, вйзяачеяих щм доmвором.
l ll, Прфп,лкова mорона вl]зяаченi чшним

i \l,,\льнI flоложЕння



]i]:Iевsя кол.сивного Доювору i вхкоtlsllяя зобов'rзаяь профспЬкоsоi
.iпItови, впзfiаченl.fх цим Доmвором,

i,i2 Стороuи в!зt{аtогь взасмпj колеrrиlRою договору,
iйrв'язакпя вiдловiднrх Фрi! ЕI}ЕФi (reffердIьЕоi; регiоямьяоi) Уюдх,
,\,!еноТ на 2021 2025 роки. i зобов'яlують.я доти уваlися лринципiв
:, .iJ IьFого ларr1lерства| flарнтетЁосгi i предстаsниuттд рisнолраввостi сюр;н.
- ,_, !ноТ siдповiдФьноФi. конструmвнФi i аргуменmмносli при лроведеянj
-jN'lоюрiв {консульъцiй) шодо ухладення до.ýвору. внес.ння змiн iдоповлень
jo вього, вирiчlенн, Bcix битань lдо € предмеmм цюm Договору.

1,1З Стороsи опсрапвно вжив9пil).ъ тяодЬ до }сувенпя лередумов
трудових спорiв (rояФiкгiв) у ходi р€алiзацii

,Jбов'яlань i Доювору. вirдаватим)ть лереваг}
'Uiяснепню спiрних проЕденш консульrалiй. лереююрiв i

прцмиряих процед}т вiдповiдно до закояоддвстЕ!-
, I 4 положенн, договору с обов'язrовим и для с юpiн. LUо ii уклали,

],15 жодна iз cToPiH лротrmм дii доmвору не може в одосmроЕнюму порядку
лризупинят1 вlrконавяя лрийяпих зобов'язаяь за Доювором-
,Кодна зi cтopig протягом дii Доmвору не мохе в одяосторонllьому лорядку
приймат, рiuJепяя про змiяу дiюч,х положевь! бовlяз,dв 9 Договором або
лризупинит1' ix вrковавяя,
l,]6. Невiд'€мною частиною Договору € додmу.я до яюm (}ф l - l3).
TePTiB лГДоmвору та ll буггr aого ч,впосri.
1,17Доmвiр укладеяо на 2021-2025poк'r i BiIl на6}ва€ чяюостiз момевry

п iдrЕrсаttб Сторовами i дi€ до укладе,lня новоrD Доmвору. Сmрни домоыrлвс!,
Uto при lvhliза.новника чи к€рiвника З3СО чиянjmь шеmsноФдогоюру
зберiгаегься лрсвmм строку йоm дii, але яе бiльше оrшою рку, У цей перiод
с lорони повиliвi розпочвв переrоrор'r пр ухладенн, воЕоm чи змiЕу або
,1оповн€яяя чннноm Договору. У разiлiквiдацiiч реорганiзацi'i ЗЗСО Доювiр
Ji. лротяlом усього строку пr,ов€денн, лiквиацii.,

l . l 8 Сmроlrи розпочtiяаютъ переюmри з укладецн, Еовоr0 Договору не пiзяitхе
Hi,{ за 2 мiсяцi до закiRчеflня стро,.у дii доmвору, !s якlй dя уgsдався.
Порядок впес.ппя lмiп т. доповнGl|ь до Доmвору.
Lls, змiни iдоповнення до доюФру вносяъся тiльки,]а в]а(мяою jгодою

(lopiн i. в обов'язковому лорядку. в ]в'rзку i] }мiнаr,rи ,firнHo|o заюнодФlва
}'го, вкщоtо PiBш (reнеDа,ъноi. г9л)вевоi, регiонмьноi) з пиЕяь lцо с
iредмФом Договору.

1,20. Сторона, якs iнiцiю€'ввес€Епя змilt iдоловнень до Доmвору. лисьмово
повiдо^лляе imy сгорону про початок прв.деЕн, лер€mворiв (консу,ьтацiй) та
Fадсила€ сюi пропозицii, що спiльно розглiдамю, у 5_ дешиЙ TepMiB з дн.' ji
l.ггим,нFя iяlлою сmроною, зацiмшена сторна письмово ловiдомлх( iяU]у
СтороЕу про лочагок црв€деЕня переrýворiв (хоясультsцй) надсrлас cвoi
пропозицii'. Друга Сmропа лртrmм семfi дяiв з дt0 ii отримм розпочяна.

Порiдок i с.рокrдоs€лсн я tмiсгу Доmsору до пIЕUiвпхкiв
1,]] Пiсля пiдпflса}lш Договору прсrяrом л'г.и Фочж днiв йою змiст
-1оводtlтъся до вiдома лрацiвяикiв ЗЗСО.



Повiдомm ре€стрrцi{ Договору.

:] Договiр подаеться на повiдомну ре€стацiю протягом l0 днiв з дня
:.!саяня йоrо сторовм-

]. СтвореЕпr умов для з.безпеч.ппя ст$iльпою розвЕтIq lЗСО
: l, -ДдмiпiФрiцiя ЗЗСО зобов'язуФьсg:
: l,l,Рацiональfiо викориФв}ъати коlлтfi заmльного та спсцiального фоядiв, яе
jопускат'' ii вилуqення, вIrкорgýтавя! не за призвачевшм.
: lj,Спршти розвитку та змiцяенню маreр;uьно-reхвЬноi бази ЗЗСО,
iбезпечецяя коммекгацii Fавчsльних кабiк€тiв засобами яавчахм, шiElш
.бtrадяанвяпr, необхiдfiими матерiалами.
] l j.Сворюватя необхЬi орWiзцiйвi, маreрiшяоФ;нднсовi умовя дя
rе4riацii прiоримня нФршкiв розsитку ЗЗСО, спр,мовувати дiялшiФ яа
'е,!аовFу 

реалiзачiю прш грмадяя яа ocBiry, po3вmкy творчостi педалогiчних
DaIiBHиKiB. надання i]M нФбхЬоi мmодичяоi доломоги. пiдвищуваlи ]i

:,1,4. Не долускати порушень трудовrх прав i гýраятiй працistlикiв.
: 1,5.Проводlrrи фiнансово_господарську дiяльлiсть вiдповiдно до Бюджегпоm
кодексу УкраiЪяl 3акояу < Про повну загальну середrю ocBiTyD, Зокону Украiяи
_Про ocвiry m iнчlих нормаlивно-правовlтх aKTiB,
2.2. Сmроrя Доrовору, керуючзсь прlt!цiпдмп соцiшь|lоm ларrsерсm|
усвiдомлююсх зiдповiд!льsiФ зi Фупкцiопувппr i розrrюх ззсо,
феобlЦпiФь покr,tц.Uш Фвовlцr прrцiов!кi&
:,]. l ,Не лрийматя в одвосrороняюму порядку рiшеш з фяовх !х питщь робФи з
ъ)дових, економiчяих, соцiдьних Е культурнп лрав та iнT€pcciв лрачiвникiв
ззсо.
],2,2- Вживати заходи для яедопушеяня пряйнятгя рiшень, яхi заrрояryють
rв}хеяЕям прав iсвобод Фомадяя в ЗЗСО, зокрема lw, що сто.усгься:

. збiльшl€яня обсяrу педаmгiчноm наваЕйж€нм;
кiЕкоФi rOдин в fiавqальному планi ЗЗСО серед

Еачцьною року;
необгрунтованою скороченн, чяссльншi праrliвникiвl

. 1мiни умов i норv)вrлня працi ледаюгiчнй лрацiвникiв,
:,],З.Попереджувати виникненн! iндявiдуяJtьяих та колеrгивних трудоэих
.порiв, а в разi ]i виникненм - прагнути до рзв'язання 1llляхом вза€мн,х
rdн(ульmUiй, сприяти еdепивнiй роботi коviсii,lтр)дових спорiв.
':,4,Не допусхати ъстос}йiня lаходiв адчiяiсгративно_дисчиллiн9рного
з.]пву чл моральною тис,ч яа працiвникiв Ззсо у випад(у вiдстоювання ними
jвoii ]аконяях прав та iяreр€сiв.
: ],i зUпшки KoшiB ФBiTHboi субвtнцii вшориФвушти 1д цiлювям'iплtачемм надбаюк (la преI:1пнiФь педаmdчноi орацj",
э.lаноыенн]я вадбавок }а смшRiсгь, ндлруженiсть. ra високj локазники у працi.
J aJKoHaHш особливо вмивоi роботи. премiюван}lr, наданя, долоvоm дтя

]!рilrrеляя соцisJtьяо"поб)Фвих проблем працiвникам ЗЗСО , ловному обсязi з
граяичних лорм нормдтивно-пршових aKriв ] питань охорони



]J. Профспiлкоrа ор.дgiзацii tобов'язусться|
: j,l.Контролюmт'' стая дотрlrманн. тудовоm законодаsсfм yciмa учsснми

: З,: lнФормумти трудовий колекfu про 1йш в тру!оюму rахоцодавствi.
н!дамт, iЕдивФальнi хонсульталii члеяам Профспiлки ЗЗСО,
: З,J,Враховуючи д}vку членiв Прфслiш. гýт}ваlи пропо}ицii lця
з-аviнiстацii щодо покращсвм робФя ЗЗСО.
:,З.4, Вшхдти заходiв дJu яедопущ€ння прийплгт, законодаsчих aKTiB, якi
rагро,с)4Ф зв}хеяяям прав i 9вобод Фомадяя в ЗЗСО. юкрема лри ,iквИацii
реортавiзацi"rта перепрофiлюваmi ЗЗСО.
.1зайяятiоь т! соцi!льяrf, r.хяст вiд б.зробiпr.
з,I.АдмiяiýтрацЬ зсо зобов'язусься:
1,1,1, Узmлryвати r прфпiлою ззсо ei рiшеннл лро ]мiви в орввiзацii
працi, в тому .lяФi рсоргаяiзацiТ та перепрфiл,о.аянi ЗЗСО, скорочення
чисельяостi або Urmтy працiвникiв яе пiзнiше. Hiж за З мiсяцi до намiченш дiй з
екояомiщм обф}вrуваняям та заходами забезпеч€ностi зайвятостi вrвiльяснлх

З.1,2.Спiпво з спукбою зайпrтосгi яасел€шя Фати учаоъ у розрбцi. реапiзацii
та коятролi эа виfiояаннiм заr(одiв щодо заfrзпечеllяя эйsятостi працiвникis
ЗЗСО при ii вивiлыенfi,
],l,З, Вжиlи ззходiв дв досяпення я педагогiчних
првцiшкiв яа piвHi яе шifiому, Bi* яа ставку.
j,1.4. Сприяти юму. щоб в ЗЗСО пря звiдненнi педаmгiчних прsцiвникiв
вявiльненi mдини ро]подiлrли в першу черry мiж тими працiвникаfiи, якi не

j,1.5, При прийн, ггi на робогу нових педшгiчних праrisяикi! врмовувдти
jlyмKy педаJýгiв од*оf,меяяих спепiаьно.rcй ззсо, я"що вони яе матим}ть
ловноiФвм.
],l.б, Здiйснювати звiльневкя п€дагогiв у зв'язху ri скороченням бсrry

тiльки пiсля закiнчеяня нввчаль!iого року.
],1.7, Не догryсхати укладаявя строкових доmворiв з мФявацii необхiдuостi

] L8. Пря звiльяфj прбцiвникis ъ скорочеmfu шmry чя при рсорmнiзацii
]ЗСО вишачумти iM. KpiM вихiдноi допомоrи. одяорsзову MaEPiФbHy
]опомоry: в розмiрi 0,5 стаэки посадового ошаду при белерервяому стажi
робФи в ЗЗсо до l0 poкiв, лосадового ошsд/ - при сlтжi бiльше 20 poкiв,
В'rплату прmшв з рбх}вок eкoнoмii фонду заробiтноi шатt та
позабюФ€г8лх налФдх(eнь
].2.Сmро{r домовплвсы
r :, l ,Орган iзувоти в 1рудовому колективi навчзJьяi сейяари для лраUiвникis l
пптапl' члнноm закояодва.тва про зайнятiсть, трудового законодsвствs, охорони

],2.2.Не допускsм звiльн€нн, прбцЬнflкiв ЗСО, якi мають fiер.взj|оlе право на
роботi або, Ki в€ Mon(}.rь б}ти звiльн€нi згiдяо чrt|ного

,аконодавства (c,l.c1.42.184 КЗпП Украiни та iнuli законодФчi ши.



4.Рсryлюв!в,tя вяробп!чlrl! трудов!х вiдяоспц,
Pcrtxм працi i sйоочп ку.

1.1. ддмiяiФрацiя Ззсо зобов'яtустъся:
,1,1.1, Сприягlt ЗЗСО р€алigцii йоrо права ва: саловряд/ваЕял, яке передftчас
самостiйне вир;чrе!fiя tоi методввоi i Фiнаясовоi

.1.1,2, Узгодкуватл з Ilрофспiлкою ЗЗСО будь-якi змiни тцвалосгi робочою
rJcy. режиму працi, повiдоvлslи праUiвникiв про TaKi lмiяи }а,вэ viсяцi до it

.],l,З, Адмiяiстрдцii ЗЗСО не вимдвп вiд працiвяикiв без ]'х згоди вихохаям
tобФи, Ее бумовленоi трудовим доrовором m посадовими обов'rjками.
.1 1.5, Bci заохоqеffня керiвшка ЗЗСО засmсо.увати за поrcджешям з
rrрфспЬкою ЗЗСО.
.],l,б. Забезлеч,тt контроль за розробкою та затвердженням:

7 ш-mтноm розшсу зсо виповiдfiо до Тйповою шату;
r' посадових обов'iзкiв педагогiчних та iвllих працiвяякiв ззсо, як

яеобхiдJоi умови вбеlлеченш об'сrгивноi aEcтarii лрацiвникiв та
вffiношенн.я вiдповiднl[ч умов оrlлап прбцi:

/ лравил внутiшпьою трдовою розпорядку-
r' забезпечит, обов'язкоф введеяяя особових облiкових каргок п-2 на Bcix

працiвн!кiв ЗЗСО.j 1,7.оiнайомпюmп працiвнiкiв ззсо пiд роlписку з накш, якi перФнально
\ сrос},юrься. лtовдvи працi. посJдовиW iнстукчiяj,,iл, лравилами

зч}трimього трудоюго розпорrдку та колеiтивявя договором.
_ 1,8.Ilадавап п.деогiчяйм пралiвпи{ам ЗЗСО, по можлбФтi, вiльяий вiд
, lofiiв девь для uетодичяоi пйготовм, }"lаgгj о райояяц семiварэх.
r,L9. Передбачатя в розшадi запль (}"ot(iв) зменц,енllя днiв з локайи
rс_rsголiчним прдцЬяихы ЗЗСО, якi яе мають ловно

: :, l , спряят'' вiдмisi орmнами мiсцевоm самоврядуванш, державноI виконавчоi
, Lrл dсзаконно прийнятлх ними piUJeHb. яьi стос)тться скорочення чиселыlо<li
]io trlтaly прдцiввliкiв ЗЗСО
j._1, ПDофспiJ|кова орг.нiзrцiя зобов'язусться:
] _i 1. не двмй зmдg на вfiвiльнеЕня з роботи пралiвяиkiв Ззсо бв проЕдення
trопср.дпiх переговорiв шодо мо)ff ивого iх працешацпування.

уповновахеним вим органом, обмiну iяформацi€ю, проводrгя
:!ш]- роботу. спрямоваtrу яа вiдкрипя Hoвnx робочих мiсць, зялжеяш рiвяя
з вiльненgя прsцiввиdв,
] ],З Спряяти пошrреяню iнформацiТ щодо потеб кадровою з,безпеqеяя, в
j ]co через засобя масовоТ iнформацii'.
r,з,4 ковтроmвдти порядок проведеяня лiквiдацii та реорганiзацiт ззсо,
.|орочеfu шаry. ъбФпеч.нш працемапгryшня при цюм) вивiльяенш
,гац'вникiв ва HoBocTBopeHi робочi мiсuя. на вsrантнi стшки вiдповiдно до
]3Е!оm 9кояодавсгм та Догоmру,
],],5, Не знiмати з проФспiлкоюm облiку працiвшкiв ЗЗСО, звiльнених а с-т. 40

п, l КЗлП Украiни, до ii лралевлылryвання.



]а тим, якj доiждх(ають на робоry з iвш!х яеФеяж пуппiв.
.1, l . I 0 ПрводIm надточнi роботи, роботи у вихiдl,i, святковi, нербочi днi л!tле

,п,,lзгою, аСю ra домоФеRiсг,о , працiвниюv, r комленсэцi.ю iншми !нями
ri:lпочияку (олiмлiвди, змаЕlшя, конý"сц семiнаря) .

r,1,1l, Графiк вiдпусmк складасться на коюй кшеядврmй piк не пiзнiше 05
Jiчпя поmчsо.о року i доводrrь.я до вiдома Bcix лрацiввrкiв ЗЗСО, Графiки
t\liвяocтi на PiK зfiтверджус керiвнйк ЗЗСО (за поrOджсннп з Профспiшою

'jco) 
не пilнiше Hiж за мigць до початý Hoвolo року ra доводитъ до вiдоvа

Iрацiвmкis, шхом роlмiщеtr грэфiхjв ) досryп,lшд,tя працiвникiв vicu,x,
r l 12 надампr невикориfiаrу з повахних прпин вiдrryсrку,
.], l , l З. Допускати надаЕял в;дтryстки в р9хунок майбутньоТ лiтяьоi для саuаторнс
(_,-рорвоm лiкуsання. Ях sиняток, нддавати вiдryФ@ без збереженш заробiтноi
-]rаrи прцiвникам для закitненкя лiкування вiд гяжких мрювнь ъ для
ивершення санsторво-курортноm лiкування првцiввика чи qлеltа ciм'i
l гявш icm, мтаяоменому у медичном} висновку, а l акож rcс гроi oбгруfircвэноI
ясобхiдвостi: шорбi рiдних, реабiлiтацii пiсл, BaжKoi хsоробл, васлiдхах пожеж,
стихiйtоm лиха" iнших скл€,дних сiмейних обставиfi d.
,1,1,14. Нsд@п поружжв,,Kj працюють в сисreмi освirи. vохоlивiсть
вuкорrстати siдrryсгху в одив i той же час.
,l 1,15, Вiдклиьаги працiвнrkiв ]ЗСО il ч]ор;чноi вiдпусlки лиmе rа iч зlодою fr у

нодшством, У випадку вшику l вИпустм на cepпHeвi
БUнференцti Ф на об'ftд шпл 06овlлкою компевсувти вiдпрцющi днi,
.l,1.16. Надамти додатковi вiдпустки працiвяякам з яеяормованим робочим щем
тивыiФюдо 7 квлевдарнждвiв згiдяо Лодатку М 2 до Доrcвору,
.l Ll7, Всr8ошюm, прцiвникдм ЗЗСО додшковi вiдтiустки э роботу в
шкiлливих i важких )а,овах працi залехно вiд атестацii робочrх мiсць вiдповjдtо
ro Додатку lt 3 до Договору.
-1.1,18. Наддйтв додатковi оплачуванi siдпуФш пояад передбаlrраву
rаководавством тривалiсть за paxyllok позабюджстнп хошiв та ckoHoмii фон,ry
Jаробiтноi платя у влпадах| осйястого шлюбу, шлюбу дiтей, нарджеl|нi
r лтивп5атьковi, смертiЬiднц, проюдiв на вiйськову сл}rебу (батькш), баъкам,
:llи яUх } вiцi ло l8 poKiв всryпаюrь до навчsльних 1акjалiв, ро]ташовзнв у
ншiй мiсцсвосri, батькапа, чяТ дiти йд}ть до пФlljого класу цlxолr, !аеранам,
iонорам! за виконанв, громадськйх обов',зкiв mловi ПроФпiлм ЗСО - тря
]обочихднi яа умовах коле@вного Договору,
] l,t9. забезлечити мат€рiаль_не заохочеяня ледагоriчяrх працiввrкiв зЗсо,
]jrобумчi ocвiти ilбlx стали переможцJlш мi,кпредмем оriпiал Малоi
]кадемij наук, Koll K}pciвl ]yPtipiв тощо.
_ 1,20, ЗвбвDечит! тивалiФь робочого часу псдаmгiчяих працiвникiв ЗЗСО,
t,),чених у перiод, що н€ ]бiгастьс, ir цrорiчною оплачумою вiдлусткою, на

; !ок яе бiльlче одноm мjсяця до роб(М в оздоровчi Еfoр! з девiим
сребуввняям дiтей, цо дiють в ка,rikулrрний псрiод у тiй же мiсцевостi на баji
J(lадiв ишьноi ереднюТ Gвiп в jншв ншWьних rаклмiв. не моl{е
:еревицува { кiль,dсть годrя, при тарифiкацii до початку Takoi
:ФбоФ, чи npir укладавнi тудового договору.



r,l,]l. Згiдно ч-3 п.2 ст,22 За(ову yKPai,rH <Про повву зашьяу с€редню
ocBiTyD педагýгiчнi працiввикв ззсо, якi досrгл, певсiйяоm BiKy та якям
зиплачуеъся ленсЬ за BiKoM, працюють ва ocнoвi тудових дого!орiв! цо
) мадшБся стоюм вiд одноm до тьох роуь.
.r, l .22 KepiBHHK m педагогiчЕi працiвяrк, ЗЗСО, цо досягrи певсiйного BiKy i
1яккми були }хла.Oенi gгрковi тудовi договори. сток як}rх rакiнqшя
корист)4Фься праюм на вiдлустry, отримвш допомоги на оздорошеltвя Е
а/нsюродr !! с)шiняу прщю незалсжно вЬ рв)льlаlis вонцрсу I

лереукладенп, строкомх тудом доmзорiв яа llовrй сгрок.
,1,1,:] У каsiкулярпй час ре)ким рбот9 педаmгiв вФловлюватrr прпорцiй!о
lижневому намнrменню, В окреvих випадкл у погодженнi 1

Профспiлкою ЗЗСО гrýчкий грфiк з бiльшою тривм;сflо рбот, в деяь, ме iз
16ережеян,м зягмшо тяжневоi тр!валостi Ёюбочого чФу.
].2. cmPoE|l лоrоsору ломоЕхлпсс, що:
,l,:.l Перiоди, впродовж яквх } З]СО не здiйснюсlься ошй ндвчшниП лролес
(освiгнс дiяльнiсть) у 1в'я?ку i1 cmiтapнo епiдемiолоliчяими, клiмавниvи чи
iнч]им,, не змежяrмл вiд працiвникiв йстЕвиям, € робочrм часом
педаroгi'mх та inltя працiвнtкiв. У з!зяачеfiиЙ час працiвники шIлаються до
навчалsнсмховяоi', орвнiяцiЙясмФодtФоi, органiзацiЛно-ледФлiчяоi робiт
вiдповiдно до яаказу керiвнлка ЗЗСО в порядку! лередбаченому Договором та
правшаш внутрiшяього трудового розпорядку.
1,],2. Зшtучення педтогiчвих працiвнйкiв ЗСО, яti здiйснюють iядявiдУsльяе
нJвчання дiтЕfi ]э медrrчнимп а тако* асистенгiв лнтелiв до
в конщш iншоi орmнiзацiйно-педагогiчноi рботи у каfiiкуляршЙ перiоr.
здiйснюбься в м€жd dлькостi rcдин вавsшьного намнтаженяя, установленою
лри тариФiкацii до лочатку каяiкул,
{.:.З Залrlення педаmгiчяих лрацiвникiв ЗЗСО у каяiкуляряий перiод, якrй не
rбiгас@, з ii цорisвою оrйачуваною вiдпусткою, до робоги в оздороз9х
таборах, розтачJошп в iЕшiй мiсцевостi, здiйсЕюсться лише за згодою

l,],4 Реш викояш оргавiзщiйяо)', методячвоi', gауховоi рботи реryлюЕгrcя
lравилш вн).грiшго грудоюrc рФоорядку. планаяи науковGдослiдllих
.ol]iт. прграмами. iндивiдуsльничи плsrlg,и робiт,
I :,5.Сприяти забе]леченню дотиvання Правил BH}.гpiulнborc тудоюю
ро!порядку (Додатох N, 4 ).
r,],6.сшчсно iвФормуватя працiвнякiв зсо про злlitя в норматхвяях
,:оr)цекmх цодо всmновл€нш cтoKiB ocBiTH ьоrо процесу. KaHiKyJt 1ощо.
-1.],7 Звйьнення прlцiвникiЪ ЗЗСО з iяiцiатйви адмiяigФацiТ ЗЗСО, у зв'язку з

Nвiдацil ю. реорвi]ацiсю зsмаФ/ ъгмьно-r середньоi освirи. ra скороченlФ,lry ре,(омеядоФо иiйснюмти пiФя 1акiнченм навчФноm рhа 1

:oтpnмaнl,iм порядry та яаданням mр rгiй, пер€дбаченп чинвим

],],8 Спiвпрацюватп з органамл управл iння о!вiп{ m оргалами викояавчоi мади
]i мiсцевоrо сOмоврядувзнм з мстою полереджеяш пор)теяь яорм
пfiоllодаювri недотryщенш нсбrр}ътовавоrо ?акриrтя Ззсо та звiльнен}п йоm

]0



ll

r ],9. Лря признвченяi в Ззсо нs роботу зяайоlmя лрцiвнихiв пiд розлис, з
осаrовпи обовlязкNя m Прлилдми вяутiмю трудовоm розлорядку,j]-lo Заб€зпечrг, Maтcpisjtbнe заохоченяя ледагогiчнп працisнякiв зЗсо,

]]о6}вачi ocвiflr rкйх (ш переможцями облsсяtfх, раЙонншх 1в учасtlвxши
леукрiЪських i мЬкяародtm учIriDськях Фiшiад, KoffK)TciB, фесrивалiц

l.З. Профспiлtсовr оргtпiзsцi, шбов'язусrься:
l,З.l КолтролIовgти дотриманвя умов j графiкiв робот!, вiдlусток.
.{,З.2 yciмa моrtливими з*оявцми засобами захищат, прцiвffикiв ЗЗСО, до яtfiх
lеlsконно ]асlосовуюrься 1dоди а.Oмiнiстативно_дисцяплitlврною вшив}
внd.лiдок вiдстоювдяня tши iHгtpeciв лрвцiвшкiв,
l,'].1,1нфрмувати керiвника ЗЗсо. члеяiв тудоюю кФепву, вiлqiл Gвiти.
орфни мади про фпи порушень дiючопо законодавф, вносити пропо]ицii
1чодо ч]пiхiа вtlрi|ll€ння пробл
l,],4. надамти працiвlr]{l@ ззсо юридичку i мФодлчну доломогу lцл
розв'язЕц пита,llь працi ъ вiдпочиrку,
.l,З.5, У випадках Фубого поруlчевв! трудового законодавства Засfiовником, при
, елосяпеннi 1юди щодо }с)ненш циt порушень viж сторонами доlовору,
]iФормув.ти письvово. ормви лрокураryри дя вmвднн, tцодiв щодо усуненш
uи\ порушень поновлення поруlдених лрав i прит,гненяя у встановленоvу
laioнoм лорядку до вiдповiдФ bнoc.i oci6, я'd догryсш цi пор}шення,
5.Цормувппя i ошiп пр.цi.
5.1. Адмiхigrрrцir ЗЗСО r.бов'qзусься:
j,l,l. Добимтхсь noвHoi сю€часноi виплата в повному обс,J; зэробiтно:r шатr.
в,lrryсФич. оrлоровчи\. в@шроди ra сумлiнну праUю Е BHcoKi особипi
.осяl нення, виконавську диспшiну, надбавки за пре.тижнiсть ледагогiчноi
грачi. греvii, iнцих кошгiвфонф оплати працi. виlраl на службовi вi,Oрядженлл.
шо фiнанс}югю, viською радою, Оплата працi педшгiчtlиv прдIвникам
,Llйсф.гкя вiдповiдно до гарифiкачiйllих спискiв , а нспсдагогiчниv
працiвшка вiдlовiдно до табел! облiку робочоrc часу.
: L2 Po]Mip кошriц якi вUдiшtЕ, длл виплати вшшрди ra сумлiнну праlltо
]еJаmПчвлм працiвfiru ЗСО, не може б}ти меgше 50Оlо посадового оusд/,
iтавкп иробiтноi платн.t ,j, Bci питання, якi Фос}мься трплдп i премiюмння, уrгоджумlи з
rрофспiлковою оргаgiзацi€ю.
: ,,4. Заробiгну ппат) видаваr и двiчi на мiсяUь чФез прочiжок час). шо не
],еревиry€ lб fiал€tlдарнfiх дяiв| -пбр!rа лоловияа (ававс) до 18 числа поточяою
ч]сrlц, друга часгиЕа (оэтаiочна виплатs) до ] числа кожlrоm мiсяця
,4ryплою ,1а lвiтним. Роlйр вробiтноi плоти ,5 пepll]} лоловлк) мiсяш
:)оводfй за фsкгичяо вiдлралювалий час.
: L5. Рзом iз вимаmю зарплати за бам працiвиикiв ЗЗСО надетя
:)!сьмову iнФормацiю про з1l]]шsi суми зарллап з рвшиФровхою за видами
.пплац розмiрtl i пiдс-rави вiдрахувань iз зарплаmi с)м зарплати. що вшешь

: 1,6, Сприiти забезлеч€нню реалiзацii положеяь Укsу Президента yкpaim <Про
,а\одI] цодо забезпечеяш пр;оритетного розвитку освiти в ykpaiяi), вiд
]0,10.20]0 эа Nq 926 та поФзови Кабiн€ry MiHicтpiB в;д 2З березня 20Il за Л!З7З.
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що стосуФься 3иплати вадбавtо{ зi змiнами. приЙвrпш в;д ILOL20I8 роry в
.озмiрi вiд 5% до З0%.
: l,', Не приПмати а одяоФронньому поря.цкf р:шенъ, щодо змiни уrrоФкених
:э вставошевя, новrх )мов ошdи працi,
5 1,8. Забезпечити отlлату праli працiвникам ЗЗСО, ,Ki замiнююъ flмч.оФ
зj]с}тgiх працiвнякiв. вiдповiдlо до впмог чкнпоrо закояо]lаэстm.
:,1.9, Ойачущти поmдппrу робоry працiвникам fiри виконаняi робiт Pbвoi
кваriфiкацii i замiнi працiвв!кiв рiзноi хвалiфiкдцii за ставкою вищоi ква,liфйацii
збо квшiфiкацiйяоi катеюрii, яку мд€ лрдцiвник, яшй факгично викону€ роботу,
5,l,]0. Оплачуватя qас простою не ! винlr працiвяrка не пяжче 2/3 згiдfiо cт.l lЗ
L ]пП Украiни ъ в po]vipi середньоi ]аробiтноi llлап, вшючаючи c}at) дошsl.
]гiдно лисm MiHicTepcTBa соцiа,Бвоi полiтлм вИ 10.05.2017 року та з.iдно п.?7
ra л. 89 lfiстукцil про порrдок обч!Ф€ння 9робтноi платg в змежносгi вiд
орmвiзацii працi пiд час проФю.
l ] Il,Здiйсяюмти ошаry прц] за рботу в понад)/рочний час, у cMKoBi та
Б хiшi днi згjдяо ст.72 КЗпI1.
i, ' , I :,Провоrя гя виплати вi-цтусв их та оrдорвчич до поча l ý вiдпуФки.
5.].lЗ, Проводити доrrпвти та надбавки до заробjтяоi плати вiдповiдно ст,24 п.З
]бз,2 Закояу УкраiЪи (Про повяу загмьиу середф ocвiTy) та до Додаtry Nq5

j,1,14. Здiйсяюватп пiдвяцеry оплату працi за роботу в яеспрrirтлйвих та
Jkiдлвп умомх пrвцi з.Ъяо Додвтку ffq б до Доmюру.
j,1.15. Здiйсяюмти до!tаткову ошату з роботу в вiчнrй час (з lGi rcдrни reчора
]о GT mдия Ёяку) працiвшкам, якi за ФаФiкам! робоп пр!цюlоть у цей час, у
-^o]Mipi не меяшс 40 о/о посэдовоrc ошаду (Фавм эробiтяоi плати).
:',1,Io. Всталовлюв9m однорsовi доплати до зарплаги за складнiсlь ъ
iilеtsсивнiсlь. нзпруженiФь у працi педагогiчним прfuiвяикам, якi пiдmт}вали
-ouIеpiB обласних та рестryбпiканських олiмпiu. перемо)кц]в T}pHiPiB la
KoHK}TlciB згiдво [lФо}кеsн, (Додаток fis 7 ).j 1,I7. Виллачумти педагогiшv прдцiвникам винаmрод} ,ta суvлiнну працю.
rразкове виконанн, службовri обов'язкiв за ст. 57 ЗеоЕу Укrаiяи (Про ocвiт}), в
.озуiрi яе мевше 50 0/о до Дня працiвн кiв ocвiв у вiдповiднос.тi до ПоложеIФ
.]одаrcк.tф 8 )
:,1,18_ Провомгя матерiшьяе заохочеяня псдаrcгiчнях працiвяuкiв ЗЗСО за
.зýяок eKoяoмii фонду здробiтяоi плати згiдно Положеяня ( Додаток xs 9 ),
' ',lo, Передбsчати кошmрис виплати MaleРia,lbнoi допоvоm на
]rдоровлен}rп в розмiр; l00% окладу при наданяi ч€рговоi вiдлустки. а також
оеviювання членiв прфспiлки 1 числа обслловуючого персонФ). якi

4lплачузат! аiдповiдrо tIоложеяш (додаток}фl0)
j l.]0 При етановленлi педаrогiвим працiвнrкам

qий нФчальняй piK з6€рimп, як праsило. йоtо бсяг, а тахох дотримувmФ
:шЁциrry flасrулнlrцтЕ э.шадаляя лредметiв у uм, Фупах.

: ],]] З мегою дотимаяш впог Поrокеяня про яавчальнi кабiнети
пгdьноосвiп;х на!чальних заЕпадiв| затвердж€яого вцsом Мiнiст€рстм ocBiTB

чауки yKpaiн'{ вiл 20 липш 2004 року lY! 60l тs Положення про навчальЕi
., i,нфи'} природничо_vаrevагичнл пре!метis 1ау.ла"Oiв освilи. заr вердженого
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l!x!]oit Мiн;сrфФва освiти i науки Украiяи вй l4 rрулня 20I2 року N9I42З, лри
з.тrяовленяi доллат за завiлуванш наЕчальнлми кабiнстами:

7 llе обмежувати тfim та кiлькостi навчальвих кабiяФiз ззсо. за завiлумнн,
якями lставовлlоaться долаткOва olпaml

/ jабвпечrпи оплаry ?а ]авiдувалня одним працIвнком Kil|bxox |lпЕч3пьних
&абiпеliв.l l :] ]бФ,rати iз прац,sникап,и 3ЗСО, якt брали гrасть } акцiяr пготесry череr

:евlllоltдння норм колекrиsних договорiв 1а уlод з влнt1

гобо,оlдвчя, тробirну шаг} в поUном} porмipi на lliлставi llолФrеIlь вишаl}
,|o1.|ar. налбавок. llремiЙ працiвникам ) polMipax. визllдчених вшловiлllо ло
,iостаяови колектшяrfi доrоворiв ,

5,1,2]. свосчасно здiйснювати iндексацiю грошових доходiв працjвнякiв Ззсо. у
jв'яrNу iз зростаншм цit{ j тарифiв lla сложивчiтовари та лосл}ти, Забс!печити
о п lJly лоll,|аI, надбшlq прсмiй llраUigникаr.r у розмlрах ttл]начени\ вiлповiдltо
lo поgrднови Кабiнсгу Miнicтpiв yкpaiн'j вiд 09.12,2015.ШsIOlЗ (Про
\l UIlядкуъаняп струкгли lаробiтноI пjати. особливостiлроведенн, i}шсксацiIта
внессння змiп до деяких норматлвно-правових зкгiв[ Не допускати зм€нше,lш
-dосkас}ъанпя стич}.lюючлх вимат, нздбавок i доплаl.якi вfi дновленi у
гранпчнях розмjрах,j ] , ]4, Перелбачши в коlхторисах видатки 

'ra 
премiюsання. наданя' магерi,d]rьяоi

,]опомо1,1l за розробкr1 тд зпров!пжсlllи aвTopcbкtн llавчхльхлх програм,
lpoci-Tiв, ocвiтBix мсrодик i,rехпологiй, мФодiв iзасобiв. насамперел мgrодfiк
хJ\tпФентiсного яавчання, резлiзацiю iнновацiйяих програм. стпмулювавня
твопчоi працi i педагогiчного новаторства педаrогiltяrх працiвнпкiв ypmмipi не
чeкlle2 вiдсmкiв плаltовоrо фонду заробiтпоi плати.
j 1.25- Вставовпюват! надбавr-у за ск[алнiсгь i напр)rircяiсть в рботi до 50 %
,,пс!ловоIо оlладу ксрiвнику 13соlа iншим працiвнл{ам,
j.l 26,При звiльленяi прдцiвЕиl(а ЗЗСО влплаtrувати нм€жнi йому суми в леяь
jвiльfiенлi, а в разi поруlценх, цього строку з власноТ uянх - сФедяiП заробiток за

5.2. ПроФспiлftоsа оргrЕirrцi, ]обов'я!у{ться|
i ],l.Здiйсповати опефflвнцй ко!проrь за t|apaxyвallн,M
зltплдтоlо здробiтнот платfi та iнll]иx вкплат.
l ],2, Iнформ)ватл працisllиtis ЗЗСО лро учови т, 1M'Hll }frоu оплаlл лрiцi,
5,],З Ъбеlпеrувsти взасмодiю з opmкrмtr викояавчоТ влаIlи. оргаяаrlrи
lержавного нагляду д,lя вярiшепня пятань пов'язалlц iз р€элiзацi€ю правз

цацiввикiв ЗЗСО на сво€qаспу i в повному обсязi о{шату працi. iяформувати про
:,aK.rH поруlлеш TepMiHiB виплатп зарбiтЕоi плати з! колекrяввим договором,
: ].4, Ввосити обфуrпов!нi пропозйцii щодо пiдвипrеняя рOзмiрiв премiй, доплат,
llJ,rбаво(, надання пiлъг imраmiй лрацiвникам ЗЗСО,
: ' i, Впос п и прппоlи цii вiллiлу освiти щоло rаmо(}тэ ппя заtолiв
: l|c цишiuарного вплrву ло KepigвxKa ЗЗСО, з вияи якого доп}тlена

dоргованjсть ir rаробilноi lатись фимання
].ly:tbпTiв i]t розгляду
' ] {l ]верlаrись до oplaнb лержвsноi мад , органiв мiсцеволо саловрмумtttlл,

tцо !n.na;.TnnEiq лп Fnl m,,,:
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6.ОIопоЕs прдцi п здоров'я.
6.1, Адмiяiстрацiя ЗЗСО зобов'язуФься;
. L l . Домогтися ад'!iнiстщiсю ЗЗСО шог щодо
]Dlаяiзацii робоп з охорон працi вiдповiдно до Ъкоlry УкраТяg 'Про охорову

,: Оргаяiзумти rаходiв urодо дфягненм
норматявiв бвпекr, гiгi.ня працi та вирбmчого с€р.довиUrа,

]jj_rвrщенш рiвяя охорояи првцi вiдDовiдно до Додатf,f }l. ]l до Договору,
r,].1, Щорiчно вносити нд обговорення бopiв гр}довоm колеюив) пmа.}lш
.lвopcню нэлешх )тов i беlпеfi прsцi. в)киm иходiв ]rл, wеншеш
. робнхчою т?явипrJму i професiйноi зsхюрювАнmi,

6,L4 Свосчасно проводити яавчання m iucтpyxTa)кi з Texнi@ безпеки,
охорони прцi i по)$сжноi безпе,с|.
6,1.5,Прводrтя аЕстацiю робочих м;сць за }а,tовам працi вiдповiдно Порядку,
]атвердкевоrо поставовою Кабiяеry MiHicтРiB УкраiЪи Ns 442 вiд 01,08.]992
редакцiявiд28.10. 20l6.
6,1-6,Збвп€чувfи процiвникis спецодяmм, сп€цуJуl:гям, звсбаrrи
i!.rп!iдушъвого зцясry в;дповiдЕо до п.2 ст.8 Зжоиу Украiни (Про охорову

П.р.Jats пDоaфШ i поgд пр.цЬm(Ь ai бвоплrm lбвп.суfu Фецiшш
о ,п очl.щiиь{п .lr1тч п iхппп IФбп iщ.ilvшoФ r.t.сгу
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200

l00

lllшi професii i посдд, пов'вдi iз

I

пр!мiтка: даяоФ яормоо передбасспо мшо юслоларче 72. яке випусшdься яа

.апiтарво_гiгi€нiчпi лоте6, у мiсця з шноID кор,ст}танш,



плащ. rfпткд бфФв яна
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0бслуговувФя, li
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. 1,7, Забезлечити лримiщення первивними засобами пожежогасiяяr,
п.1,8 Домагатись, щоб в ЗЗСО забезпечувмось дотримаяня вставошеяого
с]н,тарЕrми яормам, т€мпераryряоло режиму в прп,щеннях.
б.1,9, Домаmfись вiдl!коryмняя працiвяикам збиткiв в рsi заflодiяивя калiцтва,
rбо iнull{х уlrкодхеиь здорвlr, пов'язаних тудових обов'язкiв,
.i,lповiдrодо ст. lI заfiону украiЪи (Проохорону прдrп,,
, ' I0, Не допускати проведеняя планових медичвих оглядiв працiвнпкiв за iLч

,ll,Проводгги перевiрк7 олору тs rануленя Fiдно

" 1,I2 забезп€читл видiленяя коштiв на проведеявя профiлактичяих зцодiв з
]\орояи працi в ко!лторисi ЗЗСО в обсязi яе менше 0,2 вiдсотка в;д фовду
п]ати працi вiдпоаiдно до лоложеяь cT,l9 Закояу УктаiЪи (Проохороfiу працi>,

- ] ,l].забезпечяти система11Фе пивиц€ння рiвня o6iзнавостi праdвликiв ззсо
]роблешмиl пов'rзашми з ВlЛСНIДОМ, covid-l9 в iяшими небе]печяими

i ]\ сmми iпфкцiями i Тх впляяом на здоров'я.
- l , 14.пря умадаянi тудоюго Доmвору проiяформуватg пiд розпис працiвв!@
:о }voB' лрацi! наявнiсть ва робоlrому мiсцi яебезлечних iшкiдлявR

:,lфбпичrх Фахторiв, мошивi васлiдки ix влливу ла здороЕ'яl д також про йою
]зва вапiльгл i компенсацii за роботу втаких умовм,

Куртка ба!ов яla(в]ямry)

l8

l2

]



б.1,15.Не допускати працiвнякiв, цо н. лройши навчанпя за il,дtjвiryа,lьною
програмою пiдготовки та Tepeвip@ 1нань з пl|фь охорони працi. до виконання

рбiт,
6.2. Сторопr домовшпсь:
6,2,1. Виявляти лрихоъумння нещrcвФ( ввпадкiв tа робочому мiсцi,
6.2,2. Орrанiювувати навчвння та iвструктаж працiвникiв ЗЗСО з охорони працi,
прдвш поюдl@ни з облвдвшшм та дiй вs випадок вйяикн€tlllя яебезпечяйх

6,2.З. Створ}rги комiсiю з пиmнв охоропи працi, сприrти Е роботi вiдповiдво cf,
26 Звкову УкраiЪlj <Про охорову працi,,,
б,2,4. Вивосtlти ва розгляд зборiв трудовоrc колективу та видавати яакази з
пиmнь охорЕи працi.
бJ. Профс,iлtrоз, орг!пariцir зоЬ.'язуеться:
6,З.L IяФормувати працiвникiв ЗЗСО про ii прам та гарантiТ в сФерi охоронл
працi! представляти ;юереси врацiвникiв ЗЗСО у вирiш€внi питмь охорони
працi,
6.З.2. Здiйсяювати коптрrь за доlримаяням керiвни|Фм ЗСО законодаrcmа пр
охорону працi, стюревшм безпешх i нешiдlивих }тов прецi, зб€зпеченням
працiвlrикiв ззсо.
D,З,З, Браги участь ) роrробцi до\тцентiв, органiзацii навчання, перевiрцi 1ндIlь

'lрацiвмкiв 
з пигф оrорони працi. в розслiдвsяяi яещаснл випsдхiв. в

атестацii робочих MicФ,
6,З-4, У разi заФози жrтгrю або здоров'ю лрацiЕникiв ЗЗСО ввмагат! вегайвоm
припияеш робiт, заlsъ та ус}яенвя цiеl загрози.
б,З.5 Забешечити коятроль:

7 за вконаяrим звходiв чrодо створеявя здорових, безпечялх )Фов працi i
навчаfiня дrя Bcix учаснrхiв освiт1,!оrо процесу вiдповiдко до Закоtlу
Уr?аiни <Про охорону прfuЬ,, iншиt нормаlивно пршввх апiв,l охорони

r' ]д ремiзацiсю заходis з охорояй пралi лередбачоних
Договорм, за бсзпечною ексмуатsцiф будiФь i споруд ЗЗСО, якiсm
проЕдеfiня теЕiчяоi i@ятаризацii плаповою лоп€редхтвального

6,З.6 Вживати заходiв д.lя органiзацii та забеmечення оздоровлевя,
.Fацiвшiв ЗЗСО Е ft дiтей.

I

-, Соцi.ль[i гrрсЕп'I, пiльгвтс компеясrцii
-,l. Ддмiнiстрrцiя а}СО зобов'язуФьсяl
- 1.1. Домагатись бв}fuовиого забезпечення педагэгiчням лралiвflrкам гарантiй
r пiльц пер€дбачених чяннllм заrФЕодавсгвом.
- |,]. Поrcд*уваги з Прфпiлкою ЗЗСО пи Фяя соцiшьпо - економisого rа
-|aвoвom характеру вiдловiдно до Додатку xs 12.

7,L3, Орmнiзов}зати безко,ll1овяе реryпярне пiдввеняя педшгiв до
ll iсця робоп i tlазад до дому,- i,.l. Слряiти проведекrю заtодiв для лолimепrя жrrлоюrc ябвпеqеш
, гluiвникiв 3ЗСО та крfдит),ванш споруджеш ниt|и жлл4 вiдведенм
rзltелькrн дiляяок пiд городи, х!тлове будiвництво.



'_lj. 
Надшати лрацiвяикам ЗЗСО Maт.pimbнy допомоrу для вирillJеняя

Фььяо лоблових плФь s;дповiдно до п,5. ст,57 зцону Укрв]':ни (про
Gф,), за рахунок позабюд,(Фяих коlлтiв,
7_:,б, Е|sдамlи лраUiвнйiл ЗЗСО маЕрiщья} допомоry при вихолi на пенсiю il
iъя.ЕЕян в розмiрi 0,J посадового окпдду при безперершому cтard роботя в
]ElaIi лонад l0 poкiв, в PФMipi окrад/ - при сrажi понад 20 poкiв. Вяплату

тофлm за paxylloK eKoEoмii Фоя,ry rарпл!ти та лозr6юддfiвих вадходжеяь-
7_]_7. Здiйснювати псрепрофiлювавн,, з5крrпя, лiвiдацiю, а такох змiну Форм
@.яостi ЗЗСОлише за згодою з Профспiлкою ЗЗ€О тазарiшеняям колекгив их

..1_Е. tlпдавати працiвникам Ззсовiльний вiд роботи деяь при вiдпtаченнj
эбilеiв - 50, 55, 60-рiчча.
- 1_9 Ви!ryкуватя момивiФьдrя 

'атерiальfiою 
вiдзначевш прsцi.никiв ЗЗСО

_Еа lосягненнi сгажу робоп в зкладi у 20, 25, 30 i т.л poKiв
;.1,10. Предсmмя,пr cninbвo iз Профпп|кою Ззсо працiвfiикiв на наmродкеffяя

+аvотея, значкзми. ;вшимй наюролами.
- :,l L Вживати,rцодiв д,u неOопущення }в}хення прsв педагопчних
:?адlвшкiв ]ЗСО. якi маюъ право на пенсiю 1а вис,ryry poлiB. при ]апрвадitеннi
сi{сiйного лрофесiйноrc стра](увавпя. Вjлповiдяо до сrапi 55 Закону Укра]'m
'TIPo певсiйfiе забезпеченм" l992, N9 З Редакцiя вiд 14,08,202IP,
-.l,l,:, Органiзовувsти проведення гдуtевих сларlа\;а.!.1маfsнь. TяHipiB.
ffiа фФивмiв га коякурсiв. iнших кульryрно_масовях в спортивния водiв
-,€ре.r працiвни KiB ЗЗСО, викорllстовуючи спортиsЕу бау та слоFгивнi споруди
TJco.
-'J. ПроФспiлком ор.rligцir зобФ'яrуФкя:
-:,l. ]дiПснювirи контоль iнадання необч iдноi opl ан iзацiй Hoi допоvор шенш
Фофслiлки ЗЗСО у питаявi оlримання комунальяих пiльгта гарантiй.
if.2. Прогвозувати цlляхя вирiшеввя житловпх проблем працiв}lикiв ззсо,
зяфш пропозllцii цодо яих керiввику З3СО, Засновяику тдорmнам влади.
'' :,], ]sбеlпечиги видiленю ьоtлтiв для pesji,al_ii програW оздоровлення
ЕFацЬниkiв З]СО. а такожi\ дiгей влiтltiй га кшiкулярнiпсрiодя.
;:_4. tЪдамтll матерiФьву лопомогу чrенаfi ПрфлЬки ЗЗСО в pa]i
,lнихяення сшадtrою маЕрiшьного сmновища чи сiмейних обсmвин,
r:.5. оргапiзовувати надмв, допомоги у впрiшевцi лобутових проблем

-Bcioнepaм ЗЗСО. привiтшнi;х 1ювiлеями, cвМ m iншичи подiямя,
i:.6. Не знiмати з профспiлкового блiку працiвникiв, якiзвiльнилисьу зв'язку з
Фодом на пенсilо н BiKov.lair бажstlням.
:_:,?,Сприяти провеrеннюоlдороuлеIlня. сivейною вi,Oпочинку члснiв
ГЬофпйкfi ЗЗСО.
::,8.оршjзовувати проведенш екскурсiй. колепивнихлсреглядiв. культ)?но

:.]_9. Здiйснювати членам ПроФсп;лки ЗЗСО лрфспiлкоsу вuллату rLп,
]епевленнл долла1 ъ сщаюрнск).рортне лiýмнш, аикож при вiд]начеmi
:oaireTв_50,55ý0,65 poKiв i й премiювти та нsгороджуйтл грамотами.
-_'.I0,Органi?овулдти лровеленшфiзкультурно спорпвWхзахолiв.учасli
ftаЬ Профспiлки З:}СО у Фесruвдях художньоi (а,одiяlьностi,



з адмiяiстрацi€ю ЗЗСО провод,тп в€чори вi,щочrяку, присвячеяi

ьне партнёрство
сграцiя ЗЗСО зобов'язусться |

працiвяикш ЗЗСО у пiдготовцiта поданяi докумевтiв, необхiдних

ти яа вивчення ; лопередв€ погодr(енш зПроФспiлкою ЗЗСО
Haxa]iB. lлосlос}юlося соцiа,lьно-еьономiчних. груловиr прав га

Створюмтп умовх для безпереlllкодного доступу пфспiлковях
iB до документацii ззсо,

:lз.]опускати втручння в cтalyTlly дiял ьв icTb Профспiлки ЗЗСО.
i].]аваlи гоrовi лгофспiJIки ] ico лля пиконанння cвoix обоя'я lriB siлыlии

обов'я]кiв, Еа умовах, перелбачевих колеmив!ям Договором, вiльний
чос ia lбэрсжс,lнqч tсредн"о] ]аробh lo] падr и д lя ] чiL l i в

оi робоп че,але не Meн,tte нiж двiго!ини на тяждеяь, iз }6ережеяняv
i матп вiдповiдgо до .Talfi 4 l ъкону УкЁiнй <про проФесiйli слiл0,

ta l араятii дi! ?bнocr ii вiд I9О9..ф 45,Часlиllа шосrа стаmi 4I h tчiltыи.
згiдяо;з законом Nr 2886-III вiд lз,l2.200l

в pari делегуваявя okp€Mltx прбцiвянЁв ззсо за рiчrеяням зборiв тудового
для участiв м;ськш, йласяй та тгмьяовацiояФьнп лрофспiлковях

щотесry яезаfiсречувати, чrодо можливого переrIосу урок,втаздять цих

tlадавэ м головiЛрофпЬе ]ЗСО. явй uiйснююссвоi повховsження на
кп всадах, профспiлкову виплаry до Д, Мiжнародllоi солiд8рносri за

i с}ъ,лiяву првцlо iз захист} rlpaв та iяlepeciв працЬникaв
Забезпечувати в 3ЗСО, права та гараптii дiял ьяостi IlроФспйки ЗЗСО, ]1

ланок. вiдповiдно до Конститучii Украiни, Звкоку Украiяи.,Про
iйЕi спiлки, i; пp3ва та гарантii дiяльЕостi". aкriв ПреJп,цеЕrа yKpaiн! m

MiпicтpiB yKpaiH!, ратифiковдOх УкраhIою коввенцiй Мiжнародяоi
ii Пparri,

до скла.!у атсстацiйяоi KoMiciT mлову Профспiлкя ЗЗСО.
tiддатr, по мохлflвостi головi Профспiлg ЗЗСО, не звйь еяояу вiд cвoit

i п€реrоворах, викопаяия iяш}ц гlrомадсьflх бов'вкiв в iяrepecax



Ф ко,епиву, аfrкож начас участi врйотiвиборних профспiлкових
ле не мевше я;ж двiгодля! яа тиждень.

Сторнп домов!лхсь:
, Спiвпрацюваав у формi коястру(vвЕоrc дjмоry! вjдry!тостi, гласяостi,

рiпень i дiй, взаешоIt] яадФш iяформацiйпж послуг, piвBoФi у
оспц! передбачеIW цw Догоюром i ч!няш зеоводавством,

Брат,r уsасть у засiданнях, зdодах ПроФспiлки, якi спрямоваяi Hs з ист
соцiа,lьllо-еt(ономiчних прав llрацiвникiв за його запрочlенllям.
пiлком орлаяiзафя зобов',зустьс,i

С!риm дiяьЕостi трудового колеmиву, сliрrмоваяоi на реФiзацiю

aю..асно доюди l и до siдома ьолсь l ив) lчifr норчаlпвни\ докучев l iB. 1_o

соцiдьнGекояомiчIФ iяTepeciв працiвяпкiв ЗЗСО.
lýiцiювати переююри щодо уФадашя яовоm колеmвяого Договору,
Ьфрмувати вицi проФспiлковi орган и. вiдfiл освiти, засновнrка про фапи

прав та mрантiй fiяльвост; проФспiлки Ззсо з метою вк,тя

дiяльностi профспiлковоi ор.!пiздцii
с?рацiя ЗСО зобов'язу€тьсr:
чвт! реuiзацЬ прав m гармiй дiяльяостi Профспiжп ЗЗСО,

rп чпяW lакояодавсmv, яе дотryс@тп вт)аIвmя в цiяпьнlсть,
прав Профспiпки ЗЗСО або аере,,rкоджrлн, ii здiйсяеtвю,

дперечувати Профспiлцi ЗЗСО використовумт! бвкоштовно яеобхiднi

. осsi,tлеякям_ Забезпечуватл Лрофспiлку ЗЗСО мохливiстю
вJrасяу iяФормацijо у прлмiцелш ЗЗСО,

lоrryскаlи фiHi умов гру дового Доl о вору JЗСО. оп]аrи прsц;,
,о ли.Uипllнарроj вlUпов /lajbнo.r l прJ|_lв|,и\|в. qi| . членаvи

профспiлкового оргаяу, без лопередяьоi зrcди голови ПроФспiлки

печувзги чqеtlJv виборноlо профспiпьового орган, ]'](О la
ам проФспiлкових орrанiв виUlого piBM мошивiсть безперешколно
та огляддти Miclц роботи в ЗЗСО, ознаЙомлюватrся з локумсвтФи,

ться трудовш прав та iяTepecjB прrцiвникiв Ззсо.
ти iз заробiвоi платл та перераховувати на рцувок Гайслвськоi

оргмiзацii профспiлки вясск, члеяiв профспiлки,
црцвцrпд соцlмьяого партяерФва проводtlти зустрiчl, консультацл,

Профспiлку ЗЗСО про плани i напрями розвитку ЗЗСО
ь з, вl,конанням Договору тя вйповiддлъвiФь Сmрiп.

Коят!оль за викояаншм Доrоюру зfiйснюс1ься слiльяою комiсi€ю cтopiв
],Is 1]),

]orýBip вабирае чяfiностi з дяя пцписапвя сторовамй ] дlс до
loвolo Доrcвору, Кожна I l clopiH мs( ,lрdво вllоси lи пропоlиJi" що!о

]оловяеЕь до тексту Договору, Цi пропозицii можуть бути ввесеяi до
l!ше за згодою обох cтopiн.



]l

\i-r та результати викояаяяя даного Договору засл).iоъ}мься ва зборах
коiеl{тяву я€ менше одного разу на pik за }частю голови l'lрофспiлки

:]I ]2.2025,

l/

].с.l.i* i допо"".о- до uюrc договору вносити la вмною ]годою CTopiH
llr поеtелнiх лереюmрь
fа Сr"р"". uro пiд*"* Договiр. Uropoкy, яе лi!вiше 15 cim року, Uro

ts в звilпм. }Biт]'tlm про виконаяяя Доrовору яа зборах тудовою

,



кiпькiсяпй.кл!л пелдгогiчtr,х пра.liвtr'кiв Dа 0l, 09, 2021

з]с

KiлbKicl,b

5660.00

4859,00Вчm€ль сп€цiцiст, l0 таряфнпй

Illl
I

вчитель
l4

l]
Вчитель lI

|2

Волоrtимхр rляtrчук

6461.00

606],00



Додато{ м 2

огоджую

ЗЗСО та його заступвики -З I(мендарнiдвi
З-4днi

}\

:.]

, ,i l."

пЕрЕлIк
посiд прrцiвхпкiв з лепормоваяrм робочпмднем,

якпм Mo2rtc яrдавдтпсь додаткова оплачувапа
вiдпуФка



]1

.,,n ]

trогод{ую
ГоФм профспйш:]

ВЬловiдно до Списку вtlробництц робiт, цехiв" проФесiй, пфал
Ф працiмiв в яких дас лраво яа щорiчнi додатковi вiдrуm, за роботу

J6l290, oкpeмi KФercpii прsцiвflихiв мшоть праsо на додаповi вiдrryстки

Еiдлпвими i ваr(кимtr )аФвами працi та за фобшsй харакгер прбцi,

пЕрвлIк
катеrорiй працiвllllкiц tiй ятпх ла роботах

} в!жкими i шкillлпвхмп умовамв лрацi
та особлввtЙ х!рItюер працi,rкпм ]д
паФiдкам п .1,естацit р.бо{хi мiсць

l. Сеоrра м€дичиа до 7 календарних дяi.

2. Klxap, який праrюе бiля ллпти _ 4 кал€ндарнl,tх днi

З. Прибирдьник службових примiцlень. зайштий

прибиранмм заЙьнйх убиршевь i санsузлiв - 4 халевдарй днi

4. Мшнiст (кочелар) котельнi при роботi на тsердому паливi_ 4

]\

\



ПОГОДЖЕНО
трудовою колепиву

у

прАвилл
вllутрiшпьог(l трудовоrо розлорядку

l.yci питання, пов'язаяi iз застос}ваяяям прави, вн}трiшього тудового
розпорядк), роlв'я]ус херiвник в межах на.qаяих йом) ловноважень., )
випадках. передбачеЕш дiючим ъкояолАвmом, лравшшl.t внутiшяього
т}довоm розпорядку, колекгивш доююрм, спiльно або т
,огоджешм з прфспiлковлм KoMiTeToM.

ок прияляпл, зu|ль сння працlвllllк|в

l. Працiвпlrкя лрлЛмаються яа роботу за тудовими доюворами, , за
прачlвника - 1а конlраrгом.

2, Псдаюгiчпi працiвняки призяачаються за наказами керiвнrк!ЗЗСО,
при приЙомi на роботу озяаЙомлюlgгься пiдро!пйску iз паказами,

рботп, прявилами внутрiчlяьоm тудового розпорrдку та колеrгrвнlrм

З. Працiввики мають право працовати за с)а,iсцицтвом, а також

4. На осiб, якi пропрацющи повцд 5 дi6, в€дrться трудовi хяяш.
5. Дир€кrcр оргаrii]ову€ проЕденfiл iнстугажiв з техяiки бс]лекп,
ничоiсшilарП гiгiФll' працiта протипФfiсжноi охорони дл, Bcix

6. Припrяеш!я трудового логовору може мати мiсцелише ла пiдсташ,
ченж пнsим закояодавст9ом й умовами KoнTpar(гy, що оформлФься

розрахунки лроводпься в деЕь звiльвенш,
Ш, Ословfiiпрпва та обов'язt(п працiвяикiв:

l. Пел.rоriчЕi пр!цi!{пкп п!ють прrю пi l
зsхист прфесiйЕоi честi,.iднФ-гi;
,Ьяий вfiбiр форм, методiв. засобiз аа!чапяя! виявлення педаmгiчно'i
iвдивiдуальну педагоriqну дiяльнiсъ;
учdь у .рояддському сшотядумянi;
I\тр!сryвднш подовжеfi ф оплаqумяф вiдrустхою;

25
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кваliфiкацi]'. перелiдютовку;

_ iраl!овати сумлiяво. виконуючи навчjjьяий р€ким, вимоги Статуry.
зцтрrшнього 1рудового розпорядку, лотримуватись дrсциплlни працl;

_ rотрлмуштясь вшог з охоровя працi, т€хяiки безпсхи, вирбничоi
пртапожежЕоi fuлек , передб$rенц вiдповiдtlш прав лмя m

_,6ереп, обладнавня, iявентар, матерiаJIи, нФчOльпi пос;бники тощо,
в дireй беремиве ставлевяя ло майна.

гiсdi лр!цiв.rяя ловrяdi:

п )мови для lacBocHb, учняvи нJвч,rьнр\ прог?вм н. pLBHl

вяхдержавнrх вимог] сприrти розвитковi здiбностсй дircлi
м та особистим пришадом утвердхfвати ловаryдо Ilринцппiв

cbкol морал|, правли, спрамlиивостlt вlдrrаност|, лfiр|отиз!{у,
. доброти, стримавоfii, лрацелюбfiва, помiр(оваяФтl тв lнших

ся педвгогlчвоl етикв, моршl, поважап гlднlстьдитини;

о до тофiк0 вiдпустокl
] )забезлечйт, умовй технiки безлеки, виробяичоi cшiтap;i, на,lежне

еобла.цнанпя Kix робочих мiсць, cl ворюмти rдорвiта безпечнiумови

.l. Колообов'язкjв (робiт). щоiх викону€ кожний працiв икза cвocto
сm, квФiфiкацiсlо чи nocФlolol влзначасться посадовими iнсlрухлiями.

обоз'rзш ко!кретлз}фтrcя,
oBHi обов'{}ки rдмiвiстрrцii ]ЗСО1
р ЗЗСОft його зясtупsик зобовl,заяi:

а) ]sбвпечи гп необхiднi орmн ilэцiйн i m ехономiчнi умови для проЕrення
о_виховного процесу м p,BHl державнж Фядартlв освlти.дл,
oi роботи педагоtiчних та iнших праLliвникiв вiдrовiдно ло i'x

бl визначати лрацiвяикам робочi мiсця, забезпечуватй веобхiлними

s)доводmи до вiдома педпрацiвявкiв в кiнцi навчальяого року (до яада вя

) педаюг;чяе gававтаженвя в !аотупяому яавчшьяому роцi, шляхом
наказу таозяаиомле яя з ним лlд роrписку]

г) в!давати зарплаry працiвникам у в.тавоФ€нi строш. У раз;, кФt день

дiЕй вiд будъ-яких фрм насильства, запобiгапr шкiдлиsим ]впчкаili
пЬвпrувдтл профсiйнfiй piвeнb, педдюгiчну майФервiсть та 9шьяу

ъробiтноi плати збПпсться з вйхiлвим, свят*овим або яеробочимдяем,
а плата sиллачу€тьс, влевц що переду€ вихiдному, Надавати вiдлустки

необЁднi мя виконФlня працiвниками трудових обоз'язкiв]
е) дотлмуваrись ч!яного эакояодавства! змiцненш договiрIlоilа трудовоi

Ев забезпечевяя штлом у порядIу, встановленому заководавством;
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€) додержуватись умов кол€rгивllого договору, чуйяо отавлись до
еяв!х потрб працiвяикiв, забезлечувати надання iй устаяошеllltх пiльг i

ваних законом прФ працtвникlв,
з) забезпеq}вq валех.ше )tрим9лня примiщеш, опФ€яяя, освiтлеяlв,

цii обладнмr& ФЕорюмти валФlfii умови для збережеш в3рхнюm
прац|внякlз зшаду ФBlт,r m учн|в,

. Робочвй цс п йоrо вrкорrФr!пi

Дlя прsdвнЕкiв в(ruошпь.я п'ятяденяrй робочий т!кдеш з двома
нмн дшмп. TpaBMicTb urодеяноi роботн, час початrа, заkiееняя роботи,
i перерв,, черr}вань, графiки змiнностi. атакожзмiпи в них затверджу.

р за погодкешм з проФспiлкою з дод€ржаняям т!шостi рбочого

Почаlоьгобо.и школиоq,OU lo,1,, dкil1,1еllllп робоlи l6,00lод,
ic lb робоlи ммiн;сграrивного тв течlliчного персонм} - 40 lолил lla

ж ) сво€часяо подавати орmнам державноi вrковавчоi шади встаяовrену
стячяу та бухmтерсьiт iяформацiюта вйомостi для забезпечев я

тсхнiчвп працiвяикiв 8.00та чергових вчлФiвЗЗСG8.З0
педагоraчяп праIiвtsикiв, цо маютъ пeplrri },рокя 8.45

ч}rги час ]аreршеш робочоm дн! для бслугоýуючоrý m тешiчного
шу,l6,0о.

лелафгiчних лрбцiвяякiв тивалiсть рбот, визначаФя розшадом }?oKiB

школя за погодкевяям ] вяборяим органом первинлоi профспiлковоi
ганiздцi]'. окремш грrпам пралiвникiв моr(е всIановлюмгись час початку i

профспiлки. Така робота може tомпсясуввтись за погол{еяшм cToPiB адавням

Лрй вiдсутвостi педФоm або iнujого працiвнпка KepiBEnK зобов'язани й
TepMiнoвo вжиlи !цоjiв UJодо Його 1ам:ни illшим педпр!цiвником,

l, Надурочна робоlа ) вичiднi та свяliовi JHi допускз.lься ) вичсlкови\

ого дяя вiдпочпяку бо у гроluовiй формi в подвiiп,ому Poыipi.
2. ПедшOгiш працisяикам, може явдаватясь вiпьнпй вь ypoкiв деяь

меюдWяоi робmи, }^lacтi в районнях та iвlцtх мФдЕвп зцода\.'}. Пiд час Фiкул, що н€ збiгаютюя r черrовою вiдпуftою, педlmгiчнi

rе nepeвlný/c ix навчальноm наваrвr(еllня до початку хлiKyr.
4. Робоm оргалiв самоврядувалв, ЗЗСО реглNепryФя ПСтдт}том.
5. Грбфk надмня вiдпусгок погодкусrъся з fiрфкомом i складаетьс, на

6. Працiвшкм заборонл.ться |

а) змimватlr на свiй розсуд розмад, тривалiсть зшять, пер€рв, rрафiки

вники 1шуlмя до пе,цаmгi|lяоi m ор.ан irацiй Hoi роботи в vехах часу.

б ) llередорrrаlи виiояання трудових обов'яlкis



ба попередньоi згоди профкому, mлова профкому - през}цii районяоi
чофпirковоi органiзацiТ,

З. До застосуванш дисцвм iнsрною стяпення адмiнiстрацiя пови на
]аrýадати вiд поруцlника тудовот дясциллiни письмового поясн€яIlя, У випадку
ý_Е{ови лрацiвника сшадасrься вiдповiдяяЙ ш,

4. У вrпадку звiльяешя працiвяика з iяiцiативи власника роботодавець
,ода€ плсьмовий ззлm до лроФкому про яаданн, згодя проФкому.

5. За кокяе лорущенм тр)довоiдисuиплiни намадsflься 1iльхи одне

8 ]абороtlяфя в Dобочий час Bilвo.1iKalи пеJаlогiцих праUЬнппв та

]доrочеяня !s успirs в роботi

l. :}а зразкове виконаrlfiя cвoii обов'язкiв! триваJ!у iбездоганну робот,1.
о в прдцi i за iшiдосягненяя в роботi Morqтb засmсувдтись

енш: подrка, подяка lз завесевням в цудову шижку, нагородлеляя
ю ддviнi(трачiiъ профкому. премiюваllш }д pJxyHoK eKoUoMii коUliв lз

сг..57 Закону Укрдiflrl (Лр ocвiTy).
2. Зв до€ягвеняя влсоких ЁзуптатЪ у Еаячаяяi i вяховаkвi дireй
вн ки представляються до лагороджеяяя державяим! наmродами,
щння звмь. нsmродяенш, т.мmми Мiнiсrерсrвэ мвilи i Ha}Kl,,
воrоl райояного вiддiлу ocвiти тоцо,
3. Прапiвнrки мохlъ яаюрджуýатrсь юв;лейнхм!l .р9мФми: до 5&
55-рiччя. 60_рiччя здllя нардж€шя, 25-рiччя, З O-рiччя, 40_рiчся роботи в

4. Здохочспяя оголоuryються вяакзiпо Dколi, доФдrться до вiдому
у l заносяться до трудовоt вижи працlвяика.

Стяrнехля }а порушеl|пя 1р}довоi!ясцпплiпш

1. За порушеяя, тудовоТдrcIиплiв до працiвпt@ мож€ буrв
вавоодия з таких заходiв:а) догава: б) rвiль!lепня.

ано новому Фrгненgюt то вtя вважасъс, та(пм, цо flе мав спгl]е,rяя- Якщо
lвниlt недолустяз нового llорушенпя трудовоl лисци |Iл lH и l до,гого ж

Звiпьнеяня ях дrсциплiнаряе стягяеяня може Фlя заФосоване вiдповiшо
пп.3,4,7,8 ст.40, cT.4I Код€ксу Законiв про Прsцю Ухр!i'яи.

tlл€яи профкояу ве можугь буди пiдцанi дисцяплiнаряому стяrнеяню

сципл,fi арне сгягfi сявr.
6. Дисцrплiварtrе спшеняя оюло|rу€тьс! в наказi по шолi qи вiддiлу

ти за,lежяо вlд lатеrорл lIрацlвяика t ловlдомtr€ться праlllвникоы пlll
писку, а в р*зi Його siлмови с*ладаегк, .iдловiлняЙ ак._

7, Яхщо протягом polq здяя яакладанq, стягнеяня працiвнп@ uе буде

явш себе,к с}мiянRй працiвпж, тý стяmqння може буп тm€ до
нчення одпого року, про що видасться наказ.

м строку дii дисциллiнарlюm стrгяеям зdоди заохочешя до працjвнка



8. Лдмiнiсlрацiя ЗЗСОма€ право замiсть ямsданй дисциплilrарвого
еiнq lередJяJ,и пиlання llропор)шень, lр)довоiдис!иr,lниdаро|,1я |

ового колсктйву або щофспiлковiй орлаяiзац;i,
Правила вЕутрiш!ьою тудового розпорrд(у впвiшуються в зшадd

Tll tа вядному Micцi,



]0

,,::-,---l.

Роlмiри доллrт i шдбаФядоолаfl i зддfuзкх

до 50 вiдсоткiв тарпфяоi Фавки
(лосадового окладJ) сумiщепих

! j\аtiцення проФесiй (посад)

до 50 вiдсФкiв тарвфЕоi ста!хи
(посадового окладу), яхi моглх 6
виплачувsтяся иумовll додерх{анtlя
пормдтивноi кiльмi пралiвникiв

ро]ширення зони dслуmвуваяня
бijьшення обсягу робiт

} шюнаЕвя обов'язкiв тимчасово
iiс)пньоm працlвяика

до 50 .iдсФкiв mрифsоi ставки,
(лосадоволо оклад/)вiдс}тлъого

цомiсячна доплата 20 вiдсоткiв вiд
лосадового ошаду (grавки
]аробimоi платr) ,ропорцiйно до
обсrry л€дагоriчного наваптаж€яru
пDотяmм стDоку дП сертпФiката,

За oкpeмi впди педа.огiчноi
ýfurbнocтi, за яd встановлюються
эпrати у Фкому спiввiдношевв; до

.) клвсяе керiвництво у 1-9 класах

бlперевiрка павч ьвих робiт учяiв

чайстериями, кабiнФами

А)20-25 вiдсоткiв до тарифноi

Б) IG2o Еiдсоткiвi

В) l5_20 вiдсоткiв;

]

пЕрЕлlк
премiй,доплат, trадбдsокдо тiрпФяхх ст!вок i посsдовt х окладiв

.paлiBE{KiB пiдпрr.мств, уфнов iоргаlliзацiйt що мдють мiж лузевrй
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Фрlями, слортизшмв зшамл
llаилаячиками, навчмьно

г) зя робогу в iЕклюзпвtiгх кrасах
(Фдах)

r) бслуговувапня комп'ютерноi

д) лроведевня поlшасноi рdоти ]

_ t0_ 15 вiдсоткiв:

За складяiсть i яалружсяiсть у
роботi

до 50 вiдсоткiв тар,фноi ставм,
(посадо.оm ошацу)

За рйоту у нiчний час вИ 4О вiдсФкiв годияноТ тарrФноi
ставкл , (лосадового окладу) за
ко]{яу mдияу pofu! в цей час

]а прсстихнiсть педдгоdч оi працi вiд 5% до ]0% тарифноiставки

у розмiрi l0 вiдсотdв посадового

За роботу з веспрш,!rевих ]Nоs

пояад трIt роки _ l0 вiдсоткiв;
пояад l0 poxiB - 20 ,iдсоткiв;
понэд 20 poкiв - З0 вiдсmкiв

з! вифкi досягясняя у працi дD 50 siдсоткiв посsдового ом (у

стр)4сryрними пiдроздiлши заOlэдiв

бiблiотекою (медiаreкою) або s
бiблiотечяу роботу чи роботу з
бiблiотечяtм ф}цом пiдручвикiв -

За викорисmння в роботi
де]iнФiк}зальних засобiв, а також
пралiыrtкам, якi зайнят;

у розмiрiдо l2 в;дсФкiв посадовою

Щомiсячнi надбав@ за вислугу

ъ в}кояФпя Фобшво мlФхвоi до 50 вiдсоткiв ло.адового окпаду



вiд l0%i вищевмежахфоплуeкoнoмii коштiв премiювати,

]2

,)
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]лтвЕ пого ук)
fuр"

d1l,.

ПЕР[ЛIКРОБIТ
t яесприяrливпмп }!ов!чп прдцil прп виrтнднвi хкlrх

здiйспюФься пИв9шевд опл.тп в розмiрi до 12 вйсоткiв
Фвкп lаробiпоi плдlх лрдUiвяпкач , вrжкпYи i шкiд.lивпмл умов!ми

прsлi.

l. Робота, пов'язаяа з опмеяшм! ш}руваяням та очищеfiвш труб вiд
юли i шлаку (машинiст{кочегар) котельн;).

2. Робота бim mряш плит, елекрожарвях шаф та ;вшою
Елологiчвою обладяаяш дш лр!юl)ваявя ]ki! смажеfiRя i випiкавш (кухар),

З. Робот, , пов'rзаяi ] мипям посуду, тари, reхвологiцою облsдrавня
вручfiу iз застосуванпям i викорrстаявям хiмiчних речовив (лiдсобьчй робiтнщ
,.т,(аря),

4, Bci вrrд! робiт, виковумяi у яавчальному за(ладi пр! переведеявi ]i
на особливии санПарно-епiлемiолоli liи; режиv робо ги,

5, Робота з дезинфiк}точп розчинis, а також з iх
вшористаtш (прибиршБЕицi сл}тбовж прлмiщеgь),

6, Робота з впкористанtlям хiмiчя!х реаюивiв, а такох з ix збереженшм
(учителi xiMii', лаборанти).

7. Обсл)юв)ванш коlелень. якi прачtоюIь на в)liллi чи va]}Ti.
каЕал;зацiйяих коломзiв. мереж маllJин;ст (кочеmр .).

8. Робота з комп'ютерами (операторп),
9. ПрибиранФ Iуш€тiв ( ва l0 в;дсоткiв с:faвK! заробiтяоi ллати Згiдко

пiдп}tкту <D п}япу З По.таяовя Кабiн€ту Miвiclpiв УкраiЪи вiд З0 серпш 2002
loia N!l298 <Про оплату dрацi лрацiвникiв на ocHoвi Сдияоi тарифяоi cim,
розрядiв i коефiфевтЬ з оллати працi працiвяикiв установ, заIспадЬ та ортвпiзацiй
оiтемих гаFJ,зей бюдкетяоi сфери>



зАтвЕр
Дiр€rmр

Il

ПОЛОЖЕННЯ
про вст.uовлеяпя падбiвок до заробiтпоi плrтв

зi вrсохi досягЕ.яgя у прrцi учlrтФям, якi пиrотумr
прrзерiв обласfi ff олiмtliад

l. Надбавка до заробiтпоi lпати Ta високi досяпенн, у працi
з меlою пропаганди лередового педагогiчноm досвiду.

стимулюшяя прлri крапцх педаmгiв членiв профспiлки, вiдзначфяя i.х

дфяrяеяь у роботa х обдаровашоiя дiтьмя,
2. Надбавка встановлюсJься на пiдсmвi положевь лосmнови Кабiнету

Мiнiсгрiв УктаiЪи вiд З0.08.2002 Ml298 {Лро оплату праui працiвникjв на осноsi
едшоi mрифяоi сiтки ро.,рялiв i кофiчiспiв ] оплmя працi прsцiвникiв уmнов.
зsuадiв та оргалЪацiй оФемих тЕл}зей бtоджФноi сферD ( iз змiнами,
вяес€вими постановою Кбiяету Miнicтpiв Украiни вiд 22.08.2005 р. Л1790), лп.З
m 52 lнсrрукцiТ про пор,док обsслс!ш зsрбiтвоi плmи працiвникiв фвiтя,
затверджсноi нака]ом Мiяiстерства освiтп Украi',ти вiд 15,04,]993 ff l02, л.4.2
Ему MiEicrepc@ освiти i наук! Укра:iни вИ 26.09.2005 N9557, Угодв мiж
вiддiлом фвiти Гайсrкськоi MicbKoT радr Е рбдою Гайсинськоi оргалiззцii
ПроФспiJlки прsцiвяикiв освiти,

З, Одноразом допомога встахоRлю€тьсll учителяч. якi пiдогувалн
прязерiв обласпж m щукр!iЪсьхях предмgЕж олiмпiад дrФеревц;йовано
вiдповiдно до зайшлх лнями м;сць:

4, В разi пiдготовки однич rlителем кiльiох приl€рiв
вrшата - по кожяому зайшому гIяе мiсцю.

5. Олворазом виплата встаяомюФься т!рмiяом наодин календарвий piK,
6, О,Oяораrом виплав вишачу(ться ] коштiв. ,Ki i!кладаються } план

дсшувзlь з ззгальноm фоlцу бюдкеry за КЕК l l l0 <ОплаЕ працi процiвяикiвD.
?. виmsв роlпоqпа.гкя в нЕст)пному viсяцi лiсля отиvанр' daкa])

депарmvенry освiги i неуки облдерхддviнiстацii про пИс}аiш проведенш

8, Гдйсftська орlанiзвUiя прФслiлки ндюродrryс учителiв. яьi
пйrcтувши призерiв обласвrх та BceyкPai'Hcbй олiшiад, пряз€рiв Малоi
АкадемiТ Наук, по можJшвосгi, б€rкошmвцою плiвкою (за i'х 66жавц,м) яа
вiдпочпнок до морл в Кобл€во, ексryрсiяц, з вручеяяям сертифiкатs, та iяшими
ввдltмя заохочеиня, що яе суп€р€чать закояодlвству,



Jирпор
i погоджуlо

Голо!а профслiлки:

ПОЛОЖЕНЦЯ
про порядок.!ддlltrя щорiчяоi rрошово' вt ядгоролп

пел.|о|iчп ч працiвllпкдч 1д с}!лiя!у пtяцю iзраlковс
вх*опаrlня слухбовrх обов'яrкiз

l. Цорiчяа гроtлова виrвrcрода педагогiчяим працiвнrкш за сл{лiнну
прбIдо i зрФзкове вихояаяня оDхбовш обов'язкiв ЕадаФюя вiдповiдlо до абз.9
ст,57 Закоllу Украiя, <Про ocвiтp, Порядку наданм щорisrоi грошовоi
шнаюродя ледsгогiчним прsцiшикаv вавчальяих rамадiв дер,(.вноi та
комуяФноi форм власвостi за сушЬяу лрацю i зразкоýе виконання сл}.{бових
обов'язкiв, з.@.рдженого постановою Кабiнету MiяicrPiв Украiни вiд 05,06.2000
!Ь898. угоди йж вiддЬом осв;ти Гайсивськоi MicbKoi ради i радою Гайсmськоi
оргаяiзацii прфпiлкп працi!никiв ocýiтll та цьоm Попоження.

2. Винагорода надасlься кожного року усiч педшгiчюv працiвникш
захладу, за виклочеЕяям|

_ працЬникiв. шiпрФцююъ в дsяому ишадiза cyмicниlлBoмi
- працlвlrик,в, якl мають не зяяre д!сциm,яФяе стяrнеяш.
], Виналорда надэ(ть.я педаrогiФиv працiвffiам як лравшо до

прфкiйного свяв - Дш прлiвника освiп, а в розi ]вiльнення педагогiчногt)
прзцiвника серед наэчальвого року винагорода виплачусться при повному
porpdyнKy l працiвюлом iз фвх) mнням часу фппхоi роботи,4, Porмip наюродп кохному працiвнику на спiльному
засiдаяя i керiвяицтм закпэду та проФrcму.

5, При визsаченнi рзмiру випаmроди враховусгься:
- сумлiняа праця, зразкове виконмяя сл}*бовrfi обов'язкiв, вrкоfiавlп

прввил ввутрiшвьоютрудоюю розпорядку;- дGяп{ешя ycnixiв у навчsлнi в виховзянi дircй. учаФ у раПонних.
обласяБ олiшiадц, змаmsюх, ко хурсах, оглядах тоцо;

- ]6ер0l(ення те викорисъяня лбовGvаreрiщьноi бзи та lеsiчнп
засобiв !всшЕr, оформлеяв кабiнетiв тд майсп;реяц sиюmвлевш наочЕосгi;, предеm, вiдryитих }?oKiв, позакласвих элходiв, робоm з батьками;

- додер{м ввмог з охоройи працi та техяi@ бсзлекй, саfiтаряо-
гiгiФiчfiоm режrму;

6, При вrзяач€ннi розмiру винагородя враховусгься час фактичяо-l
робот, лрацiвника проlrmм вiдповiдяоm Еавчаль!оm року.

7, Вян.гоFю!в надаmк, Еа пiдmвi нагазу херЬника, погодженоm 1

Додаток Jф8



_л"л_лr:___ l:]I ,*'-"о:' рошоФ: вiнагоро lи ||е чоле |еревиJува|| o.rнo,o(claBM lаробilно'' плаlи, l )ра\)ваьнrм лiдвr'Urеrь на деьзlцалtlл ямазу про виплату винагород!,9. Працiвники, якi у зв'яз(у iз засmсувапмм до нпстя,нень не одер)l@и винslороди. у рs; виlначення Iамхfi}mен. яеправоviрниvи винаrорода виплач}сlьсс } po|Mipi.
середнlй po,Mlp винfuородп лодФоv} l*lад} освiги,

l



]лтвDрд погоджую
з

ПОЛОЖЕНЕЯ
про премitоваfi яя педrгогiчяпх працiвцпкiв

I. Прсмiювшш ледагоdчяих працiвнIrкiв qлеяiв профспйк! з метою
стям}люванш lворчо] прrui. ваlомих реrульта-iв у пiдвишеннl
ефекгивностi та якостi вавчмьно-виховноi робот! зшровадхснq спираючrсь на
лостаltоsу Кабiнеlу MbicTpiB Украl'ни вiд 30.08,2002. N9l298, яаrъзу
MiHicTepcTBa ocвiт i науки Уча'iни вЦ 26,09,2005 за рахунок коштiв, змадеяц
у бюцжеr, а lакож за Dлунок Фонф ечоноviiKoшiB,

2, Премiювапп проволиться: за fiдс)аками робФи в кмевдарItому

роцi, в лисrrэпJдi - гр)!нi. за наслir\а!и конкурс:в. оlлядIв, олimiад - ье лiзнiше
як через мiсяць пiсл, лjдведення пiдс)ткiв, у зв'язку з ювiлейними, святковямв

J, PoшIp преvii ко\но,о праIliвника в/lначасгьсq ir вра\ушняv якосli
йою робот!, Bfiecl\y у викояаяш плФiв i завдавь, Факт!rчяо вiдпрацьоваяого
прмqюм рок) час) та пого,qхryФся l профспiлковш комilfiоv,

4. Пеrаюliчнi пPaUiBb,rhJr чпени профспйки пь
_ приjовi ra шивну )la(lb в р;]оньm коmлсd ча

райошу Педагоdчву лремiю, УчитФь року, вихоителБ року, нз кращий
лавчмьний @6iяет m iнl!иx]

висош ре])льlатiв )чнiв нs районни\ оliмпiадd.
зматавяя, KoEltypcd]

_ дос{онше володiння рiзпомаяirrФи ефеп!шими мФодам, i
прийомами орввiзацii вавчшьяо-виховllоi роботи;

- високий рiвеяь орвнiзацii позамасяоi та лозшкiлБноi роботи, вллив
на вихованн, в дilей грма-DянсыоiсвiдоVосti lаапивносli:

_ с юрен ш Macнoj о лелаl огiчно!ý стиJIю в робо гi:
впровд,Фltенм iьнова!iйних гехлологi;, переrовоlо

педагогiч!ого досв;.цу;_ якiсяу орmяiзацiю роботп меmдлчних об'сднаяь. творч х груп,

роботв з молодпми ледфгмя тоцоj
_ високу якlсlь фа\овоi пi,!юlовки la робоlи нал

_ BфMi вяески в удос{опаjечяя обладяаrня вавсffьного кабiнету;
_ з l и sяу громаrсьhу робо l ) . висоьий рiвел ь ]агальноi к) ,lb ryри,
5, При преviюшнi моюJъ буlи врахощj й iншi поеfuни@. д.о

випливФь " iонкрстни\ yvoв, видiв дiяльносri i спррмь вирiOенfu lамsнь



зIfiоваяял пiдростфчого локолiявя, вiдображаютъ чесяу i добросовiсну праlдо.
fостойну поведiнtу та високrй мормьяий обовtязок,

6, Не моrкуть премiюватись працiвяики, якi оrримsJи мсцпплiяарвi
Фляеяяя в поточяому роцi, пройшлл аtстацiю з лояпкеняям катеrcрiй,

7, З мФою моральвого i маreрiаJIьвого Фмулювавня працi випускнпкiв
педаюгiчяпх яавчальнfiх зашадiв вiлзначат, ]]х заохочув ьн!мIr премiями або
дiьiши лоrар) чкаvи лiд ча! урочис loi посвя]я у вчиlелl.
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Додаток JЁl0
поfоджую

l. ПремПованяя лрацiвнпк'в члеяiв профспiлхп з числа обслуговуючого
пер.онду lапровадлене з меlою сl/м)шваяня добро(ов;сяоi прfui. зd
!осягнення у пвореннl нФезни\ уvов для ефекl/вноi дЬлDносli ндчшьноrc

2. Премiювdння може ,lроволиrись lа ра-\рок коtлгiв. яп,lаJсних )
коlчторис вiдповiдво до положея! постанов! КабiнеIу MiBicTiB Укра]'п вiд
З0.08,2002 .]!!1298, а також за рахтнок eкoнoмii фов,ry зарплат, та коштiв

З. ПремiюваЕш здiйсню€ться за паслйкам' роботй за piк у зв'язr} з
лрофесiйвими, святковим, та ювiлейяими датами.

4. Розмiр премii визвача€тюя iз врцуваqням якостi рботи працiвника.
фоб!стоrc Bнecr} у викояання планiв i завдань та логодNтетмя з лрофкомом.

5. Працiвв,ш ц€ffи профспiш премПоються за:
_ добросовiсяе та iяiцiативяе ставлеяня до виконанн, посадових

обов'язкiв, дотимаfi ня правил Bн}"rpill]Hboю 1рудовоrю розпорядку;_ ) гримшнп в dФслному еьсл,DаlаLiйJом) порялку лримiщень.
lоспол]рськоrc облiднання. iHBeH lap, I rcри юрii:

_ s(lивну уча.ь у створечнi необхiдних умов лраui праuiвникiв la

" ефеюивЕу робоlу з матерiшьво,ЕхяiчЕого rдбезпеченtl, лроцесу
нJвчання i влованняi внкок ) поФаUrенн, cla}l) догршання правил i норм
бе,пе\и ли п(дЬльdосl i: зdбеапечеlqlя ,огримання санiftрно,гil х нiчноlо режим)

Mol квшiфiкзцiйри\ чарак-Фисlhл,
б. Пр' лремiюваянi можуть бути Bpaxoвali й iцшi

Koкper,ш посадамtl, умовами, видNи роб;т . Порядок гrремiюваfiяя в теих
вrпэдкd вrзяаqаФься оч

7, Не чожуrь пречiюglись прJuiвllиьи. якi от@m ,0исцишiнарнi
стягяовrш в поточяому роцi.
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Вiдповi

ззсо

Щорiчв

Проводити яаsчаьяя i

*Примiтка :

Комплексвi заходи щодо досrляеяш нормативiв безпе@,
lil:.ни праUi 1а виробни lоrc середовишs, пiдвишенм рiвllл охороIlи пгацl.
запобiгаmя впладкам виробяичото травматизму, лрофесiйним ззюрювшмм i

аввDiя м сLrаlф ься i la l Bep.)Мr ьс, ШОРlЧl lo la цi( ю форvою

Компле*сяi заtодп щодо досягвевця встаяоDлеппх
пормдтtrвiв безпекп, riгiев, si!цi та вхробп!чого

середовища, лiдв!щея!я рiýня охоровп прзцi, rапобimцця
вппsд*аil вIlробп!чого травмат!зму, професiйппм

зlхворюмвням i sварiям*

J{,
N!

нsва заходiв (робiт) Вартiсъ робiт, Ефекf!вяiс

Придбання слецодяry

2. Щор;ч}l

3
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погоджую

/lи

l]on

.lfgN! пrтаявя i ]оп,чевтк

cT.l42 кзпII

ПопереJнiй rао(таtочнийро]подiл ttавчальноm л.п.2425 типовз

п.63 lнстукцii

п.25 Тшовнх

За,l}чеянл працiвяliкiв у вишткових sяп:|дках
до роботи у святовi, srхiдлiдяiтадо

обiг

cт.?l кзлп

ст. 79 к]пП

Ilрийом па робоry flелоDвол;тн;х сг. I88 кзпП

Склад aft сtцiqпоi KoMicii

,ч

пЕрЕ.JIlк
оrrrgь соцiаrьЕфкооомiчюго i пра!оrого

!вряiт.р1. цо поmдлтlотъ.q ксрiвllllФм нrвчrль{ого t кjrду
ia ПрфспЬковою оргrяiзgцiсю

Пряц,

], Правила вФтрiцrнього трудового розпор&цку

з,

ГраФiки робочою дня i змiнностi техперсовму

5,

7.

8.

6.



Звiльвеняя працiвФкiв за iнiцiативою
адмigiсlрацii з пiдстав, передбачеяих п.] (KpiM
лiквiдэjJi] органi]а!i]) пп,,2-5-' .т,40, лл,,2,j cr,
4l КЗпП yкpaiнr, тобто при:
л,1 са40- скорочевнi; штатiв, реорmяiзацii';
п.2 ст,40 яевiдповiдяфтi посаJi вваслiдох
недостатfl!оi кяалiфiкацii або сгаflу здоров'я;
п,3 ст.40 яевltоваgш без
пошвп прпчm пос.довп обов'язкiв
п.4 ст.40 проryля без поважних причии;
п,5 ст,40 нез'явлеяя; ffа робоry бiльше 4-х
мiсяфв вяаслiдок хяоробй (л?iм особл!вого

п.7 ст.40 появi па робогу в нетверезомr стапi]
п,2 c1,4l виiнhх дiях прi обсл)lов)ваннi
маreрiмьвих цiявосreй, ,юцо вояи дэють
,iдсTави lця лрати довiрв
п,3 cт.4l аморальному вчияку, Hecyмicнoмy з

кзлt]ст.43

Ф.252 кЗпп

у

Тар,Фiкаriiцi сшскя
Iнстукцiiпро

']epeJ.: 
:i: ;,i.i; i] ч!сJа ддмiвiстративяо_

допJ: : _:-ii iФфесiй (лосад),
porJ:,: , r:.: _1 1. в\ вав ня ч и збiJI ьш€вt lя

42

l0, Накладаяня дисциплiнарнв стяпепь яа члеяiв
профкому (яа голову профкому поrcджевня
лDоФспi.rкового оDгаЕу)

1], Заходи } охорояg працi та техиiки баоок,

12, Правила ] LilopoHп працiта безлсм
живсдiяJ5;оФi I яавчшьgих кабiнет*.
майстерgя\..:орвшах, котельяях i т.д,

]з,

14, п.з I Ti€i ж
Iястр}кцii ( на 15_

25%)

l5.

l6,

l7. ;. !- :_,1:{ють.ядоллатиза



бiт

llatr!;-. ::.:aаче

lяшi i.1:- , ,.:t:1:;енi]iюч'м

4]

l8-

l9,
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Вqrrгеъ. гоlова ревiзiйноi

l
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Е
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