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l зАгАJъIfl положЕLпUI
] створЕння умов для здБЕзtIЕtIЕIlтiя стдБlльноiроБоти
т{ розвитку зАкJиду з^rАльноi сЕрЕдньоl освпи 1_1I

ст}тЕнв с,ллдлDки[JськI ху]ори глйсинськоi MIcbKoI рАдй

.. зАЙ{rIсть тА соцмьниЙ зАхиствцБвзроыття
4, рЕryлюв^нlUi ви}оБниt0j-{, трудовl,iх вIдносип. рtrжим
mдц I вIдпоIlинку
,, нормувАtп:Ul тА оIlлАтА прАцI
6, охоронА tlрАцl тА здо}ов,я
7, соцlлJьнI гдt-Aнтli, пrльги тд компЕнсдцll
8,социrьнЕ tl,{ртнврство
9, гАрА HTlj дял ьнос гl л роФсп Iлковоi о Pl 4яllАцlr
]0. коптроль зА викоIIАIIIUIм договору тА вIдповIд{JънIстъ
cToPlH

ДОДЛТКИ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВО?У
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Доддтох Лi l Кiл ькiсЁrй скrад педаmгiчних прцiвflикiв яа 0 ! в€рвся! 202 l року.

Додsтох ni2 Пер€лiк посад працiвникiв з яевормовацrм робоqrм днемl яким

може вsддмтись лодаткова оплачувана вiдлустка тривмiстю до 7 календарfiftх дяiв.

Додаток Jti3 ЛерФiк t9тегорiй працiвЕихiв, ийяiтrх яа рбовх iз важI(имll i

чlхiдлrвWя умовамя прцi, ,кtlм за fiаслiдк! и ат€стацii робочих мiсць падасться

додаткова оллачувана вiдпусткв.

Доддток ЛI4 Прав,ла sнутрiшнього трудового розпорядку.

додrток r!5 перелiк пре iй, долrат, надбаiох до тарифцях ставох i по€адових

оклtдiв прsUiвяикiв освiтнього 1дшдду, що v.югь }riхгsJузевий хдрактер.

Додд гок ЛIб Перелiк робiт J несприятливими умовами працi. лри виkонаннi яких

здiйсяюФЕя лiдвищенs опrата в розмiрi l0 та 12 вiдсоткiв Фавки заробiftоi платя

пралiвникам i] в9жкими i шкiдливши }аlоваяи працj.

Додаток Jtc7 Положення про вадбавок до здробitяоi платп за

вясокiдфяlнепня } орацi вчителям.якi пiдготували лризерiв la переможцiв олiмпiад

Додtтох .]li8 Положевня про оорядок надання Urорiчноi топlоЕоi винагороди

педагогiчням прац;вникам за сумлiяяу працю та зрs]{ове вихонанвя сrужбових

Додяток Jfig Положення про премПозанпя педдгогiча!х працiзнихiв-

_ Додаток }Фl0 Положея я про лремiюввя!lя працiвgикiв iз числа обслуговуючого

Дод!тоr Л9!l Компл€ксвi зцоди шодо дфягнення в€таяовлепих яормgтиsiв

lски, fitiсни працi та виробн"чого середовиDrа. пiдвищення рiвня охорояи лрацi.

бiгаяня виробничоIо lравvslизму. проФесiйним lахворюеншм i sвдрiям,

IодаФк Jtil2 Пере,ifi пнтань соцiальнс-економiчного та правового яаракrеру,

год]Аfютьс, керiвником осзiтяього зsкл!ry тд KoMiTeToM профспiлкя.

,nlтoK .li!lЗ Склад робочоi Koмicii з контролю колектяяно.о

JОДАТКИ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ



1.1..]аяий Договiр уЁlз,lеЕо на осяовi Зеэнiв yкPailo! (Про колеmвнi договори i
) го_rиD. (Про ошат_Y працi,. (Про проФслiлки. l]( лрава та BPsHTii дiяльfiостj). Про
соцiаъний дiдог в yi?aiпi,, (Про заб€зпеченв piвшx прав та можлfiвостей жiнок i
чоловiýiв,. KoJeKcy законiв про працю yryaтl]шt чинноi Геяеральноi r"луJ€воi'.
регiонаrьвоi Уrcд, rакояiв пр ocвiтy, Положеяня про закпsд освiтп, Стат)ту заклад/
rаг.лькоi середньо"l освiти 1-II стулеяiв с.Ладиж!яськi Хутор, Гайсинськоi йськоi р9ди,
Статугу профспiлки тв iшпих зако|]одавтх дпiв Ухраiяи.

1.2. Данgй Доmвiр 1тлц€в!й iз мФою здiйспеяня комллексу зцодiв дл, збережеяш
соцiальяо,.ковомiчяих, правовЕх гаралтiй лр!цiввикiв закладу здгsльноi серсднюiосвiти
I-Il ступелi9 rФl с. Jьдrrхияськi хуФря гайсинськоi MicbKoi ради в забвпеченн,
стабЙ bнoi робо п ocвi гн ьоm швд) .

I.З, cтopoнaмli Доrcвору € адмigirФацiя захладу зsг€льяоi сФедньоi Фвiтfi I_II
ступеяЬ с, Ладиrкинськi Х}'1oр Гайсmськоi MicbKoi радх та оргаяiзацiя профпaлки
працiв}lжiв закладу загальноТ сер€дмi освitя bll стулеяiв с, Ладжиfiсьхi Хутори
Гайсиясъкоi Micbкoi рад}l як повновмний лредставв!к i зцисяк iнTepeciв членiв
профб;лки освiвього 9хладу-

l.a. Дя Доmвору пооJйрюfгкя на працiýЕякiв .rаклsду загальноi середпьоi освiти I_Il
сDленiв с,ЛsдUжинськi Хутори ГsЙсннськоi Micbкoi рали. шо вю]rяlь до сисrеми
Мiяiсерствд освiти i наукл УкраIни, ( обов'язкоФю дt, вволання адмЬjfrрдцiсю
]акладу освiти. KoMiTeToM та орвнiзsцiф профпiлки працiвннrjs свiвюго звх,lалу

1,5, Догов;р mтsно&Iю€ д!я працiвникiв мiнiмальнi соцiальЕо-еконоfiiчнi гара тil, як;
ве мох9ъ бутR змiневi в колеюианому до.оворi в бiк погiршенвя. Доювiр не обме)ку€
права тудового колекгиву. }Ь лiдсгавi cT.9_1 Кодехсу законiв про працю Украirя вiя
можс 6)ти розшрепий за рахуЕок eкoHoMji фнду заробiтноi плати, споясорських коtлтjв i
поrsбюд(егнп коцrгiв, UJляхоv включеняя лt од,Gнш положевьу кол€пиший договiр.

1,6. Договiр забезпечу€ Piшi пр@ т! можливостi ,(iHoK i чоловiкiв ва засадах
г€вдеряоi piвHocTi тэ недопущеяня будь_яких дискрпмiнацiйяих дiй вiдпоэiдно до ЗдхоЕу
Украifiи ((ЛPo здб€зпечеЕня рiвнпх прав m моr{л9восгей жiнок i чоловiкiD.

1.7. Сторни зобов'яrlотьсл ор@iФвуваги заходя, спрямовgпi на формуванш
Е дерноi культ)?, 1тудовоm колсhтиву! сtворювпти умов'' працi! яхi дозволять жiнкам i
9оло!iхы здiйсRювати трудову дiяльвiсгь на рiшiй ocнoвi-

1.8, Сmрони вlflнO]огь ДоIDвiр нормапвним fu.юi't i домовяляся враховувзти норми Е
,Ф,lожевяя геяермьно]', регiональяоТ та галузевоi Уmд,

t,9. Доmвiр }м!деяо мiж адмiнiстрацiсю заuаду зФзльпоi середньоi ocвiт,
Il ступенiв с,Лалижинськi Хутори Гдйсияськоi Micbкoi ради s е(бi дrр€юор
lбilgою Вimю lsхiв!ою r однi.i сторня (ддi - Форна роfuгодФцr), i
хпiлковою орmяiзацiсю освiтнього замаду .в особi гоJrови ryдlrк lнною
llriввою вiд iмeнi трудового колект!ву з iнlrol сторош (дцi - профспiлков

паýсгвом, cmD.тoм та IIоложсш про освiтнiй закпад яа ведеяня колектиаш
9.?iц }тладсння Доrýюру та виконм зобовlrзэяь сmрвя
зЕа, Евзвачеяих цим Догýвором,



тtDчit ]iiЛоrовоDч п Ееб\"m йо|о чtrп.о.т,
1.17, Доmвiр уФадено яа 202I _2025 роки та вiя нsбум€ чнttносгi з яомепту

.:5тиса]ня Сторонами й дi€ до ушддення Еового Договору. Стqропи домовилисr, що прх
irli ]асновllикs чи керiвника освiпього захладу чиннiсlь колекrивпоrc договору

берiппься проlяюм сrроку йою дii, У рзi лiшiдацiТ qи реоргдяilачii освiтнього закrдд)
IФrовiр дiс лрФягом усю,о rePMiHy проФдення лiквiдsчii,

l.t8. Стороня рff]почиЕають перегOвори з укладення нового Догофру !е пiзЕiulе, нiж
: йсячi. доъкiнченяя строку дii Доювору. на який Bh{ ) кл9дався,

ояlоfi влесенпr змiл тп допопвепь ло ]lогозоLч.
_:.l9. ЗмiЕfi rа доповненяя до Договору вяосятю, тiлькп за R]асмною зmдою gюрiI' i в
)в'вко!ому порядl9 у звtязrт iз змiнами чявпоrý законодавсгц Уmд в,lщо.о рiвня
l€рал!ноi гал)зевоi', рсгiональяоi) iз питавь що с предметом Доmюру.
l.:0. Сторояs, яЕ iнiцiш вн€сеяЕя змiн iдоповнеяь до Доmвору, письмово
Ьlrrя. iншу сторону про поч ок дро!еденllя л€регоsорiв (fiонсультацiй) та надсl,лае
fiрпозtlцiil що спiльяо рзглядаються у 5_депний TepMiB iз дм ix отримання iЕlлою

tsiЕаsлеяs сторова лисьмово ловйомлiс il{лjу сторону про початок првсд.вц,
rc.фiв (копсультзлiй) тд Еадсяла€ cвo"t лропозицii'. Дру.а Сторояа протягом семи
а$r-ц отриманfiя розпочияа. переювори,

5
1,I l, Профспiткош сmрош вrrзffач€нi

cmD,loм прФпiлкн. переmворiв, } l.la_eн!
Договору я викояаЕfi зобов'язФ,ь пр!фпiл,(овоi сторони, визнвчених цrr

1.12. СторЕя вrlзяаlогь вза€мнi колекrивяого догоФру, зобов'яз&rн
Bi_moвi.E,rx cToPiB rлу]евоi (геп€ральвоj'l Pe.ioHшbвoi) Угоди, укл4д.нот на 2021_202
роs. i зобоs'я]уюrься дсгримушпся прницилiв соцi.льно.о парrяерсгваl порлвноФi
пр;]Фаввr,r{гва, рiвяоправносгi cmpiн, вза€мвоi вiдловiддпьвосгi, KoEcTPyrTlBHocTi l
,p'y,l€llтoвaяocтi прл проведеннi пер€говорiв (коtlсультацiй) щодо уi.ладеняя Договору
*.сеюл змiЕ i доповв€яь до вюm, BKpirшeBBi Bcix питаrrБ, цо € предмсгом цьоrt
Доrовору.

1.1]. cloPoюr оператнвЕо в)Gиssт м}.rъ rаходiв до ус)теgн, передумов виникненнл
tоЕt ввяп тудом cfioРiв (хояфлiпiв) у ходi реэлiзацii зобов'язаяь i поло)l€в!
JoToBcpy. вiдлавтимль перемry роl|яснеЕвю слiрвих питаль llияхом прmдеffiя
.ояс}.rыацiй. переговорiв i приlvирвях процед|р вiдловьо до вконодаетв.

t.14, Положеняя Договору € обов'язковимt дu сторiя, цо його укл.лil.
1-15, Жодва iз cтopilt протя.ом Л"l Договору вс може в односrороннlому поряпку

ryяз}mfiяrи викоканgя прийвятих зобов'язань за Доrýвороl'l.
Жодвд iз cmPiв пртrгом дii Догоюру яе мше s одяоФорояньому порядху приймае

,tiЕ.вяя про змitу чинllих положеяь обов'язкiв за Договорм або прrзупиялп ]]l(

1_16, Нсвiд'ем}юю частиною Доmвору € додагкй до нюго (ЛqЛr 1- 13).



ппDr-lок i стооки ,rовеrсвяя зiliсп ДогоuоDY до поацiбЕякiв
1-2l. пiоlя п;дписrяня договору протrгом п'rтlr Фftчrх дпiв йог0 з!.iст доюдlттьо

,о ii.ior{a прэ$mихiв освiткъоrо закладу пrмхом пдлравлення копiТ доmвору в тудов!d

пФirомпi Dс€стDrцir доrововч.

К.рisнпк o.BiтHbom ýшrдута профсоiлко!а оргдsitдцii зобов}язуються:
i ]З- Оlлвйомлювати працiвнпка не тiльх, до поsатку його роботи, а й в подалы!ому,

ь тексюм ),хладеного договору. tмiяши й доповненнямя до ню|о u
тt rýяевий сток), обов'язок cтopiн договору, забезпеqети Фзлерелlкодliйй дGгуп до йоm
аIсгуt моrклrвiсть кооiюванЕя.

I.24. ВстаноsrтIr обов',юк сторЬ доrовору iвформува:rи про його
F:а.:эяя та ввеФЕня до я!оm змiн, безпосередньо зацiка!левих у цьому субl€rгiв.

ll5. Впаяовlrги стрк дii умов договор} не vенше роь} в разi
9.органiзахii, 1мiяи власяя!а tоридлчноТ особи. ii вiдоФеvленого ступ}"яоm
Eiтoiiqy.

У р&зi р€оргаfiiэацii освiтиъоrý закла.ry доrcвiр зберiга€ чrннiсть sроr,юм строку, на
d ЙоmуклаJено, sбо може бути перегляlfуlий за згодою cloPiш.

У рззi змi,tи власника чиЕнiсть Договору зберiгаегься прФяmм строку йоm дiit aj,e н€
6.!ълjе одноrэ року, У цей перiол стороfi повлннi роlпочат ле!€rоворя лр ума,Oення
Еm чfi змiяу або доповнення qпяноrc Доrовору,

у pa]i лiквiддцii освiтнього ихладу доmвiр дiс оровюм усього стоц провсденlш
,ati-raлii'.

ll2, Доmвiр подасться аа повйо Eу рФсг?ацiю прсшюм l0 двiв iз дgя пiдписдrнi

L Створеrня умов дл! зsбсзпеч.вш gпбiльшого розвiтку зsклддl зsrяльяоi
ч.lьоi освhс I_II ступ..iв с. JIддхжш!ськi Х}"прв ГriспЕськоi MicbKol ряди.

2.1. Адмiдiстрцiс освiтнього зrмаду зобоi'язуеться:
з-1-1. РацiоЕаJьно викорисmвуват,l m спецiаrьяоm фондiв. не

!},сtsт1l ix вrjгученяя, вйкорйстаян, н€ за призпаченяям,
:.l:. Спрштп розвить7 т! змiцненню матерiа,rьнстехяiсноi бези замаду освiти,

'.зflечеяпя 
компле,сгацiт яавчальнйх ftабiяетiв засобами навчаям_ шхiльявм

g]яаrвям, ясобхjдншл матерiмвш,
],l З, Ст!орюватlr необхiдЕi органi]ацiйяi, мат€рiально-Фiваясовi умовх дi рсзjiзацП
,rгсппо( папрямкiв рзвитку ocвiт1ll слрямовув.ти дiяльнiсть ксрiвника закладу
я ва без}а,овн} решiзацiю прsв гDомбдя на ocвiTy, pBBmIq творчостi педsrогiчнп
jaб]Kiв, ваданrý iM необхiдноi меrодлчноi допомоIY, пiдвиоlуватя Тх лрофесiйний

'_ I 4. Не допускатй лоруlrrевь тудовrх прав i гарантiй працiввякiв.
.lJ. Прводпи фiваgсово_господарсьда дiялькiсть siдповiдно до БюдкФяоrо
ч Украiни, Зако,rу <Про ловну зага,tьяу середltю o.Biтp, Ъкояу yкpainн (Про
,D т! iFIgпх норматп!по_прдвових дю;в.



Стороя! Догофр} Jомовзлзсь:

2.2. Стороsй Договору, керуючвсь прrl|цхпrм, сэцl!.,tьвого пдFIд.ро,в.,
усsiдом_|ююч! вЙповИмьtliсть ý фу!пiопу!,ппr й роtвлгок ocвiтHboФ 1змаrч,
п.обrЬпiсf ь покр!lпепня gгалоЕlilll! прдцiв,l!кiв! дочовЕл|lсь:

].:,I. Не лрлймзти в одвосторовкъояу лор,дку-рi!Iеяь iз осяовяих литань роботи з

туlових_ економ iчниц соцiал ьних rla культ)тних прав та iHтepeciв працьшкis освiт,lього

:,2,2, Уr,тва,и ]аходи д?я недопущенш прий{ятгя pitlleнb. якi]аfряrуоть звl.tхенмм
прав i свобод громадян у закладiосвiти, зо!Ф€мат,.tх, цо сюсусгьсr:

_ збiльчJеям об.ягу педагогiчяо.о fiавsнтажеянлi
кiлькоссi фдян } яавчшьному плшi фвiтньою rа]спаду серед

_ пеобтуповноrcскороченнl чисельносгi педагоtiчвих працiвникiвi
_ змiяи умов i яормувзяня прдцi педшгiчпв орацiввпхiв. зокрема включення обсягу

кддгогiчяоi робоrи. лов'язаноi i] ]oEнiл]fiiм незалежним олiяюваняяч. до педаlоtisою
п.дпрацiввякiв,

2,2,З, Полереджувдти вишдення iндивiдушьнR m коле@внп тудових спор;ц а в

рзi i.х виви,ttiення - пралrли до р0!!'язанgя консультацiй. Спрi{rги
.фктивнiй роботi Koмicii з трудових спорiв.

2,2.4, не допускдти 19стосумнш шодis адчiяiсгративно_длсциллiнарного вплив} чlj
Iорsльноlо тиску lla прашiвникis о.вiт!]ьою ]s,сlаду у вилвдrу D;дстоюмняя нимв сю]i
зхоцяж прав та iяЕр€сiв.

2,2,5, ]r,иUди коштiв освiтgюi субвэнцii вgкориfiовуваfl 1а цiльовиv приrначекням
l-u виллати налбавок (за прссrяжяimь пед.m,iчноТ працi,. встановл€ння надбавок и
.ilsдвiФь, яалруженimь. за вясокi показники у працi, в виконаяь-я особmво вжлхвоТ
rоботи, премiювання, яддФш допомогп дr, вsрiшеgця фцiмьнGпо6}тових проблем
iеrлоrisяш працiввикам заl(лад/ освiтя в повному обсязi з використаltяям гЁяtrснж
прv нормапвяо-пр,авовях акгiв iз пугЁяь охороли працt,

2З. Прф.пЬковr оргrпiýцiя з.м.ry зrг!льпоi с.рёдtlьоi ocвiтn r_Il ступепiв
с_ Лýдвr*rяськi Хуmря Гаf,спЕськоi Micbкo' радн юбов'rзу€ть.я:
:1.1, КокФолюваlи сгая дотрийання трудовоm закояодав.lsа всivs rrасникшл

'Jl, lвфрмувати Фудовий колеffiв про змiни в iтудовому ]а]Фнодаасгвi. надават
iý.льяi ковсулътацii.rлен9м ПрофпЬкя ocвiтHbom заклФlу,
iJ. Врdовувп цуцку членiв ПроФпiлки. юryваm лрпозицi'i Jr'lя sдмiнiстрацii
rr.D закладу щодо покращеняя роботл захладу gг&тьноi середЕьоi освiти bll
а.Jадиl{ нськi Х}.гори Гайсип€ькоi Micbкoi ради,] Ужиsати зýходiв дл, недопущ€няя прfiйнятя закояодавчях аrгiq якi
эrь зБ}тевшv прш i свобод Фомsдля в ocвil}Mмy ,tшаду. юкрсilа при
i реорrаяlзацii m л.репрофimмннi]ахJtаду освiтя,

2.|.6. Укяватп заtодlt дr' рФлiзацiй лолФкевь у часпtнj соцiшьяо-економiчвоm
чбезпечея* працiв.lикlв освiтЕього закладу! пер€дбачец.х ЗstФЕом УкраiЪи <Про попrу
заЕьву сере,щю ocвiтy,,
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3. ]taвгTicrb Tr ФRi!.rьявй Ёtggr вiд беtробiпя.
].l. .lдмiliсгрвlriя ]дýхадJ зýгtл btroi середяьоi ocBiTB l-u стчпеЕiв с.Лsдrжявсь|.i

xr-ropв Гаfiс!fi.ькоi Micb*ol рдя зобов'яrу(Jься:
j.I.I. Узгодл}вати з прфлiлхою освiпlюm т!лэд/ пrю змiяп в орввi,]ацii лрацi. у

roм} Фlслi рсоргаЕiздцii та перепрфi,човалн' закладу ocвiтr, скорочення чисельяосгi або
чпат} працiвникiв не лiзнil]lе. нiж за з мiс,цi до намiчених лiй з екояомiчним
обФуътуваншм la jмодамн забезлеченФi ъймrrFi вивiльнсни)( праUiвникiв

З,].]. Спiьно з сл),кбою зайштФтi gаселеян, братlл )4lасБ у розробцi, ремiзацii та
конгролi 1а ьиконаllнп 1аходiв шrоло ]абезпеченш здйштосd праfiвникiв осsilнього
закпаду при ]x в!вiль,lеннi.

Сmроtlп Догоýору домоввлsсь:
3,1,], Ужити заходiв для досяrяеlсlя ýя педаюгiчних

працiвниdв яарiвнi не Еижqому| вiж на ставку.
З,1.4, Сприmи mмуl цй в ocвiтHboмy замадi прн звiльненяi педаmгitlвого

лрацiвни@ вивiъяенi години роrподiля4л в лершу черry мiж тим1.1 працiвшкыи, якi не

З.1,5. Прl прийнлгтi на роботу ноrих працiвнякiв враховувати думку педагогiв
одвойменнп спецiшьяост!й mго заклаЕу, у ,кий новий пр.цiвник призяача( гься, пtдо
!они яс матим}ть пояяоi сгавки

3,I.6, Здiйсяюяатя звiльяенвя педаюгiв у звtязку зi сfiороче!шм обсяry навчмьяоФ
ЕавдFг!женя, тiльlо. лiсля здкiЕченнl навчаjьвого року.

3.1.7, Не допускати укладдяня строковп договорiв з мот1]Еацii fiеобхiдностi

3.1.8_ При звiлыr€Енi працiвникiв зд ско!оченfiям шmту чи при реоргаяiзацil
освiтнього 1акладу внплачуватlt iM. крiv вихiдяоТ допоirоги. о!яорвову Maтpi&lbнy

у розмiрi 0,5 стаэки посадовою окл4ду прlr безперерsпому стажi роботи в закrадi
ФBiT! до l 0 ркiц посадового оl(ладу _ прlt cтaкj бiльч,€ 20 рйв.

Вилrату ороводити за рц}ъок eKofloмii Фонду зsробiтно't шдтп та позабюдr€твях

:З, СприягЕ вiдмiui органамtl мiсцевою самовряд/ваrlхя, державtlоi виконавчоi
*хонно прийнятнх Htlмil рi0]€нь, якi стосуються €корqеявя чисельfiостi або

З.2. Сторол! домов!лrcь:

-f2.1. 
Ор.длiзуsаги в тудоsому колекгявi яавsаJъвi семiяари длх прдцiвяlrкiв iз

rтаяъ чинноIо 1а{онодаэства про ззйнл гiФь, трудовою }аконода вс l ва- охороя и працi,
Зr. Не допускаlи звiльяенн, прдцiвникiв освiгьоm закла.цу. якj мають пер€цве
Ф i, з;цrrш€вяя на роботi або, якi нс мо)qть 6}ти звiльнен; вiдповiдно ло чипного
Еn3всгtа (сг. ст. 42. l84 кодексу законiв про лрдцю Укрiъи та iяпri ]акоfiодввчi

фофпiлком орг.вiзацiя зrм*ду з.mrьпоl ссрсдпьоi осsiтs I_It flfпеиiв
rfrяськi Х}три Гайсхяськоi Micbкoi радх зобовtязус.ьсс:
ii..]авагя зюдй яа вивiльвсвllя з роботи працiвнrкiв бе,. проведсняя полея€лнiх
-: водо можлиюrc Тх працевлашrування.



4. Регулюцнпя робвfiчххtтрудовEt вiдпос!!. Рсrбм орцi Tr вiдпосяпltу.
4.1. Адмiнiсrрiцir зltклоду з9гsльноi середпьоi шBlTa l.ll сrупеsi, с. Л!дв,кll|lськi

Х}.rорli Гяf,спIiськоi MicbKoi р.дч зобов'язус.ьФ:
4,Ll. УзгOдrqвати з проФспiлковоlо .торопою будь-якi ]MiH, тривэлостi робочоm

часуt рФ{иму працi, повiдомляги працiвяикiв fiро TAki змiни за двд мiсяцi до ii

4,1,2, слiдкувати ъ пм. !лоб в !вЕпадi освiтя адviяiстацiя не вимага,1а вiд
,рацisя}i(iв беJ -в згоди викоtал|rя рсбiт, не обумовлених трудовrм договором та
оосадоsвми обоr'я]к и.

4.1.5. yci ъохочевш керiввакs освiтяюю зашад/ засmовувsти за погод*енням з
профспiлховим (oMiTemм.

4. l .6. Забсзпеqитл контроль ?а ро]робкою тв з!mердженяям:
_ чrтатяоm ро]пису закла,ry освiти вiдпов;дяо до Тилового чlтату;
_ посадовиr о&tв'я}кiв педаmгiчних m iншия пралiвникiв освiгяьоlо ззшаду. ш

gэобхiлноi уvовя забвпеченш йir,ивноi flесmцii працiвникjв 1а
зiлlовiдних умов оплатg лрацi;

- праа!л внугрiulнього трудового розпорядку.

9
jJ.:, В!хоряФвумт! трliliсячний TepMiH дл, всдеяяя псреюворiв iз

rтоsноваж€mм нN орвном, бмiяу il,Формацiсю, проводt{ги iяLпу

Fфоl). слряýовац на вiлrтиття новп рoбФих мiсцц 1нш(ення рiвня вивiльяенн,

j.З.З, Сприяти подlиренню iяформацii цодо поФеб кадювою забеп€ченltс в
освiпюv) lnмaлi череl lасоби масовоi iнформачii,

],1..а, КDltг?о,товsп лорядок проведенdя лiкэiдалii m реорrавiзацii заюlsду mвiти,
скорчення lлвтiв, цбвпечеям прш.ма!rгумюlя лри цюvу вивiльнеяш працiввикiв
яd новосlвореяi робочi мiсця, на вакантяi сmвки вiдповiляо до чивного за{онодавства та

"о,спивяоru ДоФвору.
],],5. Не ]нiматя з профпiлкоюю облiку лрsцiвяикiв освiтмг0 ъмад,. iвйьпених

зз Ф , 40 п. l Кодексу за{онiв про лрrцю УкрýТпи. до ix праUевлацrryъан ня,

cтoDottB ДоJовору доirошляся:
4.I.7, озндйомлюватfi fiрацiвflикiв ocвiтtlbom закJлду пiд рзmску з вахазами, якi

!Ёовалъно ix стосуються. умомми прзцi. посадовхмн iнсФукqiяvи. лравялами
т,!рiЕнього трудового рзпоряд<у та кФ€Kгивним Договорм (Додаюк Л, l ).

a,1,8. Надавати ледаюгiчнrм працiвяикам, яI(цо це можлпво. вiлБввй sИ ypoкiв деяь
t Етолrчяоi лiдгоговки. учасгi в районних сеvlнарsх,
! t9. пФедбачати в розкладi заtять (ypoкiв) зменшення днiв з локамя вчиlеJuм

Еогь до Micrц робm 1iнших населепх пунfriв,
:.l0. У RанiкулярнFй 9ас ре*ия рботи педвmгiв освiт!ього lаклму всrалошваги
,Ёiяо Tвlloleвoмy В окремях вялад,(ах
ФаY Ь прфспiлковою сфровою пrучк,й fраФiк iз бiльllою триsмiстю робоm в
Е а 5ер€хенl,ям здmьвотимевоi т,вдостi робочоlý часу.
L IЪоводити шадурочнi роботи, роботи у вихiдпi, святковi, яеробоqi днi лвше у
Е sяпадмх i тiльки з до!волу профспiлкового KoMiTery fr з вiдпояИпою



l0

=-.ci або за домо&lrýнiстю з працiвнй{ом, iз коrlпевсацiсю iнчlими
.=fir' з:-гочичк). ) lочу числi llu о,liмпiадл, ]чаlанlli, rон]qрси, семiнари 1oBro.

::,:], графiк вiдлусток сuадати вs Koшtoj кФевдарвий PiK не пiзвiше 05 сiчця

-.:r{o.o poi] .а доsодяти до бiдома Bcix лрацiвяикiв освiпьою заOаду. графiки
,a=!1cтi на piK rатверд)*умти KepiB!иKoBi (за поmджеuн,м iз профсDiлкою) ае пiзЕiшс,
я Е viсяць Jo початtу ноюго роь) ъ доводяги до вlдома працiвникiв Ulляхоч
Е.=еflя грsфiкiв } досг)llних лля працiвникiв Yi.цяr ,

r : lr. надоваlи llевиtориmзяуз пова)iлих прнчан вiлл}сlк}
f i,I.r- допускаm надаяяя в;дгусткй в рахуяок майбутвьоi лiтнюi для санmрво_

.:в.9аого лitавання. Як вияrток, нэддвд.я вiдлустк' бв збереженм заробiгяоi ллати

фElnмit для зsкiFlеян, лiкумння вiд тяккях захворюваль та дJlя заверlлеllgя
*rорно_курортЕого лi[Yмння працiввлка чл цен. ciм|i 1ривалiФю, всвяовлевому s
Ечаому висловку. а теож фстроi обФуятов!воi яеобхiлностi: хворобi рiдll!х.

'5.f,йцti 
lliсля взжкоi хворбл, наслiлкая пожеrк. стихiйноm лиха, iнtjи\ склм,lих

*tчll\ обсталлв ,

1,1,I5, llадаваlи подружжяv, qкi прдUююгь } сисtемi осsiги. vожливiсгь sикористаrи
*E,-.ir._- в один i 'гой 

'{с 
час.

4; 16, Вiдкликfiи прдцIвник;в orвilbbolo замlд) ir urорiчяоi вiдп)стки лише за ix
lkBro та у вrпадrах, визвачелпх ]аконодавством, У випддку sймяry з вiдtryсткя ва

+e.ву колферонцiю чи lla об'iзд освiтпьоrо заклад/ бов'язхово компснсувати

!!.]?. Надавати додатковi вiдпуств пIвцiвнхкам iз gенормованям робочйм дяем
-Еliстю до 7 fiалендаряих двiв згiдно з Додатком fi92 до Доmвору.

а],]8. ВстапошюI]@ працiвяякам додатковi вiдпустки за робоry в шкiдlивих i

сх умомх працi rалеrФо вiд атеФацii робочй мiсць згiдно з Додатком М] до
.hзору.

4 ].l9. Налавдr,, додатков; опла,lумIri вiдпустки понад персФачувану законодавством
+jcтb за р!йуяок позабюджФвл KomTiB ъ eкotsoмii фоядl заробiпlоI плаfl у
Еýц: особистого ш.любу, чirюбу дiтеЙ, яароджевяi дитняu-6ать(овi, cмepтi рi!них,
Фrjв Еа вiйськову службу (6атькам), батькам, дiтя яких у пiцi ло 18 poкiв вступають
, а:эilвiх замадiв, рзтаlлошпх в iЕцIiй мiсцемi. баъкам, чяТдiти й,цуть до псршого
i!ý_. Фаду освiтпi Beтepaнaмl дояорам громадських обов'язкiв. головi
ЕЬпiтошго KoMiTeTy - три робочtлх дяi за умовами колекгивного Договору,

l:.:0, ]абезпечl,fги мsгерiмьне dохочснш педаогi8их працiвникiв фвhнього
эа11. здобувачi ocвil,l.i якrх стаjt переможцями В.еукраiяськлх учнiвських олiмпiад iз
Ёа\ ]лсциплiн, Mшoi aкaдeмiT яа} к. KollкypciB. l}pн;piB ]о!цо,
4i.:l, Забсrпелиlи тлшiсlь робочоlо часу педагоtiчних працiвниfiв. lдлених )
аъ що вс збiгаелься jз щорiчною олjачу!зяою вiдпусткою, на строк не бiльше одного
б.ro роботи в о]доровчi lабори l деннпм асрсбуванням дircй, що дIюгь в

r_€rяний лерiод } тiй же цiсцеФФi на базi ]аша.D,в ocвlI и m iEUrп освп Hix Tакладiв.

Е а€ревttllувати кiлькостi годия, що всmновленi при тариФiкацii ло поч.тку Taкo'i
Е. чrt при укладвнвi цудового доmвору.
iЕЗ. Згiдно ч.3 п,2 ст.22 Закоау Украiл! (Про повву ]агшьяу сер€дl]ю ocвjтy>
riтri лрOлlвники коvунФьного lамад} lmUbнoi сереJшюi ocвiп, ,Kj досягли
Ьо BiK} та пкrм випJlдч}lться пенс,я 1а BiKoM. прачююlь на ocиoвi Фу.Oоввх
+. що уЕiаддюlься сг?оýом вiл одноlо ло трю\ фxiв

I



. фофспiлков, орг,siзпцiя tобовlrryсrш:
Хоirгролювати дотрямаяlf умов i rрафiкiв роботи. вiдпусток,

1 \ciмa мо)оивичи законниvи исобаvи l.хиUrчlи працiвникiв ocBiTHbom
]асгосоо)lФься rахоли адvi,liстгаlивно_jисциплiнарноlо

ll
{_2. cтopoEli дого!ору ,lомоDrл||сяl що:
: j l, кер|вhи\ |а аеlагогiчнi праUiвники lаюIаду освiIиl що дщягли пенсiйноrо sih7, i

l1vчlj 6).lп !{,&leнi с гроковi тудовi доrовор . r ерчiн лкд закiнчиФя, rорис г) юl ься
]гзюч ьi вЬп)сtrf, отимаJ]]]я лопомогl. нв о}дорошсння ъ вина]ороди я с)млil.ву
пpa!}tr яезаrеж8о вiд результвтiв коякурсу та переухлад€нfiя строковоm тудового
JогоюрI яа вовий сток.

1,],:, Перiоди, улродо!ж яких у заJ{ладi ocвiтtl не здiйсgю€ться очний ваячшьний
1роцес lосвiIня дiя]lьнiсlь, } зв'iзку i1 сад i врно,епiлем iологiч н имл. клivагичними ч.l
iншиrоl. незмежя,ми вiд працiвникiв обстаsинами, € робочям чдсом пелагогiчних та
iншнх праUiвяика У заrначений час лрdIiвники заiучаюгюя ,о ocвiTlboT. орmllilJцiйнФ
чеlодиqнот. oplaнi вцiйно_пелаfогiчноi рбiг вiдпоыдяо ло наказу iерiвника освiтllього
1.1\lад} в порлдку, пере16аче!ому договороч la прмдми Bнyтpiurltbolo
труlового розпорядку,

4.2,]. ЗФуче!яя педlrогiчних працiввиfiв освiтяього замаа, якi здiйсяюють
iя:lивi.rуаrьне ltавчанн, д;rcй ý медичвми поtдзашнями, а raKofi асисlеmiв rlителiв sо
виконаяня Йi!оi оргаl,iзацiйво-псдало.iчноi рботи в канiхулярвий перiод, 

'дiйсню€тюя 
в

че л кlл!костi lолин навчgjlьного усlсношеною при тар фiкаulт fo

4.2,4. Зал)чеяня педаголiчв!х прдцiвпикiв у канiкулrрняй лерiол, який fle збiгапься з
Тх щор;ч!ою ошачувапою вiдпусткою, до робФи в оздоровчвх т.борахl розmшоваяих в
iншiй Mictleвocli. зriйсню( lь{я лише за зюлою працiвникiв,

4.2,5. Режим sffкояанtl, ор@iзацiйяоi, методичноi] на}ковоi робоm рсryлюетrcя
правппши внлрiшнюго трудовоm розлорядку, планами науково-лослiлlJих робiт,
прrрамами, ;fiднвiдуальlлимй ллапамя робiт,

.1,2,6, Спрmи ]абезпечсннlо дотлмдlшя Прави1 s лрiOньою гр}дово,о роlпорядьа

.l,],?, свосчасяо iнформ}sа rи працiвникiв освiпього lаклsд/ про зviни в норvативнr\
Фхуменrаi цодо вФновле,ш, с грокiв освilнього про|rеrу. канirfл гошо,

4.2.8, звiльневня педагогiчяих працiвяикiв ] iпiцiдтивt адмiнiстацii у зв'язку з
Iirвijatlicю. реорга irацi(ю освilнюlо 1акладу в скороченням дrmтiв. Peкoveнroвallo
ЕйсIlюетt лiсл, закiяченм наsчщьного року з дот'rманl0м порядку та надаtrяям
::+6fгй. reредбзених цнявч 1aKoHo]]JB(TBoM,

],:,9, слiвпраUювзtи 1орrанами упрашiння освimю 1э орmнами внконлчоi влади й
iG_Ёюrc сеоврядуенш l vеlою попередженllя поруtuснь Hopv 13конодавстмl
€rвФцевм lteoбrp}'r{тoвaнot! закритгя освiтпього зашад/ та звiльневвя йоm

.l:-I0, при првзяаsеянi s заидл освiти на рбOfу знайомmя працiвllикiв письмово з
Евt@ обов'rзкryи та Правилами впутрiu]нього трудового розпорrдку.
!:_l l. забезп€сити мат€рiальlrе заохочеяш педаmгiчяих працiвпиrdвt здо6}вачi освiти

етаrя лереможuями lблдсни\. районних та учасникаvи всеукрвiнських i
tсцшх }ч iкьких олiмпiад. KoнKypciB. фfl lищiв. TypHiplB,



5- Еорчувапяя й олл.та fiрtцi.
5.1 . .lдпiпigгрдцir з.шtду ýпльяоi середпьоi осзim I-1I с,гуп€пiз с. Ладt ltяпсь*i

x_r-Topt Гвfiсtшськоi MicbKoi рдх зобовtязу.rь.i:
j,t.l. У,rйяатп Bcix яеобхiдних заходiв дrя сво€часяоi ы'платв в повяому обсязi

:эзшвшнам осsildьою ]амаrц заробjiноi плаlи, вiдпускних. Фдоровчп, ш5tороди 1а

elliHE)- орацlо та зрзкобе вrкояав!, службов!х обов'язкiв, нsдбsвки за престижяiсть

=;зrэгiчноi лрацi, премiТ, iвцlйх коцтiв фонду оruIати працi, вятрат иа службовi
i:рrJжены. Оплату працi ледагогiчяllм лрацiв лквff здiйсФвдтR вiдповiдно до
:аg{iiхацiйвп слискiв| а яепедаюriчвим працiвяикам вiдповiдr|о до табеля облi у

j,L], Ро}йр Ko lгi& яхi видЬяються шя вяплаtи вияагороди 1а суvлiнlD прrutо
i.заФfiчя!м працЫикам ocвiтBbom зэкладу, яе може 6}ти меяшс 50Рlо посадового
G!] . сrа!ки заробiтноi платя.

5.L], Ус; питання, яhi сtосуклься вробilяо-l плагн ъ преviюшня, лrоIжувsти l
чсфпiiковою стороною.

j,1,.1 З9робiтну плsт) видавати двiчi на viсяць череl промiхок часу. цо нс леревиUJус
ЁЕ]евпарнях дяiв:

_ iерчtа половша (амнс) до 18 мiсяця, др}т9 чаФина (остаl,очtiа
Ега) - до ] числа кожяого мiФlц насryпною за !вiтним. Розмiр заробiтноi плати за

= 
,оловиЕу мiсяlц проводитl] за факгrlчно вiдлрацьоввий час,

J_t.5. Раюм iз в{платою 9рбiпоi ltлати за бажзяям лраrrisиякiе ocвiтHbom закладу
- lз пuсьмову iяфрмацiю про ]агальвi суми зпрбiтяоii плати з розшвФровкою ]а
r. вямs1: ро]мiри гз пiдстави зiдрахуввнь iз зармаlяi суми заршmи. чlо Hалer(аTb

Я,6 Сприяти забеlпеченню ремiзацii лоложевь Указу Презgдевв Украiнн (пpo
Е цодо забезлеч€нI{, прiоритетного розвитку освiт в Уrтаiн , вiд ]0 жоmня 2010

ц, Е -Ъ926 та лосmхови Кдбiяеry MiHicтPiB вiд 2З берстя 20Il pol\y за М37], що
rP::., в!плати яsдбФки зi змiЕамиl прsЙштимл вjд ll сiчня 20]8 року в розмiрi вiд

fuрояi Догоsору зобоý'яtуlотъсr:
i:'. за6€злесuти оплату лрацi працiвяl(iв о.вiтнього зашяду, якi замiнюють
@о вijсляiх працiвнякiв, вiдповiдно до вимог чяняоt! закояодавсв4
:-1 Ошач}вт' погодянЕу роботу працiвн!кiв прв викояавяi робiт pblroi

-з.а-i та з.мiRi прsцiвявкiв рiзвоi кФiфiкацii за сrаsкою вчцоi tGалiФ;кацiТ або
iЕiйяоТ категорii, яку мае працiвник, я{ий фаlтячно вtхокус pofuTy.

|2
aJJ, ItФормумтg керiвнякз ocвiтвюm зак.,tаф,l членiв трудового хол€сmву, вiмiл

Фiтя. орrвях владн про фкги порушеяь чияного lаконодаsства. внослти лролоlицii
эо.9 ElDdB ыrрiшен,], пробJl

JJ,]- Надд!аги працiвнrк!ff освiтl{юю захлад| юридичку ъ методЕчну доломоry для
яс€'iзаяflя питаяь працi та вiдпоqшffу.

4.З.5. У вяпадках грфою лорушеfiя, трудовоm закояодавс"вз Ъс!овннком m прt
a.JocrrнeнHj rгоди щодо усуне}tsя цllх лорувеБ мiж ФровФи Доmвору iяФорм)ват,
ffi.ьчово орши прокуратури дlя вжившня 1цодь щодо усуненн{ цнх поруtll€нь.
фsо&rекяя поруш€них лрав i притягн€япя у вgгако&теяому заl(овом порядку до
i-шовiпдъвосгi oci6, якi допусflrrя d порушенм,

z,



5.1,9- ОЕlач}.,ват,] час пр€с пр.цiввика ле нпче zЗ вi!поRiдно доq,]lj Коrекс:,законiв про лрацlо yr?aiт, та в poзMipi сФедпьоi зарбiпоi плати,
вirючфч, c)ry.xonliт siдповiдЕо до ляста Мiяiстерства соцiмьноi полiтпкл вiд l0
т!цня :0l7 роф, та вifповiдltо до п. 77 та n. 89 lяструкцii про по!,ядок обчислеш,
}зPoбir Hoi п.lаlи в ]ФедносIi вiл оргапiзаUii лрацi пiд час просгою,

5,Ll0. Здiйсmети оплату лрацi 1а роботу ý лонадурочяий час. у сsятковi ,m вихiднi
д! i вilповiдяо до ст. 72 Кодексу ъконЬ лр працю Украiяя,

5,1,Il, Проводити внмаlи вiдп}скн х m оздоровчs до лочдrr} в;дпус.\и,
5.1.12. l'lроводит'l доплатtl та задбавки до заробiпоi ллагt вiдltовiдяо до ст,24 п.З

абза!у : Закоrу УкраТвя <Про повп} qшьяу середню осdтр та згiдво з Додатком MJ

J,1.1З, Здiйслюввти пйвицену оплату прsцi ]а р.5оту в !еспрrятлавп п шкiдливих
умовах прцi зЙво з Додsтком j&6 до Доmвору.

5, I . 14, Здiйсвюват, додаткову отlлату за роfuгу в нiчшй час (з l 0,i rодиtlи вечора до
6_i години ранку) працiвникам, яd за фафiками роботl' праtlюють у ц€й часl у розмiрi до
10 % посадовоrc окладу (ставки ззробiтяоi ллатл).

5,1.15, ВстшошIомти однораювi доrurrти до ]аробiгно-i плати за скrаднiФь та
iнтенсивнiсть, валру)хеяiсть у працi вчктелям, ,Ki пiлroтумли прйзерiв обласних та
ееуr\та1]Iських олiмпiад, переможцiв TyPяipiE та KoHKyPciB вiдповiдЕо до Пможеяпя
(додаток Nq 7).

5,1,16, Випrа$мrи лелаmlэм винаrcроду ]s с)млiнну пралю. rrlaзKoвe sикона ня
с.т}хбових обов'язкiв за й,, 57 ЗакоЕу Украiяи dlpo ocBiтy, до Дп працiвнйкiв ocвiтt
вi: овiдно до полож€нЕл (доддток Jф8 ),

5,1,17, Проводити матсрiальне 1аочочення пФrогiчllих працiвнихiв ъ рахунох
cxoяoMii фоlцу заробiтпоi ллати вiдповiдцо до Полохеilня сцодлток м}

j,l,]8. lIерелбачати коluторяо sяплати MaтePiщbнoi допомогrl яа
(r}fоровлеяня в розмiрi ] tЮ% окляду при надаsýi черговоi вirшустки, s також премiювавм
q-kнiв лрофслiлки r чисJа обслуIов)ючого пер.оналу. якi виплач}мlи вiдповiдlо до
fuожеЕн, (додаток }ф l0).

5-1.t9- При Bcтal]oвлeнHi в нтажсння на новий яавчдь}пй piк
fЁiгатв, як правило, йою йсяц а такок лотпмуватися приsцигry наступництm
йrяqiя предмФiв у шасах, гтJупах.

"/ i_l:o. Iз меюю дотиманliя вимог Положенl{, лро навчщьнi кабiветfijФoccвiтBix яавчаrьяп зашадiв! затвердженого fiаказом MiHicTePcTM осв;тв i наукв
1r*i вiд 20 швя 2ОО4 року ]фб0l та Полож€ння про нsвчrльнi кабifiетв з
.тr-щсмаftvатичних предчетiв }акладis освiги, rагвердженоlо нак&зом
Ёествs осв;т, i нsуки Уr?аitял вiд 14 тудяя 2012 року MI423, лри в.таяошсввi
Gn за!iдумш, яшчшьними,€бiяетамиl

_ - д6!.ел]вати тили m кйькосri Еавчмьних каб;нетiв закладу освiтп, за завiдушtrяя
_ЕЕаомкrетьaя додатхова ошатаi
*ýe{rTп omaтy за завiлуваяня одяим працiвнихом кiльfiох яавчальних кабiнФiв.
_-:l_ Ьрimти за прпцiвllикаilи освiп!ою зак.lад/, якi брмtr участь в акцiях
Е!l qЕ] яевеl(онмн, норм закояодавства! колективного доФвору та угодli з вия,

- 
лрбirн) плагу в повноvу polмipi нs п'шФавi

Е
:. СФ.часgо здiйснювап iядексацiю гро,ловях доходiв прдцiвникjв освiтвьоro
tla€iaro ло ч9явою шоподмм у зý'вку ir зроФаняям цiв iтарифiв на



I,1

Фsi товар, та лослуги. Забезпечяти ыtмаry дошап вадба!ох, пр.мiй
ryаýi!дб@ч у розмiрз,(. вrзяаqенях вiдповiдно до лостаgовв Кабiнету Miяicтpiв УкраiЪш
i.r 09 т),пня 2015 роrу rфl0lЗ <Пр улорядкуваяп, сгруfiт}?я заробiтlоТ платr,
о.ю6.1нюсri прв€lенн.я iнfексrлii та вяесенн, змiн до деrкля норматйввФправов{х
!г.Ь, Не попускат, змеяшеяня або скасумяЕя ст,д{уrпоючих вrлrат. надбавок i доллsт.
Ei Егаl,овлевi у граяltчвих розмiрsх.

5.12З, Передбасm в коIшрисц вkддткл яа премiюваинr! нq4аюlя матерiальноТ
lо.ючоги ]э ро,робки в впровадженн-я ааюрськlri яввчаjьнкх програч, пPocrтiBt ocdT|lix
Eю-rrfi iтЕхяологЙ. vеmдiв iзасбiв. насамлеяед меrодш( компgеятнiсноm навчанllr.
р.а]'з!iю iЕновацiйпих проФам flрбцiвlв&ам ocвiпrbom заклаry, отимулюваняя тфрчоi
4€лi та педOmгiчного gоввторсгва керiвних i ледагогiчнлх працiвникiв у розviрi не
!.еб}Ё 2 вйсоткiв плаяового фонry ззробiтяоl плaTr.

5.]l4, Встаfiомюват' t цбаsfiу за смддЕiфъ i налруженiогь в pobтi до 50 вiдсФкiв
rcloвoro оrтаду керiвнику ,}ашад/ фвiти ъ iнlлим працiвяика]ti,

j.1.25. При звЬьненпi працiýнлка освiтяього заклсду вшиаs}вти налех(яi йому суми
, reвb зrijlьненяя, а в разi поруо!е}сtя цьо.о стрку з шасвоi sияя - с€реднiй здробiток я

l J2l. Здiйспювзтll операгивяяй коrгроль зв нар*увавяir. та сво.часн
;rЯ,гяоТ ллати тд iнчд{х вlаlлат.

l 5r. lяфрмуватя працiвнякiв ocвiтl,boro закладу про умови та,}йни учов опла:ги
na
l 5-2-}. ЗзбсзЕtчувзтI. в]асмодi!о з оргаядми виконавчоi владяl орrмамп держа!ноrо
Iiry дш вирiшення питадь пов!я]авях iз реалi,tацi€ю прявэ працiвнкiв нд свосча.ну i

Ъю..у бс"]i оплату праф. igформ}вsти про фаrгл порушень TepMiHiB,,lшати

fiZl. В"о""* обФунmваяi пропЙячii чrоло пiдмщеfu розмiрiв пр€мifi. доплат,
Еrtц вддаявя пiльг i гар€нтiЛ лрацiвшrкsя осsiпього заклаry,
!!r_r_ ввшЕги прпоrицii оргаtlш вiдцiлу оfвiти чrодо застосуванш, 1аходiв

dЬfuФноm вплrву до кФiвflика эакладу ocвiп, i1 Dи}п якого допуцена

Е* 
iз lаробiтноi плаги. iнчп вяшfi. доvsгsrп{сь огриманяя резульl"дтi! ix

Еa 3в€ргатис" до орmнiв дерхавноi влади. оргаяiв viсцевого сд}tовря,rý/ваяgя,
Ц-{Et oРra{iв у pлi поруш.нв, }atoв i сгрокiв оп,!аlи працi.

5.2. профспiлкоm орm[iвцiя t.мrду rдпльt|оI серед ьоi о{siтя l.ll ступ.пiв
с. _'Iцlrл1lпськi Хуторл Гайспнсьь"оI Micbl.oi рgлв юбов'язуФъся:

Эв прц; Tr цоров'я
ЗDriliсгр!цiя пg.дj/ здшьsоiсер.двьоIосвiтх 1-1l сr}trеfi iB
trrцcbxi Хлорu Гtfiс!fiськоi vicbкoi рsдu юбов'сlуmкс:
tе..оIтися п.вно. виконаяня керiвникоJ заклаý ФBiB виvог щодо органi]ацii
ЗороIol првлi вilЕ|овiдно до Закону УкраТни -Про охорону працi".
lpяеавiзуватя входlв щодо дооlгвеяня всвошl€влх
Е6.зпеки, гiлi| нл пр!лiта виробничоm сер€!овида пiдвищеявл piвHi охорпн
*, додffгхом r9l t до договору,



л4 щrUФреюя ковQерезц,l Iчасниýв осý,пьоrc прцФу
?а gilд}оJя ледаJопчноi радв лиlання сlворешя належни\ )чов iбelneo прJцi. вю{тIя
аодЬ &1я змсtmсmя !ярбнвоm трдвматl,зму i професiй!оi заюорювrяостi,

Сторо!tr домоrплясr:
6.1.4. Сшчдсяо прводйти навчаfiл та iпgгрукrаr(i з Texнixg беJпек{, охорояl. працi

Е по:{еrшоi безпекй.
6.I.5. Првод}rги ат€ствцiю робочrr( йщь за умовами працi вiдловiдяо до Порядку.

!,IЕрдrrевого посгФоsою Кsбiпgrу MiHicTpiB УкраТня JЁ442 вiд 0l серпня !992 року,
6.1.6. Забезпечу!атll працiвнtlхiв сл€цiальЕям одяюм, спецiальвяr, в}тrям, засобами

iцfidдуальвого захлсту вИповiдно до п.2 ст.8 Захоliу Украiни <d]po охороfiу лрацi).
ncDeJtiK

пDodeciii i посал пDолiвхпкiв. поботл пд яклt пов'язýllд it забDчдпепням
по-гпitпiчнiпотDби

,1? П.рйiх професiй i прочiвпuкi|, як,/.'l
вчdоmьс,4цlо

Для

.100

IlImi проФесiiта посади, пов'я,lанi iз
забруляенвям

Перелil.
i лосдд працiвпtlкiв, якям вядяФ,ься беtкоtлтовно спецi!льяхй оляг,
слецiшьв€ sз}"п п iпmiзасобя ifiдивйу.льхого r,rпсгу

: даяою яормою передбýчено мяло mсподдрче 72. яке вi!пускапю на
гiгiаriчнi пgФебя у мiсцrх заглБного користуваfillя. Мшо вgдаегь.я за
,jдповiдяо до яормаmsно-правових aкriв про охорояу працi 5л на лобу для

, але яебiльmе l50гfiа мiсяць.

Еаr@ спе цiальлоro оОr2r,
спецiапьпоzо вэуDlм пп Пшi

зособ ч i4ouB i0! м bt|o2o 1oxLrcm!

I2

l Кухар

{гDltмiв яа мiс{ць)

ПрибирUьяик с,lужбових примiцень l00

l50

Хдат бавоввяяий. чоботи ryMoBi

l8
l2



Ь_ n*-** перевiрry опору га lsиулеffi

Ео.'"** *-iщеш пеDвиши засоб

Пlr ЗrЬ-.чу*"о оф?wшш всшомеqого сшiтарними нормами reшepaтypнolo
rllrrlryш;щм,
I1lt Зm€зпечЕrй вппiлеям Komliв ва проведеяя профiлsiтичних }аходis l
ътбдi в хошорисý ocвiтфrc тмафi в обся}i не менше 0.2 вiдеопа вiд фонд
Ът.цi Bi,шoвi.0]lo до лоложень ст,19 Закон} Укрfuни "Про охорон) ора ,,
Пrl Вiшrоловрати прдiмш шоди в P&i Фодi,ш кшiцгва або iвшою
+д! зlоров'r, оов'язанв iз виконаш тр}дом обов'лiiв, вiдповiдяо до С|,9
Е Упdд "Про 

охорону працi",
Цit2 Не допускап проведеш плаяовв медruп ог,вдiв працiвякiвза рахунок ix

JiЗ. ЪСоое'** пiдвиDrення р;вня обiэнаяосli лрацiвшЬ Ь

E1Ttr*:}i ззв]лснцом. covid_lq m iвшим, небеtпечн@и вiрусними

*#жън:нJ"хш ilTi::i"li:ж,,ffi L"Jжffi Jlъчffi r, ;
Еж;.тJ:у 

яд здоровlя. а тмож про йою пр@ на лiльм та кошенсацi]

El f, ж:lъ"""т"}'il"ж;li 
"ý" 

J:ff жi #*:iy";".",ff#ý#*,
a.!_ Сторця домовrлхсь:
+::. Вrrмяти прпов)ваявя яещасяп BпадKiB на виробqицтвi,
С UDmнiзов)ваги ,нстр)паж прачiвниhiв ] оrорояи прdi. правил

Е.-Ф з шкiльяим обладваппям та fiй ва випадок вияикяешя вебезпечвих ситуацiй.
i::, С-,фряти комiсiю з питаяь охоровп працi, слрияти ]i роботi вiдповiдно дозакону

ф.П!о охороЕу лраф).
. r, аiшосfiтй tla розгляд зборiв трудового колективу m видават! Еакази з mтань

б-t пр.фслiлковд оргiвiздцi, заклrду загальяот середвьоi ocвiт! I-|t ст, с.
Eфъý Х}торп Гпйс!нськоi MicbKoi радл зобов'язустьсяj
T_r : iijфрмувати працiвникiв освiпьоm зашад/ про ]i rlPaвa ,m гараЕтii в сферi
:(E .iдi. лредсmвлrlи iнrcрсси працiвниiiв замм) ocBiln ) вирiшечнi пиlаtL

l_:.: lliйсрюмlи конроль lд дотиманняч ь<лiвниьом осsjlнюlо зsкладу

-._; С,:ворюватл безпечвi m вешкiдлпвi умови працj, забезпе,iувlти працiвяпiв
ю € ад) JпеUiд!ним олrlом, вr)тям. lrcобаvи i]шивiд)шьного la\и(lу.
Ф :.ы. коvпенсаUlй. вiлшод) ваню шкоди. запо!iяно1 i"lороь'ю
:l, Бгзп гrасlь ) PorpoбUi !оrленliв, ор"ан'Фцii навчання. ncpeвipui ]tsаtsь
#я r пнтавь охоровй працj. у розслjдувапп; нсцасяих випадкiв, в атесmцii



Спрruт9 проведенню заходiв дlя лолiпшеЕня етлоФю забе]печенш
пра!iвникiв осsiтньою замаду, вlдведення земсльних дlлrнок тllд горо!rп,

Наазати працiвяикаr' освiтнього заклаry матерi3льЕу допомоry дu впрiшецня

)rових п}тrднь вiдповtдно до л,5 fi, 57 ]а(он} Украiни -Про ocяiry" ]з

Спряfiгlt оргаяiз6цii платною mрчого харчуваllня працiввикiв через 1д&lьню

tЬдамт! працiвнякам, iкщо . теа можJlивiФь, вiьliйй вiд робоги день при
особистих юв;леiв - 50, 55. 60-рiччя.

ОрганiювуOати лроведеняя гмузевих спарrакiад, змаfань, Typнipiв, злiотiв,
та KoHKypciB. iн lи\ кул ьт}рно, часови х 1а спорrпнж Jа}одiв серед
оtвiтньоrc запад/l використовуlочи слорmвву б4у та спортшЕi споруди

Пр€дс?авляг1 слiльно з профспiлковоlо орвi]ацi.ю освillIього lаклаJ)
ва нагоролженвя грамоЕми. зlrачхамя,,яцимlj няrородами.

i,Уа вэти заходiв дu педопуценяjl зврхення праý,lедагогiчнлх праriвfiяхiв, якi
на пенс;ю за вис,ryry poкiв, пря зшровддженнi пенсiйлою пробесйноm

спiлR-овд оргавiздцiя здм!iду л rальgоi серелвьоi освiтg l-U сг.
яськi Хутори Гайсияськоi м icbKoI рrдл ]обов'яtусrься:

в пятаslli отиманяя ком}яа"lьяих пiльг та гарантiй
ПрогЕозумтй чrлrхя в!рilll€ння жвтrових проблем працiвникiв освiтньогý
осtlти проло]яцi-i щодо нях адdяiсrрацii, оргаtlам владr,

' .5 ,gB i rа ра t rii'. пiJ,ь.tr т, ком псtrс!цii'.
-t- llчiяiФряцiл }п,слlду загiльвоi середпьоi ocвiтx 1-Il ý. с. Лrдg-,t{вшськi

Ьr__ Г.й. Bcbкoi Micbкoi радп зобов'яtу.гься:
- j -_,J-лсь бе)чов,lоl,, Фбс,гап,нl, ll|lJU,BHlF,lM lаранliи la

-r5- :=с:a:ченпх ч}]нllш законодавством,
- : - " lцвдlп , llро,]цlliл\оltов, clopoнo,o осв||чLо|п зам!s) пlll]l,rя с,lUi.шьiо.

:i:r - ]:] 1з т) rоюго хараперу згiлво з Лолатком М l ] до Додатfiу,- : -:::зiФsува!в безкошrов е рег}лярuс пilвсý!ня псла,огiв до мiсця робопr i



7:j. Ъбезлечятл вл.]i]ем HoшiB pa?ot! з прФФспLrfiово,о оргаяiзаliсю лrя
FлФш тDограчи озrсро ьою 1мал), а тахоr( ix дiтй в лil нIЛ
, Ed.+]rsPTi п.рiоди.

7:.r, Haneв Maтepiaj'bHy допомоry члепам проФспiл@ освiтвюго заgад} в рЁ]i
ср:аlьного сlановицlа чи сiмейнич обсIавин,

'ilj_ Оргаяiзовувати надшш допомоги у BllpiuleвHi поб)"ювrх пробпем пеЕсiояерам
Girм зilaJ}. прявimяня ir 1 ювiлеями. свrrами Е iши подiямл,

7:.6. Не звisати з лрофп;шюФ облiку працiвякЬ, якi ]вйьнвлись у зв',зку 1
EolG! и пенсilо за riKoм, за i{ бжанмм-

,-:r-. Спрпягя провед€яяю оздорм€llяя, сiмейноФ вiщоч нку члепiв Профслiл}оl

,-:.8- Оргаrriзовувати проmдеям екскурсiй, колё&тивяих переглядiв куптлно_

-: ; зtriпсяювати чпеяам ПрофспiлкU про4,сlliлкову виллаry лля ]дсшешенн, доплат
вGчrрортнс лiкувавш, а теок при вillзначенчi ювiлеiв 50. 55 ,60, 65, 70 PoKiB

ФеФмтя аа налороджуити грмогами,
7:l0. Орruiзовувап проведенs, Фiзкульryрякпорввlп та турисmчяш заходiвl

"-?ёFь Профпйки у феФишх художн юi самодtя п bнo.Tl,

'1ll- 
спйьио з rдмiнiсrрбцiф освiтl!ого заl.ладу проюдrти ýечори вjдtочинку,

.Фпсвrченi про(DесiЙяим, державвим та iHlrJиM сшам,

i Спрняв пралisяикш фвiтнього ]аклаrФ/ в пiдrФовUi докум€нтiв, необхiдl|их

Напршпв ла вlвченш в поп.р€днс поюдкеЕяя з лрофлiлко,о освiпюrо

.tмiвiФрдцiя }акладу зtmльноi серсдпьоi ocBiт, 1-Il ст. с. Лrд.жиDськi
Гайсll ficbKoi MicbKoi рдд, юбФ!я!усться:

Ер€кп ва]€зlв, що фс).ютюя соцlаJlьвфкономlllя')i
прэлъюiкiв,

. Сворюв.lти умови для безлерешкодllоm досryтry проd]спiлкових прсдстsякiв
ц]l освlтнього злФаду,

Еа Ei.цcTaBi посгахови Кабiяету MiHicTiB УкраТни вiд 28 сiчня 1993 pol<у Шф9.
Нsдазатl{ mловi профспiлкоюrо Kofiiтcтy освiЕюФ ]ашаду, якщо буде така

д,ш ы{конанн, сФiх обов'я]кiв вiльн!п вй
зяробiтноi плsfl вiдповiдно до cт,4l Закову

ocrloвHoi рботи деgь i]
Укрэiпи (Про лрофесiйнi

дрФа та гарантii дiяльностi> та угоди мiж вiддiлом освiти та р9дою Профслiлхи.
У раiделеryвsнля окремих лрацiвllикiв за рiшевяям зборiвтрудовою колепиву

в районних. обласн,х та зýга"lы]оllацiональннх лрофспiлкових акцiях протесту
Urolo vокливо-о перенос} )poKiB чих }чи lелis на tнцliднi,

печувати з ocвiтHboMy замадi права m гараfiтii дiяпьяо{li llрофспiлки, ]i
лавок, вiдповiдяо до Кояститупii Украiвл, Ъкону Украiъп 

"ПроспЬкя. iх права m гараfiтii дiяльностi". aпiB Президеята Украi'ни m Кабiяегу
ни, рагяфiкошних Украiною кояrcнцiй Мiшародноi Орвяilацii Пралi.

дити до складу атесталiЙвоi Koмicii предсmвяикiв Профслiлкй освiтлього



l9
]l.]0, Наддтя. яlOцо буде така моклявiФ, виборяих

Еa.ýlховd opruiв. ве lвiльцевп вiд сюiх вярбImих чи с,ryхбовв обоЫязкjв, яа
Е_ пе!едбаченt!х толекгlfiЕпм догоюром! вiльвий вiд роботп qа€ iз збер€жевяям
qЕE.{- ]аробiгвоr маtи !ля участi в консульталiях i п€реrоюрах. внковавш йших
t съЕt Йв'язкiв в iяftрес* тудоюю кол.кшу, а тако,к на час учасгi в роботi
ф, проФслiлковиi оргвнiв. де нс vеFш€ tlir( ти годrrни на т,{,кдень,

tf- Сmрвв домоЕrлпсь:
a:l Спiвпрацювати у фрмi коl,Фрукгхвного dалоry,

вня illформацihяях
псрелбачених цfiм

вiдкр}rгостi, гласяосгi,
лослуг iз сФери cвoei
договором i чишм

l:: БрапJ )ч!сть у заходах [lрофспi,кш.
:-:-: . .хоно!lчних прrв прiцlвяик]в,

Lr. п роФсликов. орг.пiзtцi! ]обов'язубь.я:
i j : Спряи дiмьностi грудоФго колсплв), спрямовs оi яа гешi]алiю дср*вsноi

спрямощ, яа зцист тудовихr

ij : Сво€часjrо доводити ло вiдома колектив} змiст llормативяих док}мсвтiв, (Llo

ФцiшьвNкояомПtнш impeciB працiвtrикiв ocBil нюю ]эклаltу,
lнiцiюватt п€рею.ори щодо ук,tадшяя новогý колекгивяою Догоюру,

l iя,r ьпоfl i проф.пiл KoBOi l |рга яirалii

,ралlвннкlв замаду освlтя,

цi{ Фшаду злгальяоi середяьоi ocвiт9 I-1| Ф. с. Лали*лliськi Х}торх
фicbкoi рзди зобов'язусrьсi

:}з5езосчувати реалiзацiю прав m гарантiй дйльностi проФслiлкя

прав лрофспiлки ]акладу освhп або перешкодr(д вя ]х з]ri'iсяенню,
залеречуваш профспiлцi освiвього захлалу внкориФвувати бвкоштовяо

l-ш робоlи са9ого lроdспiлsовоtп кочilсг} i ltроЕдення rбopiв лрачiвниiiв

формувати вишi профспiл,(овi орmни, вiддiл ocвiтя, Засховника про Ф!кти
прав rч mDеriП дiяльносli llрофспiJlковоi oPгaнiзauii освiгнього ]аUlад) t

!.ожливiстю розмiчryши власну iнфрмацiю у примiщен iзаклаry ocвiп.
доIтус|(0ти змiяй }1!toв трудового догоюру, оплатU пралi. прюлгнеtrня до
но1 вiдповiдшьностi працiвликiв. яхi . членам,] виборцого лрофслiлкоюго
попсрсд!ьоl rl,оли юлови профtпiлкового koмileý

печумтt члевам впfuр!оrc
профсп;лкових органiв

орв,ry зашдду осв,т, ъ
мФкливiсть безперешкодяо

та оглядати мiсця роботи в за'(ладi освiти, озяайомлюватися з докумсптамн.
я цудових прав та lнTepec|B лраuIвник,в освlтнього Фajly,



20
9.6, Утрям}вати iз заробiп,оi плап та лерераховумтй ва рц}ъок Гайсивськоi

районвоi орmнiзцir профспiлки Bнeclfi члеяiв проФслiлки,
9.7. На прхцципd Фцiал!вою партнерс.яа прводItгй зусф;чi, ковсультацii

шфрvvваIи прфслИкову сlорону ocвiмm зашаду про шsш i ншрlб1 ро]витif

9,8, Бр5гп }засгь ) з4ода.к лрофспiлкоsоiсmрони на ]i заороltlеsня,

to. ко|тгроль зв вяконашцяri Доrовору та вйповиiльfiiсfь cтoPifi.
]0.1, Контрль Доmвору здiйснюеrься сп;лмою Koмicioo cTopiн

сlоJдток М'1).
{0.:, Доtов,р наблра. lBнЕосгi з дня йоm пiдпясаяяя сmронами i дiL до пiдлисаllм

!оýого Лоrовору. Ко)Фа iз cToPiE ма€ право вноспfl пролозяцii щодо змifi та доповнень
э ftксгу Доrовору. Ц пропознцii моryть бутF BHeceHi до Договору тiльки за згодою

t0,j- Хiд та результат, викона}rяя даяого Договору зелуховуФься яа зборц

попсред|llх r!ереmворlв,
lo,5. Стороня. що пiдписали Доroвiр. щорку, ве пiзнiчj€ l5 сiчня роt'у, uro яаеmс за

Договiр дi. до 3
опаяtя Договору l,a загапьних бореt тулового колеlоtlву.
l гру

лова Пк-|:.FIор З']С()



м

Учите]tь вишоi кмлiф;кацiйяоi
,(атсгорiТ, 14 ?арвфнsЙ ро!ряд

6,1б 1.00

Учитель I квsJiфiкацiйноi категOрii:
l3 тарифний розряд

00

Учятель lI ква.liфiхацiйноТ категорii,
l2 тарифний розDяд

526(l.(l0

Учmель без кдтеrcрiТ,
l0 тарифний розрrл

^l859,00

Учrт€ль без педвлоriчноi о.вiтя,
9 тарифний 9озряд

0 46l9,00

Кiлькiсллi смш поlrго| i|пUt прдцiвникiв пд 0l вепкяя 202l potq

lt.

ДоOаhlокЛI OоДо?ворf

0

5660,00

4

l

|,

г-

|,tl
]u



.иi} lo

lнtlл

ппрtrлlк

ДоПапок ЛР2 0о До?овоOr

lBHa РУДИК

пФд прдцiвпtrкiв iз яеяормоs.н&м Фч!м дн.м,
якпм може надgвдтI|сь додатковл оm!ч,вlяa
вiдцсrм трн8аjiсrю до ' 

ýлеЕддрвих лпiЕ

закладу та йою заст}тпики - ] кмевдарних днi,
- j_.1лi,

-.lдtli,

погоllжую
Голоя проФспiлкооого KoMiTeTy



аlтвЕрдкую

,,-l]jl

ДоПаftок .|фЗ 0о Доzоаор!

погодкую
Голова профслiлкового KoMir€Ty

lняа РУ/ИК

п EPE.rl tK

ирdь ик сл)тбових прrмiцень, зайвятий
,рдяtýм ъшьних убирФеяь i caHByTiB 4 кsлеlшарнr, trHi

iФ (коqеrар) {оreпьяо'i на твердому

з

eяорiй прачiвппкiв. !айпятпх нд робо.tr il вrжк!м{ й шкiллrвlrмл умоsами
FiTa особiпвяй rapll]ep працitямм }, хаслiдкам! атсФацii робоч!х мiсль

ал}вапд Bi.tп}cIKa

Е:iч-"т""iъх" ""Jfi:Ёнl";"f:,:,; 
}triыхт,,llЁ;,iтт;,жiн;

-.,**" 
працi та я особлший хараtrт€р працi, ътЕрдженою пс-mново|о

Ё..Уну:l,жl;.;ъ:]",lfflffi-fiяJJ, )qо, oKKMi мтсюрii

: !'.\ар. яклй орацю.6jля l1лип1

F.{riсгь ко*rоI вiдпусrrя .дасrьсi у ЕлспдаряяI дпяr,



],l

Дй!пок J{!4 По ДоlоворJ

]атвЕрдкЕно погодlryю
Голой прфспiлкового KoMiTeTy

I. Зiга.,lьнi поло*епля
l, \сi пиган я. пов'яjднi i] iасlос)ваllllям оравил внуlрiшньоготрудоюmрозпорядкr,
'язу€ керiвllик у межах надаяих йому повtlомжень. а у виладкахl лередбачеяях

!, спiльво або зд поmджеяням iз профпiлховим комiтеrой.

]ооршй {оllекIиву з.маду
|-Ilступенiв

гриБlIll lA lHHa РУЛИК

прАllл,лл
влу грпD{ього трYдово' о роlпорялк},

m@ прн приЙом; ла робоry озвайомлюються лiд розппс{у Ъ наказами, умоваItи
, правилчми BHyTpl шньоlэ ,ryудового 

розпорялку та кол€кrиы,им доювором.

ll.,lлгнипрацl ,d лроlиложежноl охорони д,lя Bclx прdцlвни<lв,
Пр!пияення трудового логовору може мати мiсцс лице ва пИстав , перслбачен!х

законодавстýом m умоваш контрак.у, що оформляФкя наказом та доводшься
rу пiд рзписку. Трудов ruлхffа ý9даФьс' та розрdунки прфдrтЕя в,]еrь

. Пралiвпики мають право працюмти за сумiс!ицтвом, а тло)fi сумiценвям,
tla oci6, я&i пропраrцовалх понад 5 двiвt вед)пьсi тудовi кпиr(кr.
Д!ректор оршiзовус проведення iнсr?уrmr(iв iз техяiкя безпекtl. вяробничоТ

IIl. Основнiпрвва та обов'яrки прдцiвппкiв
. П€дrrоriчЕi лрrцiваякlt маmь прдво хд:

fr професiйноi чсtтi, .iдяостii
liй вибiр форм. методiв. зсобiв fiав!ая!я, виrшеявя педагогiчпоi iвiцiатвви:

в,думыrу педаI!гFlllу дlяльвtстьi
ь у J ромадському самоврядумшlll:

иеryввнпя лодовжсuо,о омачувапою в,дгlусткоlо;
е ябеrпсчеяш житлоч у лорядку. шаношсному яконолашФм!

tщення квшiФiкацi"l,

}Пр,цiвники зобов'яtапi:
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- праф!ати суsйвяоl викон}ючп навч ьнsй р€жим, впмоп статугу, правш
sБтрiшмm Tpr lового роrпоряIц. ]о грWумпсь дисцсJиlни працi;

_ дотrмуrапсь вимоr з охорони працi, технiкr безпеки, виробяичоi caяiтapii',
про rйпожеr\тоi беlпеки. передбsченях siдловiднпм п првмам и й iнсrрукrjями:

- бсЁггt обладяання, iяsеmр, маreрiали, мвчальяi посiбмп, вповуваm в дiftй
6€режл@ сташеЕJя до майgа.

3. Пелrmгiчsi прцiвпiкх повfiхlli:
- rабезпсчувати }rйови для засвоенн! здобувачами ocвiти навчальнrх лроФам на piвBi

обов'язковлх держФвих впог. сuрйятt pd]ýllтKoвi здiбвЕтей дiЕйl
m особистlм прнкладом }тверджувати пошгу до принцип;в

загаrlьно юдськоi MoPmi. праsди. спрмедливосri. вjлдаяостi. латрiоtиlм}. DMaHilмy.
]оброти. сгримдностi, прбцеrюбФщ пойркомнФ гj Е iших доброчивнФейi

, rодержуваr иФ педдmгiчноi етики, моралi, поважап гiдtliсБ дитимi
_ заvщдти дiтей вiд буФ-яких фор{ насильства, залобirпти чrкiдливим звпчкамi
- постiйно пЙшчryвати лрфdйний рiвtнь педагогiчну майсrерliсrь Е ззгдьву

ку]ътуруi
- коло обов'язкiв (робiт), що ii викояус кожний працiвник за сво€ю спецiальнiстю,

квалiфiхацi€ю !ш посадою, посадовями iнcтyщirмtl. де цi обов'язш

tv. ocuoвBi обов'с]кll !дмiпiФр!цil o{BiBbom зrклrry:
r.ДщеЕор з9мrду ocвnrl в fuго }асгупцхкfi зобов'я.rяi:
а) rабеlпечии еобхi-Oнiорганiзалiйнi та cKoнoмi,lHi умови длi проведення о,вirньою

лроцесу ца рiвяi держsввц стаядартiв фвiтя. дJй ефюrвяоl робов педаюгiqяих Е
iшx лрацiвt якiв вiдповiдffо до iK сп€цiдьноФiта квФiФ;кдцii;

б) вйзначЕl и працiвникам робоч i мiсц,, забезпечувдтr н€обхjдними засобами роботиj
в) доюдити до вiдома педагогiчних працiвниriв у кiнцi яавчмьноm року (до иадвш

вiлуст,(и) педаrо.jчпе в ltасryпному навчцьяому роцi, шлtrхоv

фрмувапвя наказу та ознайомлекня з яим пiд розписку;
r) видамтil заробiтrу плату працiвшкам у всгаяошенi строкя, У разi, колй дев
ати ]аробiгноi п..аги iбit!Фься l вихiдllим. свягковиv эСо неробочиv днеv. 1sробiтна

вишдчу.гься в деньl що персд). виiiдном), Наданати вiдпуflки вiдповiдно до

) здбезпечити умовя reхнiки бвпеки. sяробllвчоТ саяiтарii, яФекне TexjIiEe
наш Bcix робочих мiсць, створlовати rдоровiта безпечпiумоsи працi, необх;днiдля

лрацiвникамt трудових обоs'язкiвi
дотимуватись чинвого зоководавстиl ]мlцяеяяя доlэвlрноl та тулово,

Ёffi ;ж;;;:"JiJ,,,жlli,,} trx"Tll;l*"",trfi ;:*:":,*"** 
*

ýт; та";,ьк11#:нж;Ёfr ý:"тrffiжff:,-тн:чж
G**"." llаjежнс }трпsнш пришщень, опменш, о!вilленIlя, reнтиллцii.

Е,р;а*"llн,ъ уrrови йя зьрlrtенпя Еер-'юm одлrу працiвя}кiв



v. Робоq!й чrстl його вrкорпФяЕя
l. Дт грацi!викiв встановлюсгься п'ятидеяний робочяй mждень iз двома впiдними

lяir4в. Тривалiсть щодсвяоi робоdя, tJac лочвткуl закiЕ€ння роботи, обiдньоi перерви,
ч€рг}€аlь, графiк, змi!,ностi, а т*ож змiнл в нкх затверд{у€ директор зА лоrcдкеФям з
прфпimовш *oMiTeToM iз додержавriяlr тивалостi робочоm т,жня,

ПоФк роботи хsшдду фвiв о 8,00 mдипi, кiпеяня робо { - о l7.0o mдинi.
Тркэ&liФ роботй адмilliсгрсr@яоm п т.хпiчноm gерФяrлу - 40 годнн на тlтждеш. дл,
кrаrcгjм працiвянкiв тивалiсгь роботл вязначастъся розкrtадом ypoкiв вiдловiдно до

, погод,*еяrм iз лрфспjжош xoMiTeToM, а

р.6отп заклsry ocвiтл за погоддешям iз виборЕIiм орталом первияноi проФслiftовоi
оргянiзацii. окремич ryулам прапiвникiв може встановлюваlись час почsтку i iлiнчення
роботr.

Прв вiдсутяосгi педаrов або iшого працiвпяка керЬник зобов'язýний TepMiBoBo
Еfги ]аходiв щодо йоmldiнв iншим педагоriчним прsцiвником.

:, НаФточна робот. у в'{хiдяi в cвrтxoвi днi допускаtъя у вимткових шадквх ]1ля

о9.ш пpшriвtlrKiв ]а п!сьмовп BaKaroM дир.пор з дозфлу прф,.ому. TarT Ifu
rorre компенсу.атнсь за поmдженяям сгорiн наданням iншого дя, вцпотЕ.у дбо в
.роlловiй Формi в подвitяому розмiрi,

з. Педлолiчяим прsцiвffякам може яsдавдтясь вiльшй вiд }poKiв д€вь дл' мсюдиqвоI
9ботп, учесгi в р3йоялих та iвmx мет!дичвих заходах.

l 1, Пiд час кдliкул. шо не збimюъся з черговою в;дп)скою. педдгогiwi працiвникн

l rýчфъся до педаrогiчноТ 1а ор@iзsцiПноi робФи в межц часу. uro не перевilllryс ix
ti}IаJ-ьяого навалтФкен

] s, Гоао.а органiв саховряryмлна освiтfiьоm зэхлад| Fеллшен r}еrь.я його Свтлом,
l 6. Грфi* надаян, ЕЦпуфк поrcд<уФ, i проФкомом i скrаrЕmкя па кожен

F,жi|;L""*-***
].r .Ь*- 

"" "J;я ро,"уо розшдд, г?ивщiсlь 1мь, лсрерв. rрафiки рйоlи.

lЁ;$;,"rr,"'' 
" ""-онанн, 

трудових обов,язкiв,

]8. З"Ьро""".ьс" в робочлй цс вiдволiкати педаюliчнях прдцiвникiв та здо6)мчiв
Еs .0л, участi в рilних водл, го.поlврських роботах. не пов'язавш ] ocвiтHii,,
Ееом.

_ vl. Ъоrочспfiя ý чспitп в роботi

f i"нжжнi;ъ:,*;;fi ,";ri"Ё";.:::тr*:п"fl ;н;:;,#-т,:
Эпм в т}дову книжý, лаrcрJження Фамоюю адчiнiстр!чtl п профхому,

$ва"- * р"*унок eKoнoмii кош iB la 1а сг. 57 Зsкону Уk"JТни "Про осв]ту;,

ILffi Iаъ "T:,l;^Hifi ,i:,i" Jffi 
*'J"#::i,1"1i,]:l""J"*':::J;

ffi;;й-й:#;;;;;;



аохосеяfiя оголопryюъся в яакв, по ыаду ocBlTB. лUБUлл,-_,,
дrу i заяо.яться ro тудовоi мвжк! лралiвпяка.

YП. Стrmення 1а поруlлеЕяя трудовоI дrсцяпjiпll
}а порrшеrlпя трудоюi дксIrпплiня до п,рацiвrхка може 6},m застосомно одltя з
за\одiв: s) догала; б) звirьвеяяя,
ilтыiевп fi дисциririнарве .тrгяенl{я може буrи засrосоваяе liдповiдfiо до п. З, 4, 7,
С.ст.4l Кодеrcу Зцоýiв про працю УкраlЪ ,

LIлеяп прфспiлкояою комiтеrу е можл! будЕ пiддаяi дисtдlплiваряому
еввю без попередньоi згOди пФфпЬкоrого KotliтeTy, голова прфкому - президii
яоТ лрофслЬковоi оргавiзацii'.
.До за(-тос)ъsння дисциплiнарного стrlненя, адмiнiстр!цЬ повияUд зФl@дап вiд
щrrtm т?удовоi дllсциплiаи письмового поiсчеlfiя, У sи!адку вiдмоrи працjвяfiка
дасгьс, вйпоsимй аrг,
l.y випадку звiльвеtоlя лрsцiвниха з iвiцiат!ви мвснrка робоmддв€ць подде
яовrй запr{г до лрФкому про надшня зmди профпiлковоm Koмiтcry.
5. Зд кожне поруUlеняя т}довоi дисциплiни ндшддаФься тiльш одrе /т]сциплiвар},е

6. Дсцнплiнарне с-iяпlенн, оmлоluу.lкя в нцзi по 1ашдлу освiти чи вiддiлу освhи
eioJo !И категорii працiвняка i ловiдомля.ться прsцiвнкковi пiд рзпясrу, а в рэзi його
уовg скл!дsсrкя вi,ФовiФиЙ акг.
7. Якщо прогягýм року з дlý накладш сгflеявя працiв}о]ха ее буде пiддаво яовому

.г!евяюl m Bifi вваяtаd!,ься тахим, що ие мая сгягя€н}ц. Якщо працiвlJик не допустив
Фго лорушеlllý тудовоi дясцurиiни i до того ж проrвив с€6е лх сумлiнвfiй працisяик,
! сrяrяеяня може б}ти знrre до зяхiячевш одяоm року, про що srдаетьс, gа@.

Пр('r'rcм сгроý лii дисциплillарноrо Фгн о прачiвника не

8, Ддвiнiствлi, mвiпюrc змаду м3( лраво ямjФ наклшанш дисцишiusрного
шнення лередавагfi пfimннл про поруslеняя трудовоi дисципriнх на ро]глrц т?удового
Е.rгиву або профDiлковому KoMiTeT/,

ПравиJа внутрiшнюго тудового р@порядку внвiш}lоься в дшадiосвiги на видном}
н.
l

I

l



l\IBEPjlfi\ l{)

I-1l mтеяi

Iннл

п шPEJI| к

влдя п€дагопчноl дlмьностl, за

спiввiдлодJеплi до тарифнот Фвкн:

погоджуlо
Голова проФспi.rtкового KoMiтeтy

lява РУДИК

премiй, допла l, llалб!вок до r,iрпф!l i ставок iпосадовяr oKлlr]riB працiвввкiв
пiлпри{{Фв. }(тtrов iop| !нit!цiй. що мдю| ь !iжгл.l} tевий

кrасве херiвllицво у 1-9 класэх

перевiрка яавчальнId робiт здобувачiв

ДоL!ап,ч dd |аdбавкч Poalipu dоfuа i лаобаоох

За с}тiщення проФФiй (пфад) до 50 вiдсо,кiв тарuФяоi fiaвýl
(пGадового о,.лаý) сумiцей

За розшлреяня зохи обслуговування або
збiльшевяя обсягу робiт

до 50 вйсоткiв тариФноi ставки
(посадового окла]ц/), якi мо.ли 6
випачуватисл за умовя долержаш
нормаmвяоi к;лькостi працiвяrкiв

за влховаtllrя обов'язкiв
вйс}тньоrо прдцi.нпкв

до 50 вiдсотtdв тдрllФпоi Фкл,
(пФадовоп) окjад/)вiдсутньоm

щомiсячяа доллата 20 вiдсопjв в;д
посадовоrc окJ,аду Фmши
заробiтяоi пла,],и) пропорцiйно ло
обсяry пела.огi.lного
лротяrcм строку дii сертифiкдта.

А) 2G25 вiдсоткiв до таряфяоi

tоОапов n!5 й Д.,.овор!

}1,***;;::*:T,:

Б) ]0-20 вiдсоткiвi

В) l0_] 5 вiдсоткiвi



За cEla_rnicтb i напр!женiсть у роботi до 50 вiдсогхiý l"рифпоi ставкя,
(посацовоrо оклад)

За робоIу в яiпiяП сзс вiд 40 вiдсоткiв годиняоi тарифкоi
сввк!l, (посадовою оклзду) за
koxlly юдияу робов в цей час

ja престилшсть ледаmгiчноi лрацi вiд 5% д о з0% тарифяdi ставкя

За викорисmвня в робогi дезiflФiкувUьяих
засобiв. а також працiвнихам. якi зайяятi
пrябираянФ TyMeтiB

у Po?Mipi l0 вiдсmкiв посадоýоm

у розмiоi до 12 вiлсоfiь посадоmr9

Щомiсячнi надбавкц за вйслугу poKiв у покад три роки - l0 вiдсоткiвi
понаrr lo PoKiB - 20 вiдсФкiв;
ловад 20 poKiв - З0 вiдсотrliв

до 50 вiдсоткiв посэдовоm окпцдуЗа високiдосrrвеtrш в працi
За викопаяяя особляю важляsоi роботи lla до 50 giлсоткiв посадовош окладу

У Psi екояомii коlлтiв rtремiюмти, вiд l0 % i вшце в межах фонду

-/

За рrбогу з нфпрrлливлх умовах працi



ЗДТВЕРДХУЮ
Днре,,-тор зама,}rjФitч(сер€дфi освiти

lIlIlл lllнa РУДИК

h псспр.пт.оllвимfi
оплатll s розмiрi до

умовамп працit при вяшоtrrянi яких rдiЙспюсrься пiдвлщеп!
l2 вiдсо| кiв mавки l!робiтноi п.|а| п пр!цiв||икrч i ! ва кичs

та шкiдл9вям, }мов.мll працi.

l.Робm бiпя rврячих шят, електожаровlх шаФ т. iн,лою т€юФогiчяоrо
обjаднм дlя пригоryваяя, i.lxi, смаже ня i випiканш (к}мр).

2. Робоп, лов'rзаяi з мипш посудуl тари, технолол;wого обладвавм врулry iз
застосувдgям i ви{ористанЕям хiмiчних речовин (lriдсобяяй лрацiвяик).

3. yci влди рбiт. tцо вихонуються в освiтвюму закладi при переведеняi його на
особливий смiтарно-спiдемiологiций режим роботи.

4, РобФа з шоруваtlпям води! iз виготовлеяням дезияФiк)Фчих розчинiв. а твкож iз ]i
викорисrзшям (прибиральв,цi сл}хбових примiulень),

5. РобоЕ з в,корtсгаfiяям xiмi.мx р€аlсивiв, а та{ож iз ix з6.рсreввям (уffrcлi

б. Приб,рблня тудlетiв (на l0 вйсоткiв стазки ]аробiпоi плати Згiдно пiдпуяrry <г,
гryfirгу З Посrавоян Кабiнсгу MiяicTiB Украiни !Й З0 серпвя 2002 рку Ml298 (Про
олrату прдцi працiвпя*iв ва осяов; €диноi тарифноi ciTM розрядiв i коефiцiснтiв з оллатл
працi лрацiввrкiв установ. закrадiв та органhдцiй окремих галуз€й бюджетяоi сфериr.

7. Робота з хомп'ютерами (оператори),
8, Рйота, пов'rзана з опшешямj uJ}TyBaHHrM та оцщевням Фуб вiд золll i шдку

(оп€ратор газовоi кот.льнi).

Доdайох ,i!6 0о Доzовору

погодхую
Голоsа профспiлкового KoMiTeTy

пЕр[лlк роБIт



*а
lннл Iяяа РУДИК

ПОЛОЖЕННЯ
про вФаповлепня llадбдвок до заробiтвоiплiтп

за Bqcoкi дося гнеххя у працi в,lfiтелям, 
'кiпiдготувдлппрrз€рis обласнпх олiмпiпд

з^твЕрдti}lо

]l
Доdапок ,У!7 0о До.оаоt !

погоддую
I-олова проФспiлковоФ KoMiтa)

l, Наrбаsьа ло ]агобitноi плап lJ високt лсяпеьня ) прJli в( l*loв lul l ься 1 Mclolo
пропsгJнли перелово,о пеJаlогiчноrc досвiд). сиv)люваьчя lрацi крадих пеJаlоl]в -
члевiв профпiлки, вiдзваченm ix досягясяь у роботiз обда!ованими дiтьми,

2, Надбшка м4оФllо€,ться на лiдставi Кабiнегу Miвicтpis
УФаiви вiд 30 серпня 2002 рку N9]298 (Про оллаry працi лрацiвя!кiв на осповi Сдипоi
lарифно] сqки роlрядlв i косфiUПнl;в ] оппslи ,lрачi ппацiвникiв )claHoB. lамадiв la
орвяiзацiй окремж гаJryзей бюджетвоi сфери, (iз змisамr,
Кабiнgту Мiяiстрiв Уr?аiни вiл 22 серлш 2005 potry М790). п, ] та 52 lнстукцi'i про
порялов обчи.lення lаробilноi ллаl/ лгацiвниь;в освirи. тtасрдженоi llJ@oM
МiЕiФерства осв;ти Украjяи вiд ]5 квiтвя l99З року М]02, п.4.2 неказу MiHicTcPclBa
освiти i яа}к, yKpa]iи вiд 26 вересня ?005 року М557. Угодй Mix вiддiлом освiтй
Гайсинськоi Micbкoi ради та ралоlо Гайсинсъкоi оргавiзацii Профспiл@ лрацiввикiв

З. Одноразова допомо.а в вчrтелrм, якi пiдготувши прпзерiв облеяих
та Всеукраl'нських учяiвсъкш олiмпiад iз базових дисциплiн д{френцiйовано вiдповiдно
до заЙяятrх здЙувачами освiти мiсць.

4. v рл; пiлгоlовки о,Oним )чигеjеv кiqькоч при]ерiв
Е6*ном! rайяrтомч злоб!вачем освiти мiсшо
l s,Оо*рr*Й"-.i, lерviномнаод/нiмс,lларнийрЬ,
l ь, Оляорвова виллаrа виl лач}Фься 1 коштis. як: ,амадмlься } план асигцвань п
ъаjbнolo фонry бю,!вет} ra KJ К I ] l 0,,Опла,а праUi прJцiвникiв-,
l 7, Виплаlа ро,почиtsа,lьс9 в Haclyl ноq} чiсяUi пiФ оlримаiиq ьаьа}у Депар,аменD

Ьт" i *}* обласноi Jерлавноi 4мiчiстшiТ про пiдсгtм проведенш обласвш

w,чв. lайсинська орIанпаUlq профсп,лки наrcродrý. вчиrcлlв, яь, лlдоDвши призсрtв
}пх га Всеrкраirrсьвич ),ltsiвсь.их о'ivпlад i] бs приlерiв Мшо]

}rii H"l*, *,о , ,ам молливkrь. бсlьошlовно,о ll)аiвкою l]a i\ бsжsнрям, на

Ьяоh jo Mopq в Ко6lево, екск)!сЬш l вр)ченьям сер.иф:tа.а, td iн[ими виjами
Ьвя, ,ц" *" .yn"p" 

"з.ч 
.аrонод.е1 ву,



. ..i\]1l

иБlннА

погоджую
Голоsа лрофспiлкового KoMiTeTy

Х)]ори Гайсиясько-l

IHHa РУд,lк

ПОЛОЖЕННЯ
lpo порfuох пд.rапшя lцорiqиоi грошовоi вrпrгородя пед8| ot iч|lllii прrцiвuвквм }д

сумлitillу прiцlо та lpttкoвe вrко!|!!!я службовпх обов'язкiв

]. Щорiчна Фошовs вянаmродё педаrогiчяим працЬrлкам за cyмrnlнy прlrо та
6]хове вкояавяя сл}r(боввх обов'вкЬ надаsгюя вiдповiщо до абзýцу 9 ст.57 ЗшоЕу
ь"9iяш (Про ocBiTy,. Пормк} надання щорiчноi грочlовоТ вишроди пелагOгiчшм
)rлiвmкам освiтяiх заклцiý дерreЕоi та комунальяоi форм власносгi за сумлiнну
)ацю та зрsков€ виконанн, службовж обоп'язкiв, з{тверджеяого лФсгаяовою КдбiвФу
,iяiсФiв ylpdiм вiд 05 червяя 2000 рку Nr898. уголи мiж вiддйом освiти Гайсявськоi
lcbкoi ради i радоiо Гайсrясьхоi орrsвi!ацiТ профспiJIки працjвяикiв ocвiти та цьоm

:. ВияаJорода яаддmься хошоm року BciM п€дагогiчним працiDflикзм зашад|, в

- прsцiвшiв. якiпрацоють в давому зашадilа сумiсницmм;
_ працiвImЬ, якi мають яе зпяте мсциплiнаряе стягненнr.
]. Вкяагорда вада.iься педагогiчяrjм працiвникамl як прдвяло, до проФесiýвого свята

Дя лрацiвнл\а освiти. п в pa]i lвiльнення педагогiчноlо лршiвника сер€л нав,lшьноlо
)к} винагорода виллsчусться лри повноvу розр9хуllку ] працiвшом iз вршувшш
Еу ФsкгичноТ робФи,

4, Po]MiP яагороди ко)fiному працjшику на слiльному засйашi
Яввнцгsа зеФду та прфкому.

j. Пр sизяачеЕяi розмiру винагороди sраховусть.я:
_ cymiEtla праlл, зра]коЕ впкояаsш слукбоыо( обов',зкiв, виконаняя праш

{утрiшньою трудовоrc розпорrдку;
_ доý,гневвя успiхiв у tавч.шi m виховаянi дiтей, уrасrь у рапоннлх. обласпrх

liмпiадах, змагаяfiях, конкурсах, огmдц тощо;
: збережеЕвя тs використаяяя навчапьно-матерiаJlьвоi базл тз тсхнiчfiих засобiв

lвчалlý. офршешя кабi еIiв ra майсЕрень. виготомення наочнG,lii
_ провдеtяя вiдкритих )?oKiB, лФашасвиi зsходiц робота з батьквмri
_ лолерr(м вимог з охорояIr працi та тэхнiк, безr,ек,, салiтарло-гiгi€яiчноm

6. При визначеtrнi розмiру в яаmроди враховуегься час фrмчIrоi роботя працiв*ка
ртяmм вiдповiдпого вавчаJlьllою року.

7. Вшаrcрода надасгься tla пiдстФi я*азу керiвникд, погоджено.о з профкомом,

Jооапп,х .\i8 оо До!овор!



ем, fti у зв!rзку iз засrосуваншм до !ш дисц}iллiЕарнrх стяmень не
в!нтородиl у pai визначеявя так!х ллlсц!плiнаряих стяпеяь п€правомiряими,

виплачусться в розм,рl я€ мевшому за середвiй розмiр вилаmроди по дФому

з]

ffi Зfr;ж;-'жiтilJ",#Ji,1"#хfi 
у""""жт-ffi }:.jx;T:



положЕн}lя

иБIl l]]A

1-1I сlупепiв с.

ll'яа РУДИК

ваllпя псдагогiчllпх лрrцlвЕвl.iв
працiвникi9 членiв профпiлкl з мсmю Фмулювлп,

творчоi лрацi, за досягffеяl], в3гомих результдтiв у пiдвицепi еФе@впостi ъ якостi
ocвiт'фrc процфу злровадженс, слrраюgсь яа пl)Фвову Кабiнету Mnlicгpiв УкраЪи
вiд 30 с€рпня 2002 рку Nr]298, наказу MiHicT€pcTBa освiти i наукл Укра]Пи вiд 26 вересн,
2005 року 9 p@xylioK кощтiв, з!кладених у бюдж€т, а 1акож за рахунок фвлу eKoяoMiT

2. Пр€мiюваяя, лроюдипся: за лiдс)ъ{ами роботи в калевдарвому роцi _ у
листопадi-грудяi. з9 наслiдками KollKypciB. оlJlядiв, оriмпisл - ве пi]нiше як черr, rriсяць
лiсля лiдбяп, пiдсщк;в, узr'язl./з ювiлейяими, свяповими датами -до цихдат,

З. Розмiр лремi"l кФквоФ працiвнии визяачаФь!я iз врахуваннrм ,косгi йо!,о роботн,
внеск} у виконаннi плаяiв irаsдвнь. фактично вiдпрацьоsаною прlяюv року чдсу та
поmдкусаься з профпirковхм комiтеmя,

4, Псдагогiчн; працiвники. члени профспiлки, преviюмься за|
- призовi мiсця, а Tako)ll за аr\тивну учасгь у райояЕж кояryрсах на районну

[едагоriчя} премiю, Уч ител ь року. яа кращrй навчальявй кабiЕет та iнше;
_ дфrmеяы влсоffi результатiв здобуечiв освiти яа районнfiх олiмпiадах,

змзгмнях, конIарсдх]
- доскояме володiпвя рiзноманiтяим! еФепmшш мегодами та прийомами

орrанiзацii освimього процесу;
- висоrяй piвeнb органiзацii позакласноi та позашкiльtоi роботи, вп]пв на виховання

в дiтей громадянськоi свiдомостi та акгяввмii
_ сгворення влsсною педаюгiщоф стиm в роботi.
_ активЕе впрвадх(ецня iяцовацiйних ,ехяолоriй, передовою педагогiчяоm досвiдуj
_ яхiсну оргаliiзацiю роботи методичЁих обl€дяань, творчllх ту1 роботи з молодимй

- високу якiсть Фа*овоi пйготовки та робоm яад пИвиценt]я кшiфiкацii';
_ ваrоЙ внес(и в улоскояалеfiяя обладяавня вавqдьвого кабiнету;
. шиsЕу rромадську рdоту, висомй рЕнь вгаБноi к}льтурп,

_ J, При прем;юваннi мох}ть буги вряховаяi й iвuJi покsники, що випливають з
конкреlних уl{о& видiв дiяльнФi в спришть вирhUенню lавдаfiь sиховапм
пiдростаючого поколiяня, вiдобрsжФть ч€сЕу й добросовiсну праlоо, достойку лофдiвку
тд висо,iий мормьяrй обов'iюк.

6, Не voкr.гb премjюватись лрацiвникл. якi oTpmaJB двсцимiнарнi стягнення в
поmч|оч) роцi, лрйлr,и аrcсвцiю j понижевняv кдтегорiй,

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДоOапоR,ф9 0оДоrовору

ПОГОДКУIО
Голова проФспiлковоm KoMiTeTy
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7. Iз yeTolo i.OраJtьЕого i матерiаrьЕого стшtдуJffомЕ}lrl працi вигrускникiв

педаrогiIIЕЕх оЫ"дь освiти вiдзначати lx заохочуВ€tльними премi-шr,rи або цiнними
подаryЕпацп riл чш 1рошстоТ поgвяти у вчптелi,



Kix

иБlI lI ]л

1-IlcтyпeHi

llо_[ожl]нllя
лрФ прем|ювrЕпя ордцiBBxKiB iз чпслд обоtуrоsчючо,! псрсоядJ|!

ДоОйох lh l0 0о Доrовору

ЗАТВЕРДЖУЮ
Д!реi-rор закладу загальRоi середllьоi освiти

погоджуlо
Голом проф!пiлкового KoMiтe ry

,й
lлна РУД{К

|, Премiюваяня лрацisн{кiв члевiв профпiлки х числа обслуItJв}rочого персона"lу
запрвал*еве з мФою сгимуловання добросовiсноТ працi, т дФлгяеяия у mopeнHi
llшеж-яllх }5.ов дя ефпяввоiдiяль оgгi освiтяього зама.ry.

2. Премiюваrllл vоже проводитись la р&\унок коuлiв. з9{ладевих у коцпоряс
вiдповiдво до полФхеяь постапови Кабiнеry Мiяiстрiв Украi'ня вiд З0 серmя 2002 року
Ml298. а таl(ож за рахунок еюяомii фlrду заробiтяоi плати m KolлTiB прФспiлки.

]. Премiюваrlня здiйсБюоься ]а нАслИкаt,r роботя за piк у зв'rзку з прфесiйними,
святковими Е ювiлейнямп датами.

4. Розмiр премii визпачапься iз врахумнням якостi роботи прдцiвgик4 осо6rсфго
внеску у викояаfiнs плаtliв iзавда ьта по.оджусгься з профкомом-

5- Працiвяикя ч.rсня профслLrки премiюються т:
_ добросовiсне та iяiцiатнвне ставлеllня до sиконаЕIя посадовю( бов'язкiв,

дотрI'маняя правил ввJтрiшвюго тулового рзлоря,дкуi. утричання в налФqноv) експл)атsцiйному пормку примiUJень. господарсьдою
бладвалня. ifi вентарi та TepиTop;ii

_ al\TBHy участь у створеян i необхйнlтх умоs працi працiвнякiв та дiтей;
_ ефепивяу роботу з матерiаько_техяiчною забезпечення освiтяюго прц€суi

вяесох у локращевля стану доФимання правил i норм безл€ки жrr,г€дiяльво.тi;
забезпечеяяя дотlrманяя саяiтарво-гifiеяiчного рожиму роботи закладу освiтиl

6-Прн прсмiюмRЕi можль бутtl BpaxoмHi й iяшi показвrrc,, у тояу числi з9
конкретними посадша, умовми, видами робiт mщо, Порядок лр€мiювадяя в Talolx
випадквr визначасf bcl окр

7, Не мох(ль пр€viювапсь працiвники. якi отиvапи дисцимiнарнi стrгнеllня в



l !Ijll п lA

погод)мо
Голова профспiлковою KoMiTeTy

JннаРУДИК

Фrо сере]оввца, пiдвlщепllя рiвця oropoнlr прrцi,ýпобimпs, вппддк!м
внробпfi чоm .рвчдг!lму, ппоф?сiй.{v

]!хзорювдпяям тд !вдрi,мr

Прпдfuяия

IЦорiчно,

о,мсюli ,щодх цодо дfiiпФ Hopкпxgib Й,Ек,. гП.iсяя прщi в .!166пичф
& лйвиlцслп, рiitrr бхор)пя ,lрбцi, щюбiф н, вяфщ зяро6!цчоФ .рФrмпз{у. DроФФiп,rм
B rI ъ,шрifu сrщопс, i зft.рФryфя ulОИЧНО rB цi.ю формф,

ДоПопоRХЭl I По Допаорr

, llормятll BiB 6€зпск|.t ri.icllll лрацi

вiдповiда-



ь

)оПапюк.|\1 l 2 ао loroBop,

ЗАТВЕРДКУЮ

]нl!л Iя а РУllик

пЕрDлiк

погоджую
Голова прфслйковою KoMireTy

Попер€дяiй та осЕточнrй розподiл

Звiльнеяя, працiвни{iв за iяiцiатпвоlо
!дьtiпiсаацii з пiдсrФ, передбдченпх
п. I (KpiM лiквiлацii органiзацii) п- 2-5-7
ст,40. п.2.3 ст. 4l Коде,{су закопiв про
првшо Украi':ни, тобто пряi
л.l ст,40 - скорочеЕнi штатiв,

п.2 ст,40 _ невiпповiляостi посалi

LT, !42 Кодехс} ззконiв лро

п. 24. 25 Типових пввил
вБут;шffьою т?удовоrc
ро]порядку, п. 6] lнстр}тцii
пр лорядок обч}lслеllяя
заробiтноi плап лрацiвялкiв

п. 25 типових

, ]6 Тrпових правшI ВТР

Затrчедня працiвнйка у виняткозrх
ввпадк* до роfuп в святковi. виfiднi

cT.7l Кодексу законiв про

,19 Кодсксу закояiв про
\
Кодек.у законiв лроcr, l88

скJtад атссвцiйноi koмicii п, 6,1. 'гипового IIоложеюtя
лро атесmцiю педпрацiвgикiв
l,

li]ffi
ль соцi!льЕфкохомiчtlого i пр!аовоrо trрдlстсру! шо погодrlчються KepiBяtiKoM

Грфiки вiдлусток

Графiки робочоm дня та змiввостi
теюritоlого пеDсоналу

Прийом ва роботу неповнолiтнiх

ст, 4З Кодсксу за{ояiв пр



13 fi-{)
ftз позажшtх прlrч,я

Е{ d.Iк) - fiрогулl без пов&@пх

tj сr.4О t яез'явлевнi яа ро6Oл/
бiтьде +х Micпliв вяаслhох хяороби
( rTiM фо6,]иsою слиску)
л,7 Ф_40 , поrsi яа робоrу в

л,2 Ф.4l _ виllнхх дiях прв
о&Jrуrcвуr!пяi мат€рiальнl,(
цiЕIосгей, яшцо ýояи даютъ пiдстди

п.З Ф.4l - шор!льЕому вчиякуl

Тарифiкдцiйнi списки

Перелiк працiвfiикiв i] чпсла
адмifl iсгрff тявно-господврського,
навчФяо-допомiх{вого персона,llу! rкi
мають лраво яа пiдвgчrепш посqдоsв

llepeliк робiт. на якi встшоыlоlоться
лоllпsти ]а BMKi та неслриятливi
умовп лpalli, атестачii робочих мiсць.

ст, 252 Кодексу законiв про

охорони працl т0 TexHlM ст, 16] Кодексу закоltiв про

l1. правша з rcв,кя

п, 4 додатки 1,2,] lнсгртцil"
про порялок о6!вшеяllл
здрЙiтяоi плати працiвникiв

п, Зl Tici lнgг!укцii про
порrдок бчиФенн,
заробiтвоi плати працiвникiв
ocвiп ( яа I5_25%)

До,шffги за сумПцснш прфФ;й
{посад), ро]ширеняя
обслуmвування чи збiльцtення обсялiв

п. 52. Iвстущii лро порядоt<
обчисленвя заробiтноi платя

Полоr(ешrя про пр€мiюtrашя, rюrмiри
MaTePiшBoi допомоги та премiЙ
прдцiвЕихам тд керiвнякам ocвiтHbom

п. 5З, IястукцiТ про лорядок
обчислення ?аробiтноi плаm

ДоФтох Ns9 до Ьструкцi-.l лро
лорядок обчислепш
1аpбiтHoi мати працiацикiв

I5.

НаJсп.даянл дисциллiнФ
на членis профком) (нд голову
профкому логолкепяя
пDоdспiлкового оDганчl

Правша з reхяiкл безпскя у
нзчавяrх кбiнсгвх, маяст€рнях,

]7.



Надаяяя вiдпусток, l]ередбачевпх
чйннr]!l закоЕодавствоtrl
Iп]xi питаgяя, лередбачся; чиявим

ст. ]l Закоgу УкраiЪи (Про



ЗАТВЕРДХУЮ
Дпреоор заклаяу зrгаjьяоi середяьоi осв]т!

погодж}lо
Го]ова профслiлковоrc KoMiтery

I_II ступенi

иБllIl]А

Д о П о по к JФ 1 3 do До zo в ор!1

ва рудик

Прirвчще, bl'a, по байьЁUвi

Грибiннs Biтa ]BMiBBa ]преiтор освiтяього закладу
заст}Iшк диреюора з навча]тьяоl

Рудик IHHa Мхкоlfuв!з Гоrова проФспiлковою KoMiTeTy
tlЬвчук Ганна Феrорiз:: гоiова Dевiзiйноi koMicii

3 tlhовбд ьО]i.]" :_ ]: Чrсн профсл jлковоrc KoMiTcTy

2. КоЕдратюк Тетява А!ато]iвgа

l,
2.
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