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1,1,Даяrй колеrгивяrй Договiр далi Договiр уклалепо вiдповiдяо до Закояiв
Украlнfi <Про повлу jагальну середню ocвiтy,. dlpo ocвiтy), (Про ltолекl,лвяi
rоговори i )тодиD, <(Гiро оплаry працЬ, ( Пр профспijiки, ii права тв гараятii
riя,rьностЬ, (Про забезпеченяя рiвпп прав та можливостей жiно,( i чоловiкiвD. Пр
соцiальний дiалог в yкpaiнi). КЗлП yкpai'n , дiюqоi Геп.ральноi, галузевоi',

регiонаъпоi Угол, Полохення лро заклад освiтяj С,lатугу Закладу дошкiльноi освiти
ясел_ с!дка NllI <Пролiсо(> Гаfiсйпськоi Micbкoi рsди, Стаlуту профспiлкя та iHй
]ахоноrавчих aKTiB Украiни,
L],,Цаний Доловiр уuадено з Mcтolo зпiйсяе!ля комшексу ]ахолiвдш зберсжеш
couiа,1bнo екопомiчнrх, лравових ларантiй працiвникiв та забсэпечеш,я стsбiпьноi
роботfl Заклалу дошкi!ъноi освiти ясел, садка Ml (Пролiсок) Гайсинсько1 Micbкoi
ра.rи ( лФi - ЗДО Л9 l <ПролiсокD).
l.j, Сmрffами Лоrcюру с адмiвiстрацiя ЗДО та профспiлка працiвsихiв ЗДО,к
повловажя,й прсдставвик iзахяся,к iнтересiвчtrенiв профслiлки працiввикiв ЗДО,
1-4, Дiя Договору лоширюOrься !а працiвникiD ЗДО що входятъ до систем,
viнiclepc.Ba освiти i hа)ки Улраiни. с обов',1ьовою адмiнiстацiф
ЗДО. xoмiмoi] та орйЕiзацiсю профспiлки працiвfiикiв ЗДО,
l.j, Доlовiр всrановлtr,lля працiвникiв MiHiMdbHi соцiмьно-ехономiчнi Epaлii'.

якi lle мощть бути змiвенi в колеюиввих договорах у бiк погiршеяяя, Договiр не
о6 ежус права трулових колектrвiв. На пiдставi ст, 9_1 КЗпП УкраiЪи вони можуть
6}ти розширенi я рахуяок eKoнoмii фовду заробiпоi ллати, соонсорськлх кочпiв,
]арМлсtlих колспиюr, позабюджетнпх коштiц lllляхом включсlitlл у]годже!их
попо)кеяь у колеlfiпвнi доI овори,
L6, Доlов:р здбе]псч), piBH: праsа га vоюивостi жiHoK i чоловiчiD на lacм"r

гендерноi piBвocтi та яедопуцеяв буль-яких дискримiвацiЙних дiй вiлповiдно до
Закону Украiяи (Про забеrлеченfiя рiвних прав та можлиsосfей жalюх i чоловitiвD,
1,7, Стороя! зобов'язуються орйнiзовумт'r заходиl спрямовапi ва фрмумяш
гендерлоi |уlьDрп ф)дового {о,l(к'lив). сrворюваlи )мови праUi, ,Ki до]ооляlь
lкlHKaM l чо oвiKsM ]дi]сlчоваги грудову дiяrьчiс,ь ла рiвнiй ocнoвi,
L8, Сmрош ви]наlrnЛоmвiр нормативнш aпoll iлоNовLися врловувати нор,и

reнербльноi', р€гiояmпоi m mrryФвоi Уmд.
Сторонп Договору та ii повповажеяl|я
l ,9, Доювiр уклалево м ir( sлмiн iстрацiсю Закладу доlU кiльноj ocвiт, Л! l (Пролiсок)
Гайсивськоi Micbxo'i ради в особi директора здо Боfiдар о,rеп! lssяisя, з одн;е'i
Форони (дмi_ сторова рФотодавщ) i прфспiлковою орmиiзацi€ю ЗДО в оФбi
юлови ЧерhtкоТетяв, А дрiiвЕя з iнO]оiсторояи (дмi- лро(l,спiлкова сторояа),
l,|0 Робоlодавеllь пiдтве!'ля.)l. цо BiH ч& пов,lоваження, в rdьченi чишим

иконодавс.воv. clrl) loM 1а Лоложеlпlям про 1Jtлад о(в:-и, на всденш колекr ивнш
переговорiв, уклддення колепявного Доrcфру i виконання зобов'мпь с.пором
роботолавщ, визяачеяих цим Доювором,

1,1 l, ПрофспiлковJ cLopoн ачечi чllнним rаконоддвсlвом,
ctaтytoM пDоф.пlлку. на BcleнM <олективl,и\ переrcвор iB. укладеl lья
,]оговор) i виконапя зобов'яJшь профспiлковоi сгорони, sиlяачеfiих lJчv

L ]АrА,льнI llоло;кf,ння



I.I] Сторни визнають BTcMtli кол€ктивяого договоруl
rобов'язанвя вiдловiлних cтopiE гмузеýоi (генермьно1', реriояально]) Угодr,
)l(laJeнo: ра :0:2 2025 роки, i ,обов'яlую.ься JоIриц)ваlися при!цилiв
coUIarbHolo пOprIlepcTB.: ларитfiносгi iпредставлилтва. рiвчолDавчост; пopiIl,
*(\но1 вi]повIJшьнфгI. консlрупиsяосll i аргумен юваносгi лри гроведеннi
nepeloвoPiB l ,,l.улы!Llй, Urодо )кладсdнr Лоlовору, внесення lмiH i доповнень до
яьоrо. в}rрi!]еllня Bcix пи,rань. цо. предfrtстом цього Договору,

1,I1 гrорону операгивFо вкива-им) rь 'lл\олiв до усунення передуvов
в,iнllхяепвя кФекгявнп трудовях спорiв (конфпiпis) у ходiр€мiзацii зобов'язаяь i

Договору, вiддамимль лерсмгу рзtясн.няlо спiр.rих
llроведен'ý Kollc}fuIaJiй, пepeloвopiв i примирнич процедл

вi,rповiдяо до заколодавства,
L1,1 Поlо*енlп Договору .обов'я]ковиvиrля с-горiн,,]lоiТ укпми,
l . l 5 Жодпа iз cтopiн протrгом дil Договору lle моr(е в односmровюму порrдry

пр!зупиняти ви{ояавня прийнятих эобоý'язань за Договорм.
Ходха зi cтopiв протягом дii Доrовору яе може в одяосmронньому порядку
sрfiйr!атя рiч!ення про змiну дiючих положень, обов'язкiв за Договором або
rри lупиllиlи ix викондl|ня,
Ll6. невiд'.мllо,о частипою Доt!вору с доддтки до Hei (Jф 1- 14),

TepMiH лiiУгодп тt н!буlтя ij ч нвостi.
1-I7 Договiр ушадеllо яа 2022 - ЭOzs рокlr j Bnr вабувае чиняостi з моменту

пi_]пfiсанlш Сюрвамt] iдiсдо укладевяя новоmДоговору, cTopoн,r домовилися, цо
прп змiнiзасновн!ка чи к.рiвя,ка ЗДОчпннiсть колекпвного доmвору зберimеть.я
лротяmi{ строку його дii, аjе lre бiльlпе одного року. У цей перiод сторонп повиfiR;

розпоqати переговорй про уOадення нового чя змiну або доловнеаяя члпяого
,]оговору. У ра?iлiквiдацii чи реорmнiзаfiТЗДО, Доловiрдi€ лротяrом усього строI'а
проведення лiквiдацii чк рсорвяiзацii,
l , l 8 Стороllи розпочянають переmsоря з укладення l,ового Договору пе paнiur€ як

за З мlсяцiдо здкiнчеям строку дiiДоговорх даякий вiя укладався,
Порядоl( ввесеfifiя tMiя m доповпеяь до Договору.

1,1a, illllи i ою доlоФру. )rоди протяmм сгроF) тх дii
чо,д}ть вяоситltсп тillьки 1а Bla.Mнolo ]гоJою Фрiн в порrдку, ви!начеяому
iолек1)]вlIим договором. угодою.

1.20. Сrcрона, яка iяiцilос вяесеяня змiн iдоловяень до Договору. письмово
!овiдомля. ilп!у сторояу про початок проведе!ня переювор;в (коасультацiй) fа
яапсила€ cвoi пропозицii, що спiJБно розгJшдаlФься у 5- девяId термiя з дяя iх
сгри!аiнл iншою сlороl]ою, Ъцiковлена Сторона пясьvово повiдомлrс iHl_gy

Сторону про почдток проведення лереговорiв (коgсультдцiй) та яqдсилаё cвoi
прпозицi'i, ДDуга Сlорона лрогягом семи дн:в з дня iх оФичання ро,]починас

Порядок i.Iрок довсдеяня зчiсгу До]оmру до праuiвnпKiB
I.2l Пiсля пiдпис4м Доmвору РобФод@ць пртtrом п'rти робочш дпiв тирr(уе
Jоrовiр iдоводljть його ло вiдома Bcix працiвнякiв ЗДО пiд пiдпис.
У подшьLUому Рфоmдsвець забезпечус ознайомле!ня прrйнятих працiвникiв ЗДО

r Договорм пiд пiдлис-



6

ре€страцiя Щоговору.
Щоговiр подаеться на повiдомну реестрацiю протягом 10 днiв з дня пiдписання

сторонами.

СТВОРЕННЯ УIUОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБIЛЬНОГО РОЗВИТКУ

- ". _\,rмiнiстрацiя ЗДО зобов'язу€ться:
_ . .1.Рацiонапьно використовувати кошти загального та спецiалъного фондiв, не
_:*\скати Тх вилучення, використання не за призначенНям.
_ ..l.Сприяти розвитку та змiцненню матерiально-технiчноi бази ЗДО, забезпечення
, _ \lплектацii навчальних кабiнетiв засобами навчання, обладнанням, необхiдними
,l.терiалами.
_ . .3.Створювати необхiднi органiзацiйнi, матерiально-фiнансовi умови для реалiзацii
_:iоритетних напрямкiв розвитку ЗДО, спрямовувати дiяльнiстъ на безумовну
:за--riзацiю прав громадян на ocBiTy, розвитку творчостi педагогiчних працiвникiв,
-..].]ання Тпл необхiдноi методичноТ допомоги, пiдвищувати iх професiйний piBeHb.

-.1.4. Не допускати порушень трудових прав i гарантiй працiвникiв.
i.1.5.Проводити фiнансово-господарсъку дiяльнiсть вiдповiдно до Бюджетного
_iоJексу Украiни, Закону УкраТни uПро ocBiTy> та iнших нормативно-правових aKTiB.

2.2, Сторони Щоговору, керуючись принципами соцiального партнерства,
l свiдомлюючи вiдповiдальнiсть за функuiонування i розвиток ЗЩО, необхiднiсть
покращення становиша працiвникiв, домовились:
].2.1.Жодна зi CTopiH протягом дii Договору не може в односторонньому порядку
приймати рiшення про змiну дiючих положень, обов'язкiв за Щоговором або
призупинити iх виконання.
2,2,2, Вживати заходи для недопущення прийняття рiшень, якi загрожують
звуженням прав i свобод громадян в ЗЩО, зокрема тих, що стосуетъся:

о збiльшення обсягу гlедагогiчного навантаження;
. зменшення кiлькостi годин в навчальному планi Здо серед

навчального року;
о необгрунтованогоскороченнячисельностi працiвникiв;

].2.3.Попереджувати виникнення iндивiдуальних та колективних трудових спорiв, а

з разi Тх виникнення - прагнути до розв'язання шляхом взасмних консультацiй.
,Jпрt.tяти ефективнiй роботi KoMicii з трудових спорiв,

-.].-l.He допускати застосування заходiв адмiнiстративно-дисциплiнарного впливу чи
,,l-r:еlьного тиску на працiвникiв ЗДо у випадку вiдстоювання ними cBoik законних
-::з rа iHTepeciB.
:: -< Заu.tшки коштiв використовувати за цiльовим призначенням для виплати

<(за престижнiсть педагогiчнот працi), встановлення надбавок за складнiсть,
за високi показники у працi, за виконання особливо важливоi роботи,

працiвникiв ЗЩО в повному обсязi з використанням граничних норм
правових aKTiB з питань охорони працi.

кова органiзацiя зобов'язуеться:
тII стан дотримання трудового законодавства yciMa учасниками

: j . .: _ D\ _],oBltt"l колектив про змiни в трудовому законодавствi, надавати
fоцс\,-Iьтацii членам Профспiлки ЗДО.

/



].З.З,Врахов}ючtl думr} чл.нiв Профспiлt{и, гOтувати пролоз,цii для адмiпiстрацii
шодо локрацеявя робоги Здо.
:j.1, Вrцваги заходiв для иедопущеяня прийнятгя закояодавчих
пrролуоть звужепням прав i свобод Фомадян в ЗДО, зоФвма прfi
реорган iзaцii та перепрофЬ,юmпвi ЗДО.

ЗJ_ДЙНЯТIСТЬ ТА СОЦrАЛЬНИЙ ЗДХИСТ ВЦ БЕ]РОБIТIЯ.
j t,fuNiнiстрацiя ЗДО ]обов'яrупьсх:
j.LLУlголж)вJтизllрофспiлкою]]lО Bci PiJeHM прозмlнJ в оргав вацli лрацl. в
Ф!t) чпслi реоргавiзацii та перепрофiлювапнi ЗДО, скороченfiя чисельностi або
Еt1,ац прJцiвникiв |lc пilнiше. яiж т 3 MiclUi до наviченп шй ] економiчннм
обФуtsryв]ння! та litолNи rабJrпечено(l: заиняlостi виsiльненп працiвникiв,
;,L2.cпi,TbHo з с.туrtбою зайнятостi населеняя брати )часть у розробцi, реалiзацii та
roнтpo]i за вliкопав8ш зцодiв щодо зб€зпеченш зайfiпостi працiвIпкiв ЗДО при

'}.1.1, влгrи ъходiв дл9 досягfrення ня ледаго.iчн4
працiвяltхiв на рiвяiне вижчому, яiх на сввку.
r.1.4, Сприяrи loM}, шоб в JДО при rвiльненнI ледагогlчних працiвникiв вивiпьневi
ro]xнH роlподiляли в 1ершу черD viх тиvи праU:вниками. {Ki че мають ловного

r,1.5, Лри прийllяqi нз робоr} нових педагогlчних лpalliBHиKiB врдховуваги думк)
пеrагогiв олнойvенчих спечiальносIсli ]ДО, якцlо вонq не мsтиv}аь повноi стsвки,
-.1.6. Зriйслюватл звiхьнея я педагогiв у зв'язку зi скорочеяням обсяry навчальяою
яамнтаrlýння тiльки пiсля закiнчслня вавчаrtьвого року,
j.1.7, Н€ допус,{ати уклалаяня строliових договорiв з мотивацii необхiднос:Ii

;-1_8, При звiльвезIii працiвникiв за скороче вям штату ч, при реорганiзацii ЗДО
аи[rач)ваr и iм. KpiM вихiдноi допочоги. olнopaзoв) MaTepiaJbH) доflомогr: в po,Mipi
0.jФавки посадовоrо омаду прп безперервному сrажi роботи в ЗДО до l0 poкiв,
.Фадового омаду - лри cтaжi бiльше ?0 poкiв. Виплат/ провод}rти за рахувох
.{oвoýlii фоl цу заробiтвоi плgти та позабюдп(eтвйх надхомепь
3.2.Сторолfi ло$овплllсь:
]:,LОргэнil)ввrи в lр\довом) колекlявi назчшьяi семIнари дв працiвниriв з
.rтаяь чи,Iвого законоддвства лро зайяrтiсть, тудового закояодавсгва, охоропи

j,2.2.1-Ie долускати звпIьненя, лрацiвurкiв здо, якi мають перевджяе праю ва
вlишеннянаробоIj або.лкl неNож}тLб)rи,вiльре.ii,гiдрочинно,оr
lсг,ff,4],l8.1 К]пП Украiни ) та iHшx 1аконодавч,в акгiв
].2,З. Сприяти вiдмiнi оргаяами мiсцевоm .амовряloi ваншl державяоi вrконавчоi
феди незаконно прrйлятих !ими рiшеиь! яd стосуються скороsення чuсельцостiабо
шгату працiвпшiв ЗДО-
3J. ПроФслiлков! орга iзацiя зобов'rlусться:
j,].l, Не давдти згодlr на звiльнення лрацiвflикiв ЗДО без прояедеiш попередяiх
п€реговорiв lцодо можлявого ]:х прац.еqаштryванпя.
],].2 ВикорисIоьуваrи lричi(rчljии rePMiH д1, ведення перегоsорis i] 1асновником
r' уповноваr(енйм 11им оргаЕом, обмiну i!формацi.ю, проводrти iвrjjy роботу,



СФ{яrт, лоlлир€вrю iнфорttацii щодо потеб кадрового забезл€чфrяя в ЗДО
rсýбп vacoвoi iнфорr,ацii,
ХоггрФ_llомтя порядок лров€д€нн, лi@iдацii та р€органiзалii ЗДО, скорочеяlп

па вI]rр1iпя новrх рооочlý ýllсць, зниженяя рlв}и

вбе]лечеяня лрац.ш.шуваняя при цьому зв,львсяих прал,ввик,в на

}} знiчати з профспirrкового облiку працiвникiв ЗДО, з!iльпенш( за ст. 40 п.l
УryаIе, ro Тх працевJrаштуваняя,

ЖlIIНЯ ВИРОБНичих,т?удовrr( вlдносин, рЕжиv IrPAuI

Еriэiсrрачiя ЗДО зобоs'язусгься:

Еж;;."жжL";"ff ;l];ж.'*l,iil-i;i-1'ъ"b,#;.Tj"1",]

fJ#чfi ffi ;"Нш#:"""Ёъfr 
,хL,т,ч,ь,*нi"^тт;

In.ur,,,".p"",, ,л!, не вичаmгrr вц лраu!вникlЕ бе] Iч згоди ви\онаяяя робоl в.

Ifl:x:lP;i""T"fl"#HiJ""lfr lb,l1x f i",,jёхтf;..,д.

Gll#нт;лliЁ fi г"""Ж ;; ffi :н,ffi т, { дода1 ок Jф l )i

Gi}ffr*:н"ъY#;:i т;н.t, "Ёlжl1 Jx? ж:.;l:"J;

В*з;;*::;"-;:,J:*"пт,:хн.i"(a";хlii j,J,;*-n.,**o
ъiшикiвзло-

R** .ж#*#H;"Hр"fr'1т-?#i;ili ffiil,т,i.l

Е#ЪЪ;т;н*ж";llш ilffi , 

О'- "" "n"' " О''' "*



подрухжям, ,Ki працюmь в crcтeмi освiтиl можл!вiсть викорйсrаm

катп працiвни{iв ЗДО iз цорiчЕоi вiдлусrк лише за ]} згодою та у

s'язлово коN]пенсуватп вiдлрацьоваяi днi,
ти додаткоsi вiдпустки працiвlвк з ненормованим робочям дяем

лрацi]мсжпо вiл лтестацi'a робочих мiсць вiдловiдно до Додатку Лs

опIачуванi вiдпустки понад передбачувапу
ч TPlBalicTb зп рахуяок позабюлжс1llrх Koulтis та eкosoмii фонд)

сlати } вил!д/п особfiсIоlо uцюб), шлю6) дirей. яар.)джевнi диtиl|и_
рilних, проsолiв на вiйсь(ову службу (6дтькам), доllорам,

rр аJських обов'язкi! головi Профслiлки 3ДО, трн робочих дяi на

з батьttiв, якi !ають двох rбо бiльчlе дjтей BiKoM Io 15 poкiв, або
i(m, iбоякl ус|нови]ll !иrин). уаrер lбаlьк) lособи j illBdijbic,ю

fiiдФ}пи А l групя, одияокiй Maтepi, батьку дитини або особи з
з Jmпяства пiдгрупя Д l групи, який вихову€ ]i без Msтepi (у то у,rrслi

перебування Maтepi в лiкуваqьному закладi), а тако,{ особi. яка взяла
або особу з iнвмiдвiстlо з дитrнФм пiдфупи Д I групи, чя одному

батькiв падасгкя цорiчпо додаткова опrrачу!ина вiдпусткs тривм iстю
lHiB 6(] )рахуенllя (мrкових l неробочих днiв {сmтя ?з кодсксу

прэцю Украiни), За Harвllicтю декiлькох пiдстав дrя надання
яа тривыtiсrь fiе мохе перевх щуват! l 7 кдtепдарвих днiв, (ст, l 9 s

l,,roBop] ломUвплUся. lUо:
впродовr( лlФх у ЗДО не здiйснюсться очяий навчмьяий лрцес

iз саяiтаряо_епiдемiопогiсчим1.1, клiматичtшми ч,|
п и вiд працiввикiв обставиllамиl е робочим часом педагогiчних

ввикiв, У зазначений час лрацiвяики зsлучзються до освiтяьоi,
lичноi, орlанi!ацiйllо-пед.гогiчноi робiт вiлпоsiлно до tlаказу

в лоряrку, перелбаче!|ому Договором га правилами внутрilllнього

iахонаяня орmяiзацiiiноi, методиrшо]'. layKoвoi роботи реryлlоЕгь.я
iцJuього,Фудозоm роJпорrдку, плOяами нsуково,лослiдвих робi1,
вi,lуаlьниitи планамп робiт,

Jвпеченню дотимаЕвя Правил вв}трiцlя!ого трудовоm розлорrдку
)-

iяФорýt} вати лрацiвникiв ЗДО про змiыи в яормативних док)u,ентах
cT?oKiB освiтпього процесу, тощо.
працiыrикiв ЗДО з iнiцiатявt ад,iяiсФацii ЗДО, у зв'язiа з

ганIзацl€ю закJrаду доlлкlJьяоl освrти, та скороченняN, члаtа

Gжъ*lк;ж,fis T#?#"1,i;j:ж&my в fi ,(iдлявкх

ц Ме 490-1M вiд 06,0:,200] р. змiнено Закояом Укра'iни вiд l9,05.2009



Е }пто]и llоUrl,реtsFя еп:дем:i, ланцемii, нео6\iдяост; самоi!олялii

Iоже rагрDваr qздlися надомна робота Hakajoм адмilliстраuii без
},юrадся!я трудового логофру про яадомну рйоту в письмовiй Фор!i,
ч (розпор&,rкевням) працiвлик ознайомлюсгь.я протягом двох лlliв з

яятгi, elre ло ]аllрова.оженн{ наломноi роботи.
- qe ФорNrаорганiзацiiflрацi,за якоi робота вихону€ться лрацiвяиком

IJIтiглеltоi jоllи, технiчllих lасобiв {oclloBHя

.осподарських рбiт, цо яе вймавють слсцiмьяlтх знань (прибираны
.Фiбниii ремонт тощо),

I яевllробltичих фондiв. iHcTpyMeBTy, пряладiв, iввентарю) або'iх
*еобхiдних,rля sиробвицтва лродукцii, ввдаяня flослу., вхконання робiт

!р!rначешяi в ЗДО яа роботу ы{айомити працiвникiв пИ розпис, ]
обоý'язками та Правилами впутрiшволо трудового розпорядку.

поза робочимл прпмiлrеннями чи територi€|о власнш{а або
rc яи! орldя), в будь.якому мlсцi ]а вибором flрацiвн't\а m r

пере,lб.чеllir )cralloBIiyи докуýtенlами. al,e лов виробничими и
Флrl;rценнями власgика пiдllрllсмстм, ycTaEoBIl. орmнiзвцii або

:о!)зэтп лрацiвll яковi роботу i конФолtовати ]'i впконпв!в, та тбезлечу.
обiiк вико н,, ноi роботи

]!r

llавчшьного роху з дотриманяяtl

llкrвати з вlдд!лом освlтл та орr?наvп викоflавчоl влади тл мlсцевого
м з !етою попере)Бенн* порушснь нор! Фконод]всJва, llелолушенts,
ого rJкрипя ]ДО та lsiльнення йоlо прац внl,чiв,

ч iнформацiйнокомунiкацlйнdх технологiй (сг 60-2 КЗпП УкраiчиJ
поцJирснhя eni/lеMi], пaH,leмii, нюбхi.цltостi сачоilолячii працiвя/ка }

?сбота i,оже запровадrryватис, накдзом алмirliстрацii без обовязкоюго
.lo3ololo-oвoo) ]'го дифаl,,li;lч) робоtу в письмовitr фгмi.

Ba]o\Dioi рботи sе тягЕе з сйою змiи у gормуваняi, опл&тi працi та пе
обФг ч!,ловЕ прав працiвяикiв, АФ{iвiстрацiя самостiйяо вирiшу., в

вirповi.lдыliсlь ld }абеlпечення беэпЕчних i нешкiцлнвих }vов l pJ,li

}пrломовились, щоу випалхах оголопlеяпя каравтину,чи налвlrосгi iяшйх

Е;:,шt;т:ff H.i".i,i;Ё::;fixlТg#y#;:H&:'ilJx:

оФяи!lор.ану(cr, 60-1 КЗлПУкраigи),

ьшiйяа робота - цс форма оргаlliзацii працi, за якоi рбота влконуегься

!вом l поlпопялхе,tяям ) п рrцiвяик ознайоммю, пропюм двох ]HiE
liйняп я. а,lе до lапроваджея ня дис l анцiйно-l роботи,
$вэженш листаячiИно; роботи лралiвник самостiйво визнвча. робоче



ii!яiй роботi працiuлrк розподirDе робочий час яа власний розсул, !а
::::.хIоться пр.вllJа вяу]рLпl ього rрудового розпорrдку. ,к!lо ],lц,с нс
- ] чlr! ]nfurвoni !

. якпЙ виконуе днФанцiйну роботу. гарантуФкя перiод Birbнom часу

::;.вор\'або tруловоi дисцпппiпи. Перiод !iльного часу дlя вiдпочипку
чення i ви t,,ача(ткя у rрудоюму договорi про дисrан цiйяу роботу
юв, орrаЕilлlliя Фfos'яrупься:
ваlп,rотр!dлр9 )vов i гра4,iкiв робоrи, вiдтDсФк,

(перiодвiдкпюче ня). лiд час якого прOц;вникмохе перер!вати будь_
ifillо_те]екомуlliкацiйяrl'i зOlrзо& ] це lle ввма.ть., Ilорушенлям умов

ювання ппми,HTepeclB працlвяипв,
t керiвника ЗДО, ценiв Фудовою колеmву, вiлдiл ocвiтtl, орга!и

гр),бого порушеяяя трудовоrc законодавспа Засновником, лри
l:o]п щодо усуне!вя цпх лорушеrь м,ж стороIlамл договору,
,.nloBo oplJlltl l!о,(Jр,ll)гl,!1qв?lld.,llltя4rолiвJо!Ui.}не,ll,я1,1l\

, лорушеяь дlючого rаконодавства, вносити пропозицii щодо tцляхiв

працiвнлкам ЗДО юрпдячну i метоличпу допомогу ]ця рфвlязанвя

Еl.нн, лоруl]]ешlх лрав l притшенял у встdовл€яому законоN
Bi]al bнocтi ос iб. якiдопу.тили цi поруIlJення,

l опллтл Ilрлцl.
Uiя ]]О ]обOu'яrtr ться:

яоi поса_lи, ) rа]l.лtlосllвil профе(iйно] квалiфiкаUii, сшадllос-гi й

цii Украi'яи 0З,10.2005 N9 llЗOЛI4l0 "Про влорядкуваЕirя умов
т. затвёрJrкенн, схсм тарпфtп розрядiв працiвникaв вшqальItих

ocвiтtt та яаукових устднов" (Додаmк ff ] ).
вп], alr ]-робilчо] плd и 1di,J lbcq ] Btx дчиvи, св',hовимll stjo

ззрбiтна плата вrплачусrься яапередоднi,
rcацiю гроUlових доходiв згiдяо з лостановою Кабiяеry Mifiicтpiв
2Ф3 п'еI078.

iаяпкам втату частиllи зарплатиl у ]в'язку з порул]еяням cTpoKiB
r iндексом ро.ту чiн на спож!вчi товари й лоспуг! в порядку

!+ влкону. прпцlвник, оклап}. Bcra,rogneнo.o вlдловlдпо до наказу
ý5:Tll iHayKп Уryаiни Bi]l 26,09.2005 JY! 557, зоресстрованого в

ЬG]овб окладiв ( MiH iмальлY пDифнч ставsу} нс ннжче яiж Pslip
|aяLч}а(у_ встапошевого дя працезлатяих осiб ва ] сiчня

ll

Gн:ннl'iн*нr*,ж::r,*ч*,:ш
i]iеlеппя"вlrl l7,07,2003 }Ф l0758),



рох}, забезпечити !иферепцiацiю заробiтяоi mати працiвникiв, якi

:оппаr. па,цб!вок. аремiй. jчлехпо Bill скrалI]остl. в|лповlдальяо.lj та
oi роботи, кв liфiка i л!ацiвняка, результатiв його працi
oi fllanl працiввика за повнiстю викояая) мiсячtlу (годиняу) норму

гоФl,р м,чlVдыlоi lарплJ л, ЯЕцо ll:tParnвrlLr

в-таяовiепиfi розмiр мiнiмальяоi заробiпоi плати, прозодитн доплаry
]дрооlтяоl плати, ,ка випла!уетьсл щомlсячно оляочасно з

|нlенсивlliсъ. преФижlliсгь ледагогiчвоi првчi. премii,
- ,.,-,,л,|lilp,1,1,,, p,,1 ,|,t- ),l:lld Binlqr"rel lч, оq,ll.,ф,юll,.,

Оплаrа ,lгзцi llелаlоliчниr! прац;в,]икал здiйснlосr*я вцповцно ло
спшсьiв . а нtпедсlогiчним праUiвниiам вiдповiдно до lобелq облiку

яя. якi стосуlоться зарплmи i преYlювання, узгод)куватй з

Iоlлп!. я,(l ввдшlýться для виплзтfi вияатором за сумrlяяу працю
ýацiвяякаrч ЗДО, яе може бли меяше 50% посадового ошаду, Фавки

: ,i] trlя ]](]р!rзя.
_ прсчIlJо святкових t ювlлеllнич лат
rb повро: cвol, ]!Hol в,1llлGти s пов,lоv) о6.rзi ,dробiгнпi пIJти.

вяаагород, за сумлiнну працrо та srсокi фобистi

в ofнocтopoнllboм} лорядý рllчень. л.lоло jMiHи }1lоджения 1а

rrrsту вrдавати двiчi намiсяць через промiжоfi часуl що яе переви!rу€
lяiв: _перl,!а половина (аванс, до I8 числа доючноm мiсrчя. друга

rагдlьяi сумя зарллат! з розшифрозкою,]а видами виллатi розмiри i
вяь iз rарплатяi сум, црплати, що H&reriaтb до виплати.
йезп€чевню ремiзацii полоreЕь Укзу Президента УкрдItц (tlро

печенвя прiоритстяого розвитку освiти в yKpaiнb вiд З0,10.20l0
оsя Кабiнету MiHicTpiB вiд 2] берсзш ?0 l l за l't9З 7], що стосусгьс,
зi змiнами. пряйнятияи вiд 28,07,202I року в розмiрi вiл 5% до

лдти лрацiвняt€ дм ]аfuпеченllя ii мiнiмальяого
и за роботу в несприятливих умовах працi тд
lJ робоry в н;чний la trа!)рочний чsс. роT"iлlий

ý !аов општи працl.
омату працi пра цiвникам ЗДО, якi зам ihlоють тимчасово вiдсутlliх

на впплата) _ до ] числа кожного viсяlц наступноm за звiтяим

шrатою зарплати за бжанляу працiвникiв Здо нддавfiи письмову

лого-lннну робоry працiвняхам при викояаняi робiт рiзноi
i працiвникiв рiзноiквфli(Diкацiiзасmвкоlовицоiквmiфiкацiiабо

Ффрi]', яку ма€ працiввик. ямй Фаmичво шконуе роботу.

Евобiтнrл:ату яа pisв i viвiмd bнoi в межах фопду оплати працi, шяхом

-вoi 

плати за перLUу половину мiсяця проводити за февчtlо



l члс прfi lою не , випи праUiвника нс нике 2Л dlдност,l l] КЗпЛ
ipi середньоi зароб iTBoi пrrдтп, включаючи сумудоплат, згiднолиста
аlьяоi лоliтишl .iд l 0,05,20 I 7 року та ]гiдяо п,?7 та п. 89 lястукцi'i

ошату праLi а рМоту в пояадурочввЙ час, у cBrTKoBi та вшiлпi-: i-г]
з;,лtrаlп вlд!lускllих та озJtорвчлх ло початку в,дпуФкх
:!)п,lатп та паJlбавки до rаробiтноi ]шаrи вiдlrовiдIо ст,,57 закону

.,: ]i rc jl,,x.r{\ }'!] :to.jb..o;lllrгoi.|\

50 % до Дяя працiвЕикiв дошкiльноi освiти у вiдповiдносп до
вк7)

!.riйсяювати illдекеацi|о гpouroвиx доходiв працiвникiв ЗДО,
m зако!одзвства у зв|язку iззростанням цiа iтарифiв яа спожив.li

]sбезпечитп вliкоuанш постанови Каб;неtу MiEicTpiB Украiни вiд
rпро упорядкуваяяя структури здробiтяоi плати, особливостi
il m BHeccHHq rчiн ло,еявих норvатявно-пг9sових апiвI не

я збо скасуванля стимуJпоючих виплат, вадбавок i доплат, якi

l в пrату зlлрялrФgн, прац,вllиковl п,сш поверfiенвя з
cyNljt: llJ оп]lаll llроlrду,

складнiсть i напруженiсть в роботi до 50
iнul|lм лр riвникам.

l-rеяня rapoo]]Hol плJти в 1мехносг. вlд органllаllll працl лlд час

C'н*o*Ё#"ГiffiЁ*р*,,;-й
еъ"лбових обов'язхiв за ст, 57 закоflу Укра'iЕя dlpo ocBiTyD в

G:y;Hr:Hii:":,jff l ;ffi Hi,жK 
B здо ъ рах}яок

Еlн,tын#-#-;#J";"1х,;жii]"й;т":ч-;;Вil "ffi ,*tr*""#;ж"- :"1ън H".ir#"";r#

trlЖft';","жННiЗтtr"*;l* ;" #}жтfr
D э працiввикамл ЗЛ(), якi брUпl участь у акцiях протесту через

}тояолавства. колекгиввихдоговорiв та угол з srни робФодавцr.

EiЁ'K'l:;"lffii";fi fi ff tr ;J нж*тl"х}:1х}1



L1

i.l,]], Вико!алня робiт 1 поточяого та капhмьного ремовту примiщень оплачватr
+tliвяикам згiдно посsдових ошадiв. Bcix передбачев!х доплат, надбавок.

j,|:.l, Пр! звiхьненlri працiвника ЗДО вплJ,ачувати HaeжHi йому суми в деяь
Еlьяення. а в PJn |пlг\шсння цюlо сггок) l мдсноi вини ссрсдн!й ърбirоi ,J

fuiйспювзтп рiвпу оппату лрацi жiBoK i чоповiхiв при опнакоЕiй квцiфiкацii та
tKM\ пгJ li
:,i,25, Здiйснlовати пiлвяU{еяlL па 3% ло посадового окладу директору ЗДО з
:.р€lньо_пIiсячноlо кil]ькiстю дiтей лояад 60, rд кожвi яаступ!i 60 лiтей (Згiдяо
dIановл Кабi!ету MiHicTPiB Украiни вiд 28,l2,?02lp, N!lЗ9]).
ýJ. ПроФслiлкоs!оргяиЬацiя зобов'язупьсяi
_i.:,l,зliйсfilоватн олеративяий KoilтpoJlb за нарахуй
4робiтвоi uатll та iп!их виплат.
i : :, lнфорvув.ти пр.tliвяикiв ']ДО про умови г. зlttiни }мов опл5ти прачi
i:,,] Забеlпс )наlи вjа(!олiю з optaPavx вико авrоi владл. орlанами держJвною
lэлtrяду дlя впрilхелня lIиlаяь. пов'язаних ir решiзацiсю права працiвllикiв ЗДО на
.зосчасну ]в ловному обсязiоплату l1рацi. iнФормувати профаfrи поруlllе!lьтермiяiв
;хпlат! заtобimоi пrlлт!l 1а колективвиNt Лоl овором,
j:..1, В!осити oбrpyllToBaHi пропозицii цоло lliлвище!ш розмiрiв премiй, доллат.
9]_rбавоt, яадавяя пiльг imрантiй лрацiвflикам ЗЛО.
j: i Вноспtи пропоlицi-l органаv в|ддtлу о.вilи шодо застфувJнltя 1ачодiв
зслllпliнарного вшlиву rlo керiвяиdвЗДО, з випи яхих лоп)ацеIlа заборrcванiсъ i]
gробl lHo] п.пги. lншиr виплаl. Jомдlаlись огриу.ння рвульmlв ix роп]яд,
s,:,6 Звер]dтись до oplaHiB дсрлJвнJi влади. oplabiB !{iсUевого самоврядування.
тоdсг,.ово-l оргаllhоц:-lу рdll пор)шсн!я)rlов i cтpoKiB отаги прдчi

],()\орон,\ прлlll ,lл }доров,я.
. .{r iяiстDrцiя lДО л,бов'яrч.ться:
:, ВUко]tа]!lя ч;lм]ll;спrацiсю ЗЛО впчФг !1olo орга lj iзацi; робо Dl ] охоровя лрацi

вiдно до ]JKoHy УiгJlни ''Проохорону лpaui",

BiB белlекп. гiгхни праUi ъ виробничоlо сереlовиUrа. llilвишення piBш

чого траsм!]пФlу i п рофесiйноi зпхЕорювалостi
Своlчасно l]ровOлlпljчавчвнн, la iнсФуктJл, j г(хр,ки бсзпеки, о\орону пр5di

нп працi вiхповiдI lo до Додатку Nч ]2 по Договору,
Щорiчно slк]сипl на обговореllля rборiв трудового

юдитц аreстацiю робощ мiсць ý умомми працi вiдповiдпо Порлдку,
442 вiд 01,08.1992

печув.тll працiв llкiв спецоляtо[l! спеllвзуmям. засобами iндивiдуапьного
вiдповiлнодо п,2 ст.8 Зако!у Укрдiни (Лро охорону працЬ),
езлечити l]римiщенш первинн ми засобами пожсжога(isнr,
i!tагатлсь, urоб в Здо забсзпечувшось дотрима!яя всганоllленого

и яор|]пмll тсrlrп.раорIюго PcжllNjy в при!лrцешях



l](oнr Украlц, (llpa охоролу пpJIliD ,

Не доflускати fiроведенш планових медичннх оглядiв працiв!r(iв за i:\

]]беrпсчиlll видiлени, Nоштiв на прове,lепllя профiлактичних заходiв з
пралi в кошторисi Здо в обеязi пе itснше 0,2 вiдсотка вiд Фонду оплап

агатl{сь вИшкод}мняя працiвнякам збЕткiв ! разi заподiilýý lФjiцгm, або

аi.]ловiдно до положеяь cT, l 9 Ъкону У{раiн <про охорояу працi>.
,Забезпечrти систематичне пiдвищеltяя piBM обiзпаяостi лрацiвяикiв ЗДО з

працi, наявljiсть на робочому мiсцi небезпечllях i шкiдлив,х в,робнлчп
iB, !оr:лiвi ьаслiлкr -_\ длл/в) ь. 1.|ороs'я.JlJ{о)кпройогопр,,ванJп,lыl,i

lнфекцiями iix вплхчош на rдорв',.
.l Прш ) ir&lall lli т}дового Доювору проiнФормувати лiд розпис працiвt]ика про

al-|s.He допускати працiвяикiв, цо я€ пройшлп навФяш за iндивiдуальною
тра!ою пiдготовки та перевiрхff знань з питаяь охорони працi, до викояаIrня робiт,
GL Сторошl, домовились:
a2l. Виявляти приховува}lн,l нещасних випадкiв на робочомумiсцi,
a-?:. ОрганiФвумти яавчаt|яя Е iвсrрупм працiвяикiв ЗДО з охорони працi,
lIE*] пово,Фr<ення з обладядвням ъ дiй и випадох вяникlIснп, яебезпеsних

a:J. СтворитI,i Koмicilo з пит.нь охорони працi] сприяти 1Т роботi вiдповiдно ст, 26
kоя}, УкраiЪ, (Пр охорояу працЬ,,
6:_{- Вияосити flа розгляд зборiв трудового колеrrиву m видаватя яахsп з пrriffь

5-]- Прфсfi iлковý оргапiзацiя tобоs'яlуегься:
бЗ l IнфорIлу!ати працiвникiв ЗДО про ix права тд mpaкii в сферi охороли пралi,
теlФЕт п l нтерсси прсцiвни KiB ]ДО } вирiшенtri п итань охорони пра! i.
6.J-]. З]iйснlов9ти fiояФопь за дотрtrманням керiвя ком ЗДО закояода!стsа про
qон) пра]]i. cтBopeнdsм безпечних i нешкlдlи!и)L )voв працil rабе,]печенняч

тrьfiикiв зДо.
tlЗ, Браrи участь у р}робцi док}Феятiв, орlшiзацii яавчанltrl леревiрui знань
a:iBHлxiB з mfгань охорони працi, в розслiдуемi нещеяих вtподкiц в атсстацii

сацirза роботу в таких умовах.

}'рап ъlоо t ,пlг ш або L!opoв'lo грJU s.lикiв ]ДО вимаlаlи Helalnlolo
ння робh, занять та усунення цiсiзагрози,

Забвпечити хонтроль:
викоflаllням заходiв щодо Фворення здорових, безп.чнвх }voв працa i
ея дl, scix )чосникiв освIгнъоrc проUесу Bi.InoBilнo !о 'lаьоц УкрsП.и
охорону лраtlDl lнпlих пормативно_правових ап,в з охорони працli
ъацiсю заходiв r охорш прзчil передбачених колективýйм доrоюроБ{,

безпечно,о експл)rъцлю буllвсль i споруr }ДО, ,кiстю провеlсння
о, l!BcHl'.Pиrau1l, плJнового l]опсреджувмьного ремонту



Вхиватп захолiв дIя оргалЬацiiта зпбезлеченяя оздороuлення працiвIlикiв ЗЛО

соцIлJlыll глрдн,I,1l, [Llbf п тл комt][нслцli.
.\-rrtiлiстрацiя ЗДО lобов'п]усlьФ:

a-l. домагап.ь 6€зумовного забезпечеяня педагогiчgим лрацiвя,rка,'l mраят;й та

-ý, передбачеfi их,{иtяям законодавством.
z|_!, Поrодж}мти з ГlрофспiJкою ]ДО пиmнн! соцiально - екоUомiчною в
.рiоюго хOрr{теру вiдповiдно до Додатку N9 l З,
zlJ, нддава,у пpalliBtsiKOv ]до маlерiал"ну допомоry для s]рiшеню .оц,гьdо -
rобFовrх пипнь вiлповiлtrо до п.5, ст, 57 Закону Украiflи (Про ocв;ryD за paxytloK
вбюджёвих кощтiв,
7_1.4. Н!.0авJrи працiшикам ]ДО мJ,ерi5льну лопомоry при вихо!i ьа пенсiю l]
iЬьfiенням в розмiрi 0,5 посsдовою окладу при бвперерввому свжi рбоги s
сlаfi понад i0 poкiв, в PGMipi ошаду - при сmжi пояад 20 poкiв, вtплату
арводити за plr-\yнoк eкoнoмii фоялу зарплатIt та лозабюджетпих надходжснь.
7.1.5. Здiйснюмти перепрофi,юваuп,, закритгл, лiквiдацiю, а такФк змiЕу форм
ýдсliостi ЗДО ,uruje за згодою 1 Прфспiлкою ЗДО Е ]а рiшеняям кол€mlrвяих

7.|.6. Надавап працiвяикдм ЗДО вiльвлй вiд роботи день при вiдзначеяяi lоЕiлеiв -
50,55,60-рiччя-
7.1.7. Виlllуryвдтл моп.пивiсlъ для матерiального вiдзЕачення працiвsи(iв ЗДО при
лсrrнелнiflах} робоlв в 1амадl ]0. :5. ]0 i гл. poxiв
7.1.8. Предсmшяти спiльно iз ПроФспiлкою ЗДО лрацiвянкiв на паrороджеlrня
rrar.oтaми! звачками j itlшпми нагородами.
?_1,9, Вhивати заходiв лlл недоо),lцення звуження прш ледmгiч|,их пралiвЕикiв
lДО, яхi ма,Фь пр!во яа пенсiю за вислуry poxiв, при запрвадженяi пеясiйflоrc
тоФесifiного страхуванtlя, Вiдловiдяо до cтaтi 55 закояу Украiни 'про пеЕсiйне
j€зпечення " ] 992, Лs ] Редакцiя вiд 14.08.202 I р-

-l. Профспiлкоsа орm||i,ltцiя зобOв'я]Jусться:
-:.l. ]дiйсlшват}l ковтроль i sаданll, необхiдяоi оргаяi]ацiйвоi допомогll цена|tl
tЪФфспi,ьи ']ПО),ll,,аllItiо,римJl l! lоч) ншьни\ lllльг t] гdранr iи,
-: ], Пропlозуsатll цjяхIr вUрiшеllllл ,алrlових лробпе\t прдцiвникiв ЗДО, пносlrти

-\)позпцi1 u.loIo U х xepiвIlцKy ЗllО, 3асповнпkу Tl органаtl владr,
-:,j, lабсrlе'лIlt чиJiл(нчс кочjliв ,1,1i peaJ рацii програs!! озлогов]счl|я
rý@rlBJllKi0 tДО.JrJ|,ожi\лllе' влilн и,l к.lн:$л{рl|,,l(р'одi,
-:,J, Надавdги м.тсрiшь у лоломоry ч!с ам I-|роФспiлки ЗДО в pai винлкнеянл

. ОрI.{llliзовуваrи наданх'I лопомогиу вяр iшен н i побутових проблом пенсiоверам
,лрiвiтJн,liiхзювiлеяrlи.свяlаitи |аiяшми под|пи
. Нс знiмати ,, лроФспillкового облiку працiвникiв, якi звiльяились у зв'язку з

оm vагерiiльноm.rановиш. чи.iмейнц о6!.тавиll,

Орлrпr]овtв!т лровсдснlDl скскурс lij колекlивних Ilе!еглялiв, купьтурно -

одом на пенсiю ?а BiKoM, за ]i бажанням,
7.Сприятп проведеннlо оздорвrеняя, сiмейвого вiшочияку чпснiв Профспiлкя



а ( оцI.\.lьнЕ Il]tPTHt]PcTlt()

.]!ilr сrрац я'].IlО пlбов'яrч( Iь.я

Ilрезиделi Уь?аi]ни та
Mifi icTpiB yKpaiнlj, ратпфiкованrх yкpaiнolo конвепцiй Мiiаrародноi

Вф]итп до сl(|алу атесmцiй ноi KoM iciT голооу Лрфспiлкя ЗДО,
0 Надаft, по можхивостi фловi Профслi]tки ЗДО, не 1вiльяеному вiд cвo]i

ыý обовязкiв, Еа умоs.х, лередбачаш колеФlвнl]м до.овором, вiБяий siлqс iз зберокеа ям середtlьоi зарбiпоТ плат, для )лlacтi в коllсуБтацirх i

11.1, Слр!!ятя лрацiвн!кам ЗДО у пiдготовцiта подалнiдокумсятiв, необхiдвихдD
.F.вначеtlнл псilсilзавислугурокiвтаза BiKoM.
ll:, Напрашятн яа вшчеппя i попереднс погоджешя з Профспiлкою ЗДО проскги
i!Ёriв. uro сlос)]оlься соцiальtsо_еконочiчних, тудових прав та ibIepeciB

a,l .]. Ст!орювапt умови для бвп€решодного дФryпу лрофспiлковд пр€дставникiв
Drоry.мептацii ЗДО,
t-i-.l, Не допускат втруlаllяя в статгву дi,льяiстъ Профспiлки ЗДО.
1_1 j. Напдвати головi проФспiлкя ЗДО для виконанайя cзoii обов'язкiв вirrьпий вiд
йoвHoi po6,1l/ Hix двi lолиьи я] lиrФснь iJ ]6ережеllняN
тФбiтяоi плаm вiлповiдgо до стапi 4l ЗахоЕу Украiяя (Про лрфесiйнi спiлки, ii
Фа!а та гараптii дiяльвостi> вiд 1999. N9 45.ЧаФrна t!оФ cтaпi 4l iз змiнами.
d.сен9tlи ]гiдно Ь Закопом N! 288бlll вiд l].l],200l
a-1,6. В разi леjlегумRпя окремих працiвпикiв ЗДО за рiшеяням зборiв трудоФго
.цrехъву лля участi в MicbkФq об,всших та загальяояацiоаальких п!офпiпковпх
rriях лроrесту r заперечуваl1. IlJодо можлшоrо пере!lос} ]днять Uих прдiвник в

lL7, Надават, головi Профспiлки ЗДО, якяй !дiйсяюю€ cвoi пOвловiDкенtiJI на
tiочадських засадах, профспiлкову виллату до Дня Мiжяародноi солiдарностi за

icylmiHHy працю iз зэхисry прав та iятересjв працiвнякiв-
в З,l1О, лр!ва та гарантii
вiдповiл!о до Конституцil

дiяльностi пDофспiлки Здо. ]i
Украiни, Закону Украiни .,Про

рах, виконан!я iвших lромалських обов'язкiв в iят€ресах трудового

-. 
здiйсItюватй члеяам Пфбспiльи здо профспl ,кову виплату дrя злеlлевленм

Ь* ""*..р*о-*урор."" 
пКу"**я, п*лЬ"'прu вИз;аченнi ;Bbeiв_5U,5 5.60.о i

Ei iч пDемiюватп m наmроФкумтя г!амФами,
!to. Оргiнlзовува," npo".,i"",o фЬ"уп'",rр* - ""ортившх 

заходiв. учасli члеffiв
DaЕпiлки ЗДО у Фк t ивзл* художньоi самод;яльhостi,

!,rt, Сп;ль"о з адмiнiствцiсю 3ДО лроюдип Ечори вiдпоч!яку. присвrqенi
}aкiйним, дер,Gвним та iншим свm,



9,L Д.хм iп iстралiя ЗЛО зобов'яrусться:
9:Забеlпечувати рсыliзацiю Ilpaв та гарантiй дiяпьностi ПрофсIriлки ЗДО.

нс доrryскirп вrрлання в дiяльн,Фь.
5!е,i(сняя прав llрофсlliлки ]ЛО або переш(опжання ix шiйсненню.
tj. Не залерсчуватl1 llроф.пi]rцi ЗДО використовувати без{оцтовно Heoбxiдli лля
,фоти Ia lборiв прлll]вllffкiв примiщення з yOj обладllfllням. зв'язком, опа]lеIлlям.
EфTre,]llqM, lJбеlпеч)ваlk Пгоq,сп:лку ЗЛО !tох.lивiLlю розм:Urувэlи власну
-i,ормацiю у примiщснlшх Здо,
14. Не дооус{ати змillи }тов трудового Договору ЗДО. оллати працi, пршпелltя
-- дисц!плi!аряоi вiдповiдаJrьностi працiвникis, якi с членамп вrборного
зоФслiлковою орлану, без попсредяьо-! 1годи голови Профспiлкя ЗДО, sлеяамц

lj Забе,mечуватп членам виборl,ою проФспiлкового орйшу ЗДО та предсmвяикам
Fфпi]\овпл орlаяiв вишоlо piBtsc чожливiс,L бс,IереUJпо.Oло вi.lвis)ваги la
бlяIатп мiсця ро60ги в ЗДо, озllайомлюватися з документамиt що стосуlоlься
:Еrоsих прав та ifiTepeciB працiвttикiв ЗДО.
9_6, yтn lyMT, iз зарбiтвоi плаги Е перераховувати на рцунок Гайс{всько-l
tПояfioiорганiзацii профспiл"и s Фки членiв прФспПlки,
. - Hr ,]г"чципJ\ со lidb l o |JpTHepclB] гооsоJити tустрiчi. кор_) lоrацii.
Е*юрмуваIи Профспiлк} ЗДО про lUlа,]и i яапрiми ро]витку ЗДО,

HTl,o.1b ]л в!lконлння}t договоrу т^ вцповlд^ jtы{lс,гь
lIl.

I Контроjъ за викоjIан!яп1 Лоловору злiйсIпостьс'I спiльвою Koмic]clo Cтopil
хм l4).

.f,оговiр набира( чинUосгi rхня йо|о пiдписашя сlорнами iдiс до пiдпсання
Доt!мру- Кожяа i] cTopitt мас право

!:пиву. а вкож на чm участi в робФi влборни)( прфспiлкових орmнiв. але не
Ье Hiж лвiголпни шд тимеяь,
Ъ C_oo*,,""o.n"u",,
}l. c,ii"npuulo"u," у. eopмi корсФуктивноlо дiалоry. вiдкрлтос]i, lласностi,

lMopocTi рtшеяь iдiй. вза.много вадаянл iвформацiйних oocrryl, PiBHmt )
В!овiдlюспяах, псредбачених цим Договором l синним захонодавством.
p-z. Вра," y.n"," ) jасiданнях, з.ходах Профспiлки, rкi слрямованi на lахист

Еrдовиr. соцй Uisникiв la його ]алрошенням,
Епрофслiлко"а орган,.алiя lобов', ý(тьсяi
p.l , С| lршп дЬл ы lorтi гр) довоl! ьопсп иву. спршованоi на реалiзацiю деркавноТ
IFгfiки в г.л}вl освlти

Fl, Свосч*".,.вод*| ло вiдоvа rолсmиву avlcт норvативних докумелr:в, цо
iЕуюlься.оцiJ.но-екоро!:чlIих iHJepeciB працiвникiв ЗДО,
ЕэЗ. tяiцiюват, переговори lllодо укrадавllя ново.о кол€,стиэяоm договору.
aЗЗ. lяфрмумти вишi прфспiлковi орrани, вiддiл освiти, 9сfiовника про факти
туtчення прав та вра!тiй дi,,1ьностi Профслiлкп ЗДО ! метою вж!лтя вiдповiдIих

tгмднтli дrя,ъностl проФспlJlковоi орглЕвлцIi



l9

ень до тексry Доmвору. Цi пропозицii Morqrb бугg BHeceHi до Дрmвору !t]me

, Хц lc рФ)jьпlи вилоllrнш даного Договор} lаФухов)Oься ва ,борах
кФепиву Ее менше одвого разу нд pit за учаФю rcлови ЛроФспiпя Здо,

Еи iдоповяенвя ло цього договору внос}fги ra вза€мною ]годою cтoPil|
лередвlх переюФр,в

, СФроп!. цо пiдпясши Доrовiр. щороку, яе пiзяiше ]5 сiчм року, що яаста€
, звiтуlоть лро впко!анвя Договору на зборах трудового холективу,

. Доловiр дП до ] 1,12,2025

БондАр i чЕрвlнliо

}ДОJY!l (ЛролiсоDl
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р]жу <a
Додаток \]

п()год)fiук)
Гохова профспillоl:

()

п liPliJllK

стN, 1,рпв.,Iiсl 
'o 

ло ? *а.rспдrрflrх дпiв вijlповiдно до ll.2 ,|,t ст,8 Закоп1,
(Про вiдоустки,, HaKary Мiпtrряхi t! соцiальпоi полiтхш yKpaififi вiд

l0.10.97 JYe?

р ЗДО 7 nlliB

!едичfiиЙ персонФ]заUаду- 7 лнiв

]иреrrора r господарськп пптаllь - 7 лвiв
з обслуговувапвя та ремонry будiвель_ 4 днi

iclb коrФ!оi пiппусткr яада€ть.я } капендарвих дпях,



рдж

на ЧЕ

пЁрЕпIк
кат.горiЙ працiвнхкiв, здЙяятих яа роботах

з важкrмп i шкiдл!вrirп yмoв.rrn працi
т, особливий характер ||рацit якtlм за
пrспiлк.ми !теста цii робоч их мiсць

ачувапа вiдпустка

Bi loB'_lo lосlq.,,B/oo,its,lUlB ооriг UsB -ффр.:ц, lо.ад,,"йч,'.lb
KiB в яlоll iа. право нп llорiчн]j(олатковiвjлllусrки зароботу iз шкiJU]ивими
и )\iовr!и працiта за особллвий характер працi, затверджепого поста!овою

сту MiHi.IpiB Украiяи вiд 17 листопада 1997 ро(y N91:90, oKpeмi категорi]
впикlu Maloтb лраво l,а додатков I !lдлус Iки гако]lтива]Iостl]

Долаткоsа вiдлустка
к}\ар. який працю. бi]я

(бiли}ш)

12%

Прибиральвик слркбових
примiщень. rail]dTfii]
!рлD,цлнн!v
убирл,Фш 1а c lB}!liB

погоджую

!-,/

Е%

12%
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утрlшнього трулового ро]порядк}

]r!lllи тг!повии розпоряlок \ н.вчfu,ьнопу ra!]a:l].

:,lll .l . повq,1 li,,.o,)b,lн,"!llрdsи,,,гоlо9,,,,лер:s,lи(,ъвч,,lьр,л,
! в Nleк.x наlаних йому ловlIовФкеЕь, а у випадках] перелбачелих чиЕяи 1

: :l.ави!а внутрi,!нього розпорrдкt @,?i Прдвила)- це !ормативяий докуменr.
_ aегламенту. порядок пFи ймlн н я, з вiльлепля працiвя!кiв. осяовЕi lIрава, обоu'язки

_l-oвi1,1lLl" lb.|o,] р,,lft 1об.,и. \а. вillочllк),
iнuli ]Iитапая рег}trюв.Ен, трудовrх вiдвосяв, Лiя tlралил

]j рюсться л. Bcix працiвп!кiв яiвчальноlо Iкi:v{y, ПравиJа затверджують
_, "|i li.ги ,u) ,оOdоrоо,1_,D tJ lод,рU,! ервчи,,
:-:аrьяого закладу та виборвого оргаву первинноi профсIliлковоi
]:::Hiraцii uавчаlьного закладу або iншоrc представ!ицького оргаяу rr4ji
- ]:офслiлковий (oý!iтeт),

-,:}roвl вlдlrоси]Iи в с!сгеNll лошкlльно1 освlти урелупьовано зако!одавсвом
,J:liBи !ро працIо та ijIшиvи HoFlar ивноrlравовими а(та\lи

_ ,]|-,]виrа мdкль на MeI] зiбезпечити чiтку органiзацiю працi, нФ]еr(нi безпечпi
а]з, працij пiдв!щснп, ]i продукrивносri та сфспивllостi, рацiоншьяе вико
1 ,,cl9I,,6U,U J ч.,.], ,\,i, ь.н, , ,р loвoi,ll Ul,, I

Дод.rок N94
погоджую
Голова профспiлкл]
ТФ,и ЧЕРЫЧКО

|,i-",,_ .

l. з}гальнi полокеппя



2. Порядок пр!й{ятя й! робогу Ts звiльяепsп
t робо1{ працiвп кiв

iвв кiв яавчальвого зах,rаду прийi'ають l1a роботу за 1рудоsим доrовором.

чз. llPцiiIl,Ilл на ]rобоlr" tIp.lliBHлK llac подаlll

, Jr 1,1c! Jбо iiUlи;,,U,9!ечl про Jcsil) ,lи,,гоqjс.i:,l) ll'лIо,.пк) lвiлповi!н,,до

iПсьNовпй KBllтot (furя вiйськовоrобовlязанйх):
- вi,rпоýiдвi локуNlенти про ocuiтy чи лрофесiйну пiцотовlq, копii яких завiряс

к Ilавчального закллду та якiзалпшаlотьс, ! особовiй справiпрацjвtlllкд;
_ vе-lлчнлЙ висвовок про siдсгпiФь проппох4аяь !ля рботи у вавцФяому

- 1oBi.1() ] псllсiп!оJ! фондч ппо соцitl.lьнлй cIl,K

rбяву про припняm на Мо гуl

довiдху пр прпсво€ня, iдеювфiкацiйного яомера;
трудову кпгхку, о{,ормлеяу в усганоменому порядкуi

час llрийнятrя ла роботу rаборовено вимагати документи! пола!ня лкихле

аIог,пlих п])lцiвни(iв пр й!аоть па робоIу вjдловlдпо ло вимог чrнного

би, ,Ki влаI!lовуlол,сл на роботу Jа сумiсяицтвоу. ralicтb трудовоlкяижl{и
ь довiдку r мiсця oclloвHoi робфи iз ]а],lачеtlня посади, графiка роботи,

:,,лпиl я пя l D,Liuьяьа l,а гобо,} о,l,орчлF,оl" в дllочiJ lиr llsi.1, Iяхрч,rч|U

цlвнлки laвlмbloJ! заlоаду Nlож}ть працlозати за суь!сlIlцтвом вlдповlдно

мr|оlоъ лiд пiдmс. У наrазi ма€ буги зазначепо вазву роботи (пфад/), }тоsи
працi та iHmi icтomi yмoвlt трудовоrо договору,

oci6. якi пролрацюваqи по,19д п'*]ь днiв, оформлююгь трудовi xB)i(ки.

Jrhнй!аff пр"цiвник! LB робот) без подання Uих док}ментiв rаборонено,

l*.u", "-' --,-"r-r*я на роботу, цо потЁбус спешдльних знаяц зобов'язанl

РTв вi:lповiлн i,,лоч veHr и пDо ocвiт) чи професiйну пiдоговх) (дишоч. sтесгат,
lЕшченllя), копli яm rавlряюьс, керlвiиком HaBl mного @fiаду | за|ицlшться
l.!6ов;Л слравi прачiвяика.



Запll. BiдoMoctcii про робоr,ч за сумiсllиц.вом у грудовiй к!ижцi за бажання!l
вншна рфиrь керiвник пдвчмьного tJклад) Ё Micueм ословllоi рЙоп,

- роl!ясllити працiзяиковi його права та обов',зки. розповiсти про icmTнi
yvUB i лрдlLi. lldBH:fl ь робочоlо мiсця. де BiH працюьаlнме| про небеlllечFi
i tлкiшнвI виробничi чинdик/. якi ще не усунуто. la можливi наслiдки ix
вшяву na злоровlя, Його права m пiльm i компеясацii за Фоту в таких
$toвax siдповiлно до заl(ояодýива j колекгявного договору
мiл"лчiнiсrрацiф la профспiлковум
заклалу rdz.]i _ КолективниЙ договiр)]
_ ознайо]!lити працiвllнка з Правплаши п Колекrивtlим договором (пiд

- визначити працiвнцковj робоче мiсце, забезllечити Його необхiдними для

Дiю труrlового ло.оЕору припrняють лише на пiдставах, передбачених
да&тзом таул,ошв, визначенпмп в трудовому договор,-

]]illiUa ив,! |||,.,ч Bts,lNJ lг)lовl в r,п,Jнчи лрл lllля,оlь l1,IHo п сгвпqчл ]8 J
оlсксу за(оIliD ]ро пра]Oо УкраilJи (I(ЗllIt),

Дiю тудоюго догоюру ]а iнiцiативою керiвяика навчаIьяого закttаду мокяа
нити !а,liдстаu. псреJбч,lеннх Фпями 40 т9 4l КЗпП

Дiю трудовоlо логовору мохе бути лрипtrяено 1лкож за уN{оq передба!спих
lмll ], :, ], 5, 6, 7 та Е стJm i ]0 кЗпп

деньзв,льнення керlваик навчаqьвоm заgаду мас вилати лрацiвшкоsi
л n H.r[rt про lB lbHeH] ,

Ксрiвl]ик павч!пьноlо закладу юбов'rза]]uй улель звi]lьпевЕя видати
цiввrковi налеriно оформлеЕу тудову книжку i проЕсти з ним ротахунок
овiдно до чиtr!tоrc TKolro,raBcTB, Запltсв лро лриqиш звiлыrевш в трудов;й

2a

f- На вх. хто працю. зд срtiсництшм. тудовi хяпжхх ведль за

}BHrrv MicueM роботи, на oci6, ,Ki працюtоъ на умовs поmдинsот оплsrи,
Ь,по"у лпп*ц 

"err}.".u 
умови. яшо ч, робФ с осховною,

!"Tp}loвi ьижки всл)"1ь rгiлно l Illсгр)кцi.ю про порядок ведення
Ь.lоыц кllижок, lаlверФkеною чакаJом VinicтepcтBa лраui Украiни,
;;iсгерства юсrячi] YкрэiнI. MiлiclepcтBa ючiаrьною захисту исслеlrня
ЬТнп вiд ]q.07,1o9J Л. 5Е,Вi.DповlдлlьнlФь ,а органiФiю !еденм блiку,

ffi ;;;;;"й;;.й;:".:::;:",-,"",",,

l - про;лструr<гушги працiвпха } дотимаllня вшог охороп працi,
ьбничоiФiврii, цивiльного ]ахисry тs прФшо){схlноi бе]пеки (пiд п;дпис),



кtl,жцiофрмлююъ siдповiдяо до ФормулюиUня чияяоrc ]акопоtавства iз
посилщням ва вiдповiднllЙ пуякт, статrю закону. Дяем зsiльненнi . останнiЙ reнb

l, Пряпинення дii тудового доIовору оформлююlь Ilaкajov керiввика навч&lьноlо

.]. ПDrв.t ra обоз'яrкfi пралiвнп{iв

ПгJlгвпl1.1 llBB,l*lLho J iФ,,аJ} \lcK,lo пр.lво н!:

. свосчасне забезпечеяня рботою зriдно з професi€lо та кgмiфiкацiею вiд-
повiдно до ушаденого трудовоm логовору:

! захйст лрофесiЙ оi честi, гiдносril
. вiльний вибiр форм, меrолiв, засобiв навчаннq, виqвлення il,iц]ативи:
. пiдв щ.llня квалiфiкацii', пер€пiдфтовку, вiльний вябiр змiсту i форм пав-

чsпяя, оргаlliзацiй та установ, якi здiйснюють пiдвященfiя квалiфiкацii
га пеrспlдlоlовý i

! у{асть у громадському самоврядуваtlнi;

. наJlежнi, бепrечlli тэ злоровiумови прsцii
! вадаян, вillповiдно до встаномеяих sорм спецодягу, спецвз).rя,

racoбiB iнди вiдуапьного захистуj
. заробiтну ллату, не ниr(чу вiд вrзначеноi законодавстзом;
. MoP&lbнe i Maтepiшbнe яохочеsн, за резуль]mамlr cso(i пршii
l о(кdрr(еыl, ]lеправочiрних дiй поса,rових oci6, якiдають йому uвданнr, uro не

через не створепнл умов дпя виконýнвя, або роботу, цо не
вiпповiдас йоrо проФфii га квдпiфiкацii. або покладають на ньоло обовlязки. не
перелбаченi трудовим доmвором;

. оскаржеяяя дисциплiнарllого стrгнеяIи в пормку, sсmновленому захо-

. пiл ьгове забе]пеqе ня х}iтлом у порrдrу! встановлеfiому законодавством;

. повагу i ввiчлпвс ставленля з боку адмiнiсФацii Еавчальноrc замаду, лiт€й i

свосчасяо. до початку робочо!9 дня Gмiни), лрибути на Моче мiсце
та l,риготуватися до l]!ко!аllяя поOадових (робочих) обов|язкiв;
почати робоry вilповiдно до peжйму роботи;
бутrl на робочому мiсцi вссь робочllй час (змiну) ?а зяllятком перерви
лпя вiдлочи!ку i харчуванял]
викоsуват,| с!осчасllо тз лоsнiстlо робочi завда ня (фуltкцiояальлi обов'язкr),
]абsпечушп нUlежну якiсть викоltуваЕях робiтj
дотрпмуваlися вимог з охорни працi, влробЕичоi caнiтapii цивiльяоrо
]ахисD, проlипохс.{яоi бе]леки, пеptдбачених вiдловiдяими орз!яла и та

2, l lрдцiвнпки навчального ]аклалу rобовiязанii



]ý

,вструкцIямиl користувлfися видаяrм слецодяmм, засобами iндлвiдчапьвого

вживати заходiв для неrайного усуненя, причвя та умов, цо пер€ulкоrrжаюlь
або ускпалнюють норммьну роботу я!вчмьяого зашаду i ясгайпо
повiдомляти лро подiю ксрiвgицтвоl
дотия)вr'ися правtlл дiлового еrиiег} } взаlмиIld ] iнlлиvи лраl]]sчик0\.ll,

берегги обладяаfi!я. iнBeb"mp, навчмьвi лосiбнrки; оцадлIiво витраqдти
матерlаJlи. телло, елеrгреяерпю, воirr в}поЕуватя в дiтей
береr(Jlиве ставлсння до майна навчалыlого ]акладу,

з, liеr(аго|,iчнi працiвцикц павчмьноfо ]аклалу мають:

забеrпечуваlи умови для розвитку дiтей вiдповiдпо до обовязковrхдсржавних

осо6}lстим приюrадом }"ткрджувати помry до
лриншхlllвlэlшьчоllо]сь(оi vоDгi, грJвlи справеллиsосп. B:дcallocrij
латрiотизму. I умав iзNlу, лобрпr, стриманФтi. працелюftтва, iнlllиx чФяот;
вl'\ов)ва,и у r"еЙ ловd,) до i}ль,уочо_рац,о lдьh/х. духоsних. iсторZlчни\
традицiй украiнськоrо народу;
lот)вJгl{ r]геЙ Jo !вiдоvого хиflq в л)сi вlа(чороlумiння. млр}. тагоди мiл
ycilta нардами, етпiчяши. яацiональлими. релiгiй!trм,r г?упами;
,а\уL]ти дirс; Biд б).Lь,qки\ форм фi]иilhоrc або псичiчного насилкlва;
пфвоJt!,д цонilоринr вjдsiдування дilьvи mули. свосчасно повiдом.lяm про
дiтей, якi вiдсутн i протя.ом двох TrxнiB, керiвлика llавчаль ого закладу, сестру

неухильно вlrконувати режим днл! завчасllо готуватися до занятьта iвujих форм
ро5оти 1 ,Iilьми. ввr0rомяти лида{тпчиi лосiбники Totlro, у робФir дiтьш
викори.товувлти rexнi!]si здсобл яавчаяIlяj рЬлi види театру;
брflи }часть ) рсбоfl пеrаlогiчноi ради, вивчаIи педаlогiчч)
л:]ераryр), оlнайоvл,оваlисл l п(рслсiflrвним пелагогiчним досвiдом:

спiвпрац|овати з iк,лrми працiвниками яsвчмьвоrо заспадуi

постiйно пiдвипrуватп лроф.сiйяий piBeHb, педагогiqку майстсрнiсъ i загальну

спi3працювати iз сiм'ям!лirеП з литапьiхньою розвитку, вихова]Jн, i!|двчання,

Обов'q,rl,(робФти), uro ix BPborr. tоыlий лDаU вts,lr нOвчdrrьрогU 1.клал} ra
спецiальпiФю, квалiфiкацiоо чи посадою, визяачено посадовши (робочrми)



]9

забе!rсчлти ltеобхiлнiоргавiзацiйяiта екояомiчffiумови дл'l якiсвого лроведенllя
9iтнLого проllес}, сфеппвно-l роботп педагогiчffi la iьll]и\

. Обов'!lNш керiвппка п{trliль!оrо якл.ду

, ОTяаИомити llрацiвникiв 1 lIравилами та Колсtтивllим договоро[1,

iвllпKiB навчальноfо заltладу вiдповiдно до ixнbo-i спецiальнФтi чя квалiфi ацii,

Спрляти лiдвищеншо ефективвостi освiтяъоl0 процФуl впроваджувати
аплку робоги перслекIивний псдагог:чний досвiл,

Доводити ло вiдома педагогiчвих працiвяикiв язприкiнцi
l l l]п, ) ,ll, ll l .lBl,, lLl| ,Il piK

яаJз!.,]и u1,1l,\cldlt нсlч l]paUiBllkrdy 1,1вчJы|оlо ,зtsлал} в дп.вiJ"о ло mафll,,

il lя освiфю етппомену статисплlну ; бухпiперську зBiTBicTb, а також iнlлi
iднi вiдамостi пго роботу icTOи я!вчалъного зашаду

rоечувати BalcxHe утримапllя примiценllя, опаJIення, освiтленм, sе}ггипяцii'.

rрим)ъат ся вимог riконол!вства про лрацю пlд qас вирIшенdл соцlальво_

фгаIliзовуsпгlr ]а потрсбrl харчуванпя працiвникiв,

сsо(ч0. но лолаsати м счевим ор,sllам BnboHOB,loi еIrади, в дповiлноч) oPlall}

ь"##* ' розривffй тудовi доmвор! з лрацiвпикзхи вiдповiмо до зако_

J Орrаl"jовува,и iнclpyкrai9 hожною працiвника

lмo ммо Gорони працl. цивiльноlо захисlу, прот}tпожежноi 6.]пеки m iнUJич

ffi-,#i,-"*r,"*,","****- вирбниqого

Коятr]оп loвa t lt дотри!аняя лрацis!иками трудоsоijlисциллlнл,



за fiаяrвостi умов. передбачених часткяоtо третьою статri з2 кзпtl,

овувати нсповний робочий час. попередивuJи про це працiыrякiв за два мiсяцi.

в:д.льосL пелdгоJа або llIч!ого праUIвl,ика навчшыlого замалу керiвhик
в'rзаIlиЙ TepMiHoBo вжити ]аходiв для Його замiн{ IHiIпM ледаrогоir

ЛрJJiьнl,(и дJвчмьього ,,)(лалу Nаюlь пгихоjlити на робоlу вiJлопirllо
верlжсного графifi д роботи

6. Робочtll,шс i чдс вiдоочлвку
h- Ья поалiвникiв навчал ьяого заhладу встановп€но п'mденний робочий вкдень ]

!""" ""-И*"" 
,*r" t-pi! сторожiв.,t(i праulоюrь у вихiднi, ,вятковi rа неробочi

llнl),
f ч* -ьrи павчдlьного здклад! 107:0о до l7:J0 год. за поголlGнн,\l il
b"+.,l,,*un" -"l*.." окремим rрупаfi працiвниIdв мохе всmновлюЕатись iH ш lt

Ь початкY ir.кlнчевм роботи,

1l Пеп"р"r пля вiдпочянку i чдрчування адддють через чоlири lодинш

fйотк Ппацiвник викорисlовуi iT на вл.сний ро,.уд, Трfiвалiсгь пер€рви ле може

Ь меншою З0 хв. Для вяховаl елiв лередбачено iHл ий ро{иii роботт (бс., обiдяьоl

bp"nt,
f оь.;* *ь.".* *"" ,оачiвникiв злiйсltю" бглв| lep,

lnr""..""o""." 
"""iыlикJhаробоD 

Iадi; т}доsогологобору]аугодоюсtорill
ь;" *,;,,"вl,,.*т; неооsllип робочип Фс l] вп]нач.нням трнвалостi роботи, ]i

Enop"o.1 ," 
"nnu, 

о, пропорцiйно до вi!п рsцюмноm чдсу,

напр,lкiяцi робочого дн, в ховаIелi 9обов'язавi вiдlати дirей батькам або iяlхп!
!iреним особаtrt дорослоlэ BiKy,

Шрафiки робоlи, у якп передбrчено час почJтку i зак'н,lенм робот}l. перерву д,lс
}чиньу i хзрчуванчя, lа,верлrry. керiвьик ьавчмьного ]dOаду.

Erj#,Hx1]*i:J;i 
:Jf :""l:#fl ffi ';xTi-"T fi жж ;;ii*Б,":;lт]

G:Jji.il:T:i]#;i ff xl''^ii.'l:;'"";I 1Тfr ,fi :ffitr#i#"'ff :: l1l;l



lз. Пiд час виколазн, рбdги поза шежами навчальною закладу (сiул-бове Br
дряд(еяня) працiзлик лрацюе в рехимi! загаrlьновстановленому для замаду (уста-
tlови, органiзацii),ло якоt BiB вiдр,дкеяий,

15, Заборо,lеяо залучати до черryв@ýя працiвнllкis бiпьше одяоm разу на мiсяць.
iý в!пэдкiв, передбачеfi их закояодавством

6, Не !ожна lJл}чаlп до чергузання у вихiднi.смlковi m нербочiдяt мгiтних
iHor la aiHoK, яхi \lаюlь l,cii вl(оч до lPbox PoKiя.i праll:вllикiв. молодшчч

]4, Черryвання працiв,lикiв пiсля закilrчення робочоrо дш, у sихiднi, святковiта
неробочi лхi прrзначають лише у виштковпх вип.дках. Гра{Ьiк i трявмiсть черr1
вання затверд,,q. kepiBHllk навчаrьяою замаду за погодженням iз прфспiлковиl1
KoMil,eтoм, Зшуче|пrя працiв!икiв до чергувапllл проводять за письмовим нllкtrзоtl
херiвflика яавча']ыlо'о захла.rу. у якому зазва!аi.lть умовв та лорядок роботп в

жiяок, якi мають дiтей-iнвэ,liдiв або дjтей BiKoM вiд трьох до чотирнадrýти роds.
можlrа зеtучати до черryванпя у Blxi(lli, святковi та неробочi дяi без

боти в межах часу, що Ее псревяU{у. j:хяього педаmгiчяого навалтажеяня до
чатку оJдоровчого пФiоду,

8, l]iл час лiтнього оздоровчого ]lерiоду, що не rбiгаflься з шорiчноlо вiдпусткоIо.
рiвllин tr]вчаlьнФго lакпаду 1муча. працiвникiвдо педаrcгiчl,оiтд орmнlзацiйноl

ло]0 с ня ]атверджу€ керiвник flавчаrьного зпкпаду за поголr(еllняiI r
Р( iлковll! Fоvi]егоч, TaKi грiф:ли доводrlь ло вiдо!а всlч првцiввякiв пiJ
llc. Пi] qасскlаlаllня тафirа вiдпусrок ураховуюlь iнгереси навчФь,lоtо
.t!) псобlтl;iх,ос.рлDаJiвнllкlв]аNотlивос-i,l.'lяl\llDоlовiлпочир{у,

вла ]] чаФпна була uе мен!]е чотярвадцяти днiв, Перенесехв, вaдпусгюI
ший строк доп}скасться в порrдку1 ýсгвlrовлеllому закоподавстволl.
ропq.Iься lечдда+с ulорiчllоi в:шусjiи протяюм двох poltis поспiль

керiвпик навчальноrc зак]rФу збов'rза!дй п].tсьмово ловiдомити llраdвяикалро
почагку вiдлустки яе пiзнil,че, як за два тижнi до встановлеиого графiкоi]

iяy.

Подiп rriлпусlкх нд часrлfiи доllускаlоть яа лрохаtlня працiвника за уNtовл,lцоб

p JiBH,lKaM навчаjьноlо rакlзду забороненоl

змiнювап на масний розсуд розклад занять i Фафiки роботя;
передорлати виконання трудових обовя]rхiв.



2З, Заборонено в робочий час вiдюпiкати ледаюriчних прдцiвяя,{is вiд ]х!ix
6.зпосер€днiх обов'язкiв для участi в рiзяих господарських роботах, заходах. не
пов'яаввх з Фвiтлiм процссом,

. За осо6-пвi аудоsi дос!гневня керiвник яавчальliого зама,цу разоr!
грфслl]ковllv коvгеrоv. iнUlичх оргсча@ гроvадсьхого самоsр,д)вдям можл ь

орушити клопотання щоло прелставленпJl лрапlв!лklв до вlдомчих, лерх(пвfiих на

оголоlхення подякиi

наl!родже,lня цiнним поларунком]
наmродхення грамотами. iнtllrми вiдзнаками

-, Дп(ппплiнхрпа BilltoBiдa.Ibпicl ь пр!UiвяшNlз

llрd,iпlгl( ncJJ Bi,rloB,lJjJ с]ь l]oD),JllH, lр)lоuоi.LисJиллIllи. . Jd!e

невиковвl1llя або зласноi вини локладеllйх Еа нього
трудових обов|язdв, впзяачелих Колектив!|им договором та Праsилдми]
проryл б€з llошжнцх причин (зоkрема й вiдс)тнiсть на роботi бiльше Tp|,ox
гоjlиll протягом робочого дхя):
п.яву ьа робо.i в нс]верс]омry cTaнi обо cтaнi нsркоlи1llо о
(токс чяого)сfi'яяiнпяi
розпиваняя спиртпих напоiв яа робочому мiсцi;
вчиlIення за мiсцем роботл розкралання май!а.

зd lo|. ,cl lq l]) loвtti -,lc,lljl,,, lll, ,,U l Ilrll:BlIjlБ,l !обе 6) ,l la(]ocoB,lllo
е олиIl r таких захолlв стяг!свия:

раUlвl|иш. обранi ло сuа.ry профпlлхоюго хомlЕгу зашаду. не ]BifuHeHi Bil
оналtlя сво]'х обовjязкiв. нс можrть 6)ти пiддаsi дисциплiяарному стrгsеняю _
поперслньо1 rгоди проd,слiлкового KoMiтeтy здкладу,

6. ЗаохочсЕня зд успiIп в роботi
l. За зраrNоЕ викоtаняя обов!яlкiв, Yстаномеяих трудовим догоюром.
iнiuialпB), грrвалу i бс]!ог3нп) роботу, лйчяi туловi до(япJен lа(lосовуюlь
T5Ki вихи заохоqснпя, як|



5. ДисциllJlillарIli стягнеllяя застосоsу€ керiвяиfi павsаrlьпого здкхаду бе]посередньо
пi(,п sпсмення прUвц,lll. Фе не п,lнiше м.с,llя вiд.rш l-i виqвлсsм. нс врs\ов\lочll
час чворфи !lрацiвника збо перебумяt]я iiorc } вiлпуФцi,

7. Ловие або часткоsе позбаыrення пpe]!tii, з еншення або скасувалня

храцl вл ика не зас lýco вують заходв заохочевяя, передбачен i лунктом 6. l ПрФил.

8, Яtr-о llPomloM року з дю h!к.галаiня д/сциплiрарного с.ягненлq лрацiвнllка че

лопIат. випагороjl та iнl!их заохочувulьяих виплат llроводяrь

Поtrоже]LllяNt llpo ]lремiюввн!я. IlI)отпrcм crpoKy длсlоlплiв.рлоIо

уде lliддаяо вовому дисцимiнарному cтlrнeн}llo, то його вважаlоть таким, якfiй нс
мав дисцrrlr;!аряоrc стягнення, Якцо працiвник яе доrryФив новоrо порушсння

сцил]iни i до того ж проявив ссбе як сумлiняfiй лрдцiвник| стяпеяня можс бутл
'}нято 

'kr 
rакiпчс|lн, одного року, Лротягом строку дii дисциплiварного стягsевня

drи rJохочення Jo лр.,llвнцьа н( rасто(ов)юп,



\твЕ погоджуlо
]llp
or о

пf,рЕ,цlк
бавокло тариФппх ставок iлосадовлх омадiв лрацiвнпкiв

гrлl}ацlll що MrOTb vlrfiгrл

ло 50 вiдсоткiв тарифяоi сmмп Фосаюфф
ок]ад})су!ilцених посrд працiвникiв

до 51r BiJcoтbiB т.,рифr,Lо] ставки,

у розмiрi l 0 вiдсоткiв посадового (мiсячно.о

попад три рок! l0 вiдсоткiвi
лонал ]0 рокiз,20 вiдсоlкiв]
понад 20 poкiв _ j0 вiдсоткiв посадового

i

доп.rатп i падбаsк! Роrмiри цоплiт i надбявок

За.у!iщспл, пDофссiй (посац)

За розшире!ня зони обслуговуваяяя
або збiльшеяня обсягу робiт

до 50 вiдсо|кiв тариф Hoi ставки (посадового
окrаду), я Ki Mot]l и б виплачуватися за уN!ови
лодерхання нормативноi кiлькостi

за викояал!я обов'язкiв тимчасово
вiдсутяьою працiвника

]а ск]л.rнjсть jнапруr(еяiсть t роботi

]а

]а IlFecrиr{H]c lb п.даtоl lчвоl IlрацI вiд 5ОП д о З 0% тарифхоl ставк! (посадового

]а роботу в i!ЕпIозивlIпх групах у розмiрi 20 вiдсоткiв тарифяоi ставки
(лосадового окладу)

роботу в неслриятливих умовах

омiсrч!i па,lбiвки пL!]iго],аNl
сл! гу noкiB у розN,iрах

висок досrгневня у llрацI до 50 вiдсоткiв посадового окладу

],1

до 50 вiдсоткiв тарифноi ставки,
(посадовоrо омаду)вiдс)тньоrо працiвника

вiд 40 вiдсот(iв годияноi тарифяоi отавки .
(посадового окпаду) за кожпу годиву

у розмiрi до ]2 вiдсоткiв посадового



З.

п
в посэдового objaJv

в



3лтll[лд)I{ ПОГОДЖУIО

€

у le,i бk)дNетllоiсфер ,

ПЕРЫlIК РОБIТ
иятливи1l1,1 умовямfi працi, пщ BnкoEllltli якtr

l, Робота, пов'язана ,, олмен нямl шлуваяпям та очищенням груб вiд юли i
члаку (опердтор га]овоi когель,ti),

2, Робота бiлл гарячйх плпт, елекгро)t{aрових !]lаФ та iвшою технологiчного
обладllаIlня лlя пряготува,lш 'iжi, смаженн.я iвrлiкаяня (кухар),

], Роботи . лов'язанi з митгям посуду, аарп, технологiчного обладнапЕ'
вручяу iT ]астосуванням i sякористаtlвям хiмiщих речовин (пiдсобflий робiтнqý

4, Bci види робiт, виконувднi у ocвiтHix устsяовах лр, пер€в.дешi 'li на

'liiiспкп,гьсл 
пiдsпUlен! олIлтх в po}Mipi ло lz вiлсо.кis

с,хвкп ! побiгноillJа|п прцOiвUлка, lважкпvиi шNiUtлвлi|пtмовачff прлцi.

обливи'i санiтар о-епiлемiологiчний ре)lшм роботи,
5, Робота з хлорувt,нlrям волиt з виготоsлеЕня j де]ивфiкуючйх розчинiв. а

o,t{ зix використънням (прr6ярмьвяцi слу,кбових примiцеиь),
6,Робота з комл'ютерами (оперmори),
7.Прибираняя туалgгiв ( яа l0 вiдсоткiв ставкя заробiтноТ плати Згiдво

iдпункту <гD пунк,ry 3 Посmнови кабiЕету Mi,t;clPiв Украiни вiд ]0 серпня 200]
о\а Л9l298 (]lро оплдту працi працiвяикiв ва oc,{oBi Сдиноi тарЕфноi сiтки розрялiв
коефiцi.llтiв з опла1и працi llpaцiвlMKiB установ, закпадiб та орrанi9цiй оФемкх



},\ l,B погоджую

l, Щорiчн! rрошова ыrIпюрода педаmгiчя!м працiввякам за c} riHH)
працю iзразкоЕе вrконанfiя слркбо вих обов 'язкiв н!дасться вiлповiдяо до абз,9 ст,57
Закон) Укрiiнtl "llРo освiтг,. llорrдк} надалн, цорitlноi Фоцrовоi вииrcроlll
педагогiчням працiвllикам навчаlьних ]акладiв державнот та комуяальпоi форi,

llpo поря:lоN заriпп шорiчпоi грошовоi вина.ородп
пс,rагоr!чяим прац|вffокам Ф суiлl1,1пу працю t rрдзковс

влкопанпя сIукбових обов!язкiв

акrапу.rа вяключеппrм:
- працiвяикiв, ,кi працюlоть в даному закпадiза сумiсfiицпоr,i
- працlвникlв,якl lllаю]ъ пе зняте дисципrl!арнс стяпrеяяя,
] ВиlJlоро]а ьада(lь(л педJlогiч lи! лр]цiвчи{ам як

фс(,йноlо свлJ - Дня прац,вника ocвiп, а в pdl звi:lьнсння
раlllояика .ереп навчаJlыlого року в}lнаrcропа в]lплвчу€ться
озрtlху!ку з прац]вl]йкоNI il врахуванняNt часу факrичвоi роботи,

Тетява tlEPBllIl(

l|()л(),riliIIнrl

нагороди fiожпому працlвllику вllзначасться нэ спшьпом!,

paвl1.1 вll]тпlшньо]0 грудового ро люрядкуi
.хосяпrенl0 )спiх в ! l].sчаннi та вцхоЕан i хi]ей, участь у районllихl

iаспих оilмп |allax. змагаlпlях] rcHKyPca)(l огirдах rcщо]
rберсilеlJt]я та !икористанн, }чбово^lатер]iпьноi бrз! та rсхнiчlпiх

про@лення вilкрит[ч rзппь, робоъ t батьilчиi
лодержаIlllя вIlмог з l\lrгol]r lpar i rx TL\ll ки

Вишаmрода liада€ться на лИставi яаказу херiвника, погодженоm з

Розмiр lloрiчно'i rрошODоi виflаlэродя не моr(е перевищуватп одного
ошlо онrа-1) lсъвkи Фробiтноi плдгиl l ураувOншм лiдýишень на лень

slJ.,,ll(,i lJ -)ул,ts,|} |'г, ю ,pdllUB. BlIhobanlDl .л)жбовi\ обов'яs в
]аrьсрджеtlоlо по(-таноsою Кпбiяеrу M;HicTiB vхраiни вiд 05,06,]000 N98qE. уюlи
iл Bi.uino! ocвirп Гаiiсипськоi i радою Гайсинсь(о'i орга!]1.чil
а!],.г,lкll llг:]:влllхiо Jcbiтl, l,, L.J, o llo]oi e,lHq,

tsинаmрода наjrаоься кожного року yciм псдагогiчнпм працiвl,икач

сiданнi керiвяицтва звgаду m профкому,
5, При впзв9ченн; розмiру вияагород' враховусться:
- сумлiнпа праця, зраrкове викоllаuм сл}хбових обов',зк'в, в!конання

6. При вязначевнi po]Mipy вияагороди врахову€ться час Фаmичвоi роботи
ацiвнпка лротяmм вiдповiдноrо навчUlь}lого року.

1,

8.

lJll]rя наfiп.у пtо Bl]uar) ! |Iаго|оди

\--:/



9, Працisяикя, якi у зв'язку iз ]дстосуваЕм ! до Еж дrсциплiяарнпi
lHeHb не одержаlи винаюроди. у pari виlначеяня та[и\ дисUrпliнарних сlяI нень

епраmмiрнпи винаюрола випJlачуетrcя у розмiрit вс меяшому 9 середвiЙ розt|iр
инаюроди по даному заr.л.ду ocвiти.

Ксрisли8 заLIа,liв освiти вiппоsiлно до Гlоmанови КМ Уrраiви вiд 30-08-2002 .\'9

1298 " Про о,1,1!ту працi працiвникiD нв ocнoвi Сдtвоi mрифноi сiткя розря.liв i

Koe(l,nlicllтiв з оплати працi працiвllикiв установ, закладiв та органiтцiй окрем!х
г!]lузей бюджетяоl сферй " (il rMiHsMп, внессвими постаяовою Кабiвету MiHicФiB
Укр,,]ts! в: j :: срр lня ,'00< г, N" 790) . MBloTb право lJjBep!ж) ьа-и порядоь i PoAt'Pl,
пг(ч:,чвi",ш пр,,Uiв ltKid dill,n",lнo ло i\ особис-ого внесý в lаlльн'реr)льтапj
роfiоrи, ь !еr,ал фоtsф ]aDo6:.Jo: плати, rатвеглх.-ноlо в ьоштори.ах до\одв:



lп

погод?кYю

r l
tIOложЕtlня

ро премiюваlIЕ, пслдrогiчяrх працiвнпкiв
l ог]чI п tx плац iBl lи к'в з Mc1olo стимуповшl]я творчоl лрацi. ra

посяпjеl'uя ваfuiлих резу]ьтатiв у пiдвищенпi ефективностi та якостi навчшьво_
олхозвоi робоrи. залроваджене, спираючись на лостанову Кабiнету Mil,icTpis
Украiи, вiд З0,08,2002 р, Леl298, Haкary MiHicl,cPcTBa освiти i яауки Украiви вiд
]6,09,2005р. я рахунок коштiв, зашадсяих у бюд,кет. а тдкок за рахунок фовду

2, L]Ёмiюванllя прводиться| за пiлсумками робоп в кмеядарЕому роцi , у
зв'язку r,овiлейними] свяtковими латамп -до цях дат,
], Poýlip пpcМii кожного працiвпика влlнача.ться iз врахуваяllя 

' 'Kocтi 
його

робо1ll, вческу ) виконання плаl]iв l ýвдань, фвпнчно вiдлрацьованою пDогягоv
року часу т0 поголжу.гься r проФспl.]l\овиv KovlTeToM
4. Педагогiчяi працiвники премiююткяза:

_ лр,,]овi мiсця. а також ,]а акlивяу }часlь в районних конкрсаL на районну
Пелагог:чl,у прсviю, Вичоваlсль року, н. краций навчальний кабiнетта iн lих:

- jrося1,1,ення високлх результатiв дiтсй та виховатепiв ва раfiоннlrх змагаянях,

_ до.кон.але ýолодil{ilя рiзноманiтними еФективн}|м'r !lе..одами i лрrйомамй
орmtllза(п ocBlTllbo! PoooTii

_ вясокяй, рis€вь орmяiзацii вихоsпо-.l робо виховаяп, в дiтей
громадянськоl свlдомост] m актиý остl]

- cтBopellн, влас!lого педаIэгiчного стилю в роботij
- ahTHBHc впроЕаджеrня iвновацiйних тех!ологiй, перелового

ледагогlчного лосвшуi
_якi.ну органiýцiю роботи fiетодlяних об'.днапь, творчих Фуп, роботи з

- B,lcoкy якiсть фаховоi пiдll)товки та р66оти яад пiдвиценяям lýа,tiфiклцiii
, вагомi BHecKlr в удосконалеи я обладнаl|я, туп;
- ап}lвну громаJську роботу, високиП PiBeHb зашьноi ь)льт)ри,

5 При лpeMiloBJHHi моФlь буtи Bpaxoвaнi й iншi покаlники. що виплиrають 1

конкретяих умов, , спршють вир,tпеЕню завдань вихованяя
пlrростаючого локоJliвttя. вiдображшь чесну i добросовiсIry працюl достояЕу
повLтiнку та високиЙ моральяиЙ обов'язок,
о, llc vож\ |ь прсмiюьJгiс" працiвl|ики. яfii оmимали дясllиплillарнi стягfiснllя в
поточвомуроцi, пройшли атестдцiю з понrхенням катеmрiй,
7, l !сгою vорФlыlою i vаlерiФыlоlо сthмулювэш, працiвипускникiв
лелагог,чних яавчаъuих заlоадlв зоии мож}ть вlдзиачатrсь заохоsувальними
лремiямll або цiнllrмu подаруяками пiд чд. урочистоi посвяти у вrховаrФiв,



}^,t[}

положtrння
пло прсмiюв!хfi я пряцiвя!кis

] чпслп обФуговуючого пер.оналу

l, IlремПоваяяя лрацiвникiв членiв профспiлк, з числа обслуговуlочоrо
пер(онш) ]апроеджене 1 чgl ою с l и v) I looa н ня добросовlсноi jlрацi, за дося п le ця !
сlФреtrнl lЕ]еж|lих умов для ефективроi ]lяльнос,i нsвчыlьноlо lамад),

]. Премi|омнн, мо;(е проводити.ь зз рцучо\ KolJJгiB, rцладенd )
коulторис вiдповiдllо до полохень постанови кабiнету МigiсФiв Украiни вiд
]0,08.2002 Л! l ?98, д також ]а рахунок eKoHoMii фонду зарплати та KoшiB прфспйки.

З. Премiюsання злiйс!юФкя за яаслiдками рботи т piK у зв'яз(у з
професiйяими, свлтковими та ювiлейяим и датами.

4, Розмiр прем;i iз врахуваи,]ям якостi рботil працiвнлка,
особисrого BHe€lry у викояаяЕ, пла!iв i завдаяь та поmлжуrrьс, з flрофкомом_

5. Працiвнliкlr члеfiя профспiлки премiюються за|
, дбросовiсflе та iнiчiатиsяе ставrепня до виконанпя посадових

обов'язкiв, доаll мання правил BByTpimHboto трудового рзпорядку;
- утриманш в належuому експлуаmцiйgому порядку прил!iцень!

lосподJр(ь\ого обладнання, iнвентаря i Tepиropii:
_ активпу участь у створея i яеобхiдпих умов працi лрацiвнgЙо та дiтеЙ;
- ефекrавн) робо1) з Molep.алbнo 1ехнlчного забвпечення прчес)

навчаннл iвиховавнr; вяесоку покращення стану дотримаtlн, лравил i норм безпеки
життсдiяльвостii забезпеченн, дотрrмання санiтарно_I,iгi€нiчяого режяму робФц

мог квЕлiфiкацiйяих характеристик,
о, llри премitовдннi мощть б)ти врцовднi й iнmi локазнили, la

кояfiретндми посадамл, умовами, вt1цами рбiт - Порядок премiюваняя в таких
випадках впзнача€ться окрем}lми положсllЕями.

7, Н. vожль llpeNtiюBJlиcb працiвники, якi оФйчми дисuипл!варнl
.тягневllя в лоllJчному роцi,

Додаток it9
погоджуlо

Тетяна ЧЕРВlЦКО

\ :"/

)
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дошток Лr l0
ПОГОДJКУЮ

Тетяна ЕВВIЦЦО

поло}I$нtlя
про премi!оваtlllя бухгалтерiв
l{я розроблено вiлповiднодо постанови Кабiяеry MifiicTPiB

Украiни вiд 30 ссрлня ?002 року фl298 <Прооплату uрацi па ocнoвi едхвоi тарифноi
сlIк? DпlряJiв i Koe(!,lli,l,]iB 1опlаlи прдцl прJчiвниiis yclaHoB. ъмадiв та
орrавi]ацiй окремfiх г&lузей бюджетноТ сфери), по.тавови Кабiнету MiHicTPiB
УкраП,и Bi,l 22 серлнл '005 ро\.} М7а0 "Про внесення jмjH 1а ви,нання ъкямн, цо
uгр!тл,и чия}Iiсть. Кабi €ту MiBicTPiB Укрзiяв з llвтавь оп,ати
прlU, праUiвьllк,в )(]JboB . ъкл]llв ,а оргrнrllшй оiречих tшусй бюджетвоi
сфсриD I,t ваказо MiHicгepcтOaосвjти i!lауки y$aiв! вiл26 вересяя 2005 рокуЛ9557
(IlPo упорядкуваяllя ууов оплати працi та rатвсрдхевIl, схем таряфн'rх рзряпiв
лрацiвникi0 навчдльяих закладiв, установ освi,!и та ваукових усвноD,

l' lгс!i,ован l, бу\гJlер:в ЗЛО чсlлови l и почiсячне,
,] Пгем'ювrF.lя 6)xl0,1rcp:b jд:йсчювзlч la.yш;Htle зиконанн, cмix посадови\

обоп'язкiв. особйстий вклап в rагальнi результати роботи та високий професiйний

L Прсмiюв]lJня Фiйсl.ювllя } мехах Фонд) оплаrи лрацi,
4 Не чиллач).Jьс, прсчlя повнlсlю або чаJтково працiвникш, якi sопусrи.lи

DорушеUня вйробничоi та Фудово'i дисциплiнй, яе в}lконуваjlя
пок.lJдснi /х ни\ обов',lки l1 лр, lьuах нсло.uкJх la ) п) щення в рйФl,

5, 
'lрп 

яаявносri фовду eкoнoмii заробiтноi плати бухrалтерам ЗДО виплачусться
прелliя s Mc)nax фондr,lаробПllоi ллати. не]аJ]сжно вiд фаkтично вiдltрацьоваtlого
чдс},за перiод виплати премil ( вiдпустка, j iкар,lян i),

6 Bl!l]lnlu "рrч iб) чlаllер]ч ,]iйсаю(r ься lliпноl дJllим положсllнrм на пiд(rавi
PJKJl),lигекrога ]ДО la ло.о,lье,,llл! j профслiлkовим кФviте]ом

7, Дi"е по,,о)кеllll{ д] з,!llя ]аlверджснм. до lамiни hовим,

1
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]л,tвlaрлжу погодкую

тетяна чЕрвIнJр

робJено вiлповilно д) постаllол, кабiнсry Mil]icr piB
У{таiя и вiд З 0 серпм 2002 року М l 298 (Про оплаrу працi яа ocнoвi €диllоi тарsфЕоi
сплll по!п,JlF t коеlDiцiснтiв r оплати працi пгалlвllикiв ycraHoB. заклалis ,J

оргапiзацiй окремfiх .0Iузсй бюджетпоi сфериD. поста,lови Кабiнеrу Millicтpiв
v(pd:,ll Bil :: серпья 2Llo) р{у м?90 (пр внеення 1чiн ra виrнаяня такиvиj шс
BTPar ппи члннiсть, деrких постанов Кабifiету MiBicTpiB Украi'tlя
лрацi Jlрацiвли(iв устахов , закладiв та оргаяiзацiй окрем!х ш)зей 6]одкФl!оi
сФери) та яаказом MiHicTepcTBa ocвjт,r iнауки Украiни вiд 26 Bepeciи 2005 року Л9557
(llpo улорлдкуван|lя умов оплати пра(i r! затверлr{ен!lя схем таряфвлх рlрядiв
працiвllикiв шдвчшьвl,х ]акл.]дiв. установ ocBinr 1а llаукових устаяоD,

l . Прсviюваfiня уповновакенп осiб ЗДО лроводити за резуIьтатами робот ,

2. Премiюванilя rдiйснюмтU т сумлiнне в1.1коllа,'ня обов'язкiв уповяоважеIю'i
особи, особдстий вкла/l в ]агцьнi реrульmти роботя та вйсокий професiйщй piBeиb,

'], Лреv,нJ&lння ,(;йснюваrи ч veKax фоllду оплflи прачi,
,l не sип.ш.у.lLся лгеviя ,loвHicrФ або ча(тлово працiвltишv. якi допусlи]и

порушеннл виробничоi та 1,руповоi пнсциллiни, ве виковуваrп
покiадеli lla вих обов'язки m при iнtчих недолiках таупrценшх в рботi.

ý Вип-]та лремii) rовiоваженим особа! цiйсью( lься rI:д|o }данам положення!
dа пiдставi sаказу дирспора за поrcдженняNrз профслiлковим комi,rетом.

6, fullс положення li. ! дня lа,sерд} сння, rо lауillи чович

ПОЛОЖЕННЯ
про премitosапня уповвовrжеппх осiб
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Hi заходи щодо досягнення встановлених
рмативiв безпеки, гiгiсни прачi та виробничого

овища, пiдвищення рiвня охорони працi, запобiгання
випадкам виробничого травматизму, професiйним

захворюванням i аварiям*

ВiдповiдаT ь-
Hi за

виконання

Вiдповiда-
льний за
охорону
працi в З!О

*Примiтка 
:

Комплекснi заходи щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiсни
працi та виробничого середовища, пiдвищення рiвня охорони працi, запобiгання
випадкам виробничого травматизму, професiйним захворюванням i аварiялr
складаються i затверджуються ЩОРIЧНО за цiсю формою

,:/

BapTicTb робiт,
тис. грн.

план факт

Ефективнiсть
заходiв

Строк
виконання

N9

N9

з\гr
Назва захо_liв (робiт)

полiпшення
yN{oB прачi

Щорiчно,
згiдно
нормативiв

1 При:бання спецо:яг}

полiпшення
гiгiсни працi

Щорiчно,
згiдно
нормативiв

1 При, tбання \I IIК)LII I \
заходlв

fJ Проводити навчання 1

перевiрку знань з

безпеки
життедiяльностi (

охорона працi,
пожежна,ралiачiйна
безпека,тощо)
посадових
осiб,спецiапiстiв з

питань охорони
працi.безпеки
>ttиттсдiяльностi
працiвникiв галузi

Вересень
мiсяць
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робiт

сNл.! rlесlt]liйноi ko!li.ii

] l(']ппc1,142
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Il.] ст,'1{] Hoвi:lгloвi,rнocтi поса:li Bнacliro{
яе.lосгатньоi яtliлiфi(ацiiабо стаtq цоров'r:
п.3 ст,40 - систе!,атичного !сзиЕоllая я бе]
повФших прцчхп лoclrtoвxx обов'я]Niв
п.4 cr,,40-nporyiп бсз l1оважнrх llричиrri
л.5 cl,.l0 - нёr'явленпiна роtюry бi-lьшс4,х licrLliв
Diасiiдок хвороби (KpiM осоfuивого спrсNу)
п.7.T.:l0, поrui ва роiюrу в нФверею у cTaнil
п,: (l,,ll ыl lll,\ \ Jьл llри оосл)lUвуваннi
!ателiсlыl \ цillllостеП. якtrlo Rони даюlь пiдставп

л.3 cT,4l - ayop[qbнotrlr. зчlпlку. HecyмicHoмy ]

0

]l. Здхоли з охороп пра(iтатехlliк бсзпе(л ст, lбl кзпrl

]]

Нападання дис,(иплillарних стягнеяь lln членiв
профкоьl} (па ro_ron} лро{hкоt|у пого]жепня
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25%)
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Перс]iк побi,. n. яЕi всr]ноsjllоюrься.,lо!lлатп за
srIl(i i л(сп|r ,тlljв] \!Фпl Ipalli, лrесппd,I
робо!lN \!ifцl, noýliPll:lo,Lral lад1.1цлl роOЦ _
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