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змIст
l,зАIАльнI поло}(EtI}Iя
2,СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБIЛЬНОl К)БОТИ

I РОЗВИТКУ ЗДКЛДДУ
з. зАйtяпсть тА соцlАJIьний зАхист вц БЕзюБiття
4. рЕlryловАння вироБничиъ трудоl]их вцносин. рЕжим

I1рАц l вIд]очишку
5, нормувдння l оплдтд прдцI
6. охоронА прдцl тд здоров,я
7- социJlьнl гАрАнтll, пUьги тА комltЕнсАцli
8- соцIАJтьнЕ llдртнЕрство
9, гдрдtтli дlяльяостt проФспlлковоI оргднIздIIII
l0, контроль зд викоIlАt{ням договору тА вIдповIдАJънIсть
cтoPlH
ll, ДоДАТки до Угоди:

шl,пIllй розппс зДо]
iслiк лосаr прапiRнпкiв r нснормованиr, робочиLl лпс l

равиrа внлрlппього трулового ро?порялку
гслIl( llгсмiй. lоп 1,1l. llrlfiilBoK J0 llгифч \ сl.пок i п,lса lови\

яхпм Mo]lrc надават}lсь лолýтком оплачувана ,lлпусткаi
-ЦоПопох М 3 Перелiк категорiй лрацiвникaв, зайпп9х яа роботах 1 ваr(кимt' i
ш[iдливимн умовsми прOцi га особлявий характер працi, яким за нOслiдками
дтсстацii робочиI мlсць надасться додаткова оплачрана в;.]пустка;

ofinмiB працiвникiв пiдпрliсмствt установ i органЪацiй, цо мають мiжгалу]евяй

лких здiйснюсrюя пiдвtlщсна оплдтя в рознiрi до 12 siлсоткis сmsк
,дробiтяоi плати прачiвникам 1вдr(кими i шкiдливици уцовами працil

релiк робiт з веспряятлпвимп }аlовами працi, прх впхонанвi

опопOк -лi!7 По,]lОЖЕннЯ про лорядок яаданяя щорlчноl
вllнагородл ледагогlчвим працlвникам за сумл,нну працю l зр!з
сjlукбових обов'язкi3i
Jооа!пок N,8 ПОЛОЖtННЯ Ilpб прслtilовJljllя |lсJзlоl iчнllл прlцiDl]пкis.
,lDOалlок,u99 гlоложЕння працlвннк,в з чясла
обсf )товуючоrо персоналу;

оооDlок 19l0 IlоJ-]ожЕння лро лремiювавЕя 6}агmерiв;
JoOuпloK Jib11 ЛОЛОЖЕltru{ лро лремi|оgанвя уловноважених осiбi
_7оdаr,ок.4i9'2 комппсксui заход, lцоjlо посяl llепп, асIа!овлсllпх
ор\tативiв безлекя. гiгiсл, лрацi та виробяичого середовиша, оiлDищсввя рiввя

оIOрони працil залOбiгання вltладкаrt sвробlIичого травматйзму. проФесiйвиiI
l1\ворlовапяя l i aBapirlli



JooarloК ,У9 l 3 ПЕРЕЛtr( питань соцiшьно_еffономiч !ого i лраво!о.о xapaкlely, п(о
п,огоrжуютьс, reрЪником навчмlьяого ]]акладу та Профспiлiовою оргапiзаriЙ:
JodaпloK ý9 l1 склц\ робочоi Koмicii з кояlроrю за



l lАгАJыlt пo.1lo)l(IilIlш

1,1,Данхй коJlеlоивний Договiр далi Логовiр укладено вИповiдпо до Закояiв
\крТ и <Про повну ]д,лlьцу середню освiтуц dpo освiгуD. (Про колепивнi
roloвopп i}тоди). {Лро оплату лрацЬ,, ( Про прфспiлкr. ii права та гарflтiТ
-liяiьвостЬ,, (Про за6€зпечеIlIя рiвних fipaв та моюивоGй жiнo,( i чоловiхiв,. Про
соцiа,lьпrй дiалол в Украiпi),, КЗпП Укрдiни, лiючоi Ге}tер,lлыIоi, галревоi,
Fегiоншьноi УIол! Пt]ложення про замад освiти. Стат}ту Захлалу дошкijlьноi освiти
ясеl- садка Лr2 (Дзвiночок, Гайспнськоi MicbKoi ради, Стат}ту профспiлки та
iнших закояодавчих aKTiB Укрдiни,
l ]. Даний Договiр уклдде!о з мФою здiйсненн, колrшексу захолiв дл,t зберекеfiн'
соцiмьно {кономjчfirх, правовпх гарантiй працiвЕикiв та забсзпеченнi стабiльяоi'
робоrл Закладу долlкiльяоi освiти ,еел_ садка ,i{' <ДзвirочокD Гайсивеькоii
\licbкoi рали ( дмi - 3ДО Nе 2 (дзвiЕочокD).
L], Сторнsми Договору € адмiнiстрацiя ЗДО та прфспiлка працisнлхiв ЗДО як
поввоважниЙ лрсдставнпк i захисяик iнTcpeciв члсяiв проФспiлки првцiвликiв ЗДО.
L4, Дя Догооору поlr1ирюсrься в llрgцiвllикis ЗДО що вхоляlь ло сисгеми
v,HlclePclBa освiти i науки УФаiни. { обов'язковою аJм;нiсlрацi(ю
]ЛО. KoMiTeToM та оргаяiзацi€ю профспirхи працiвникiв ЗДО,
1,5, договiр вст]новлю. для працьяпкiв [tiнiчаJlьнiсоцiаlьнФеконоtti,lнilардяri]'.

якi ве мок}ъ 6}.ги змi8снi в колекrхвних дого!юрd у бiк погiрчlсfiня. Договiр не
обrцежуе прам тудоаих колекrивiв, На пiдставi ст, 9-1 КЗпП Украiнп вони мож}ть
буя розlllнрс|ii 

,lд 
р)(унок eкoиoмii Фоилу зsFбiтяоi rlqатл. clloltcol'сbKlfi коштiв.

lлпобленд\, ,.Феrтttдом. потбюд,{еппlх oклlо,lсItпя }згоджfllлх
поlожень у колехтивнi договори,
1,1' Доювiр тбеrпечу, pbHi прJва la vо)t{ливосli жiнок i чоловiкIв tsа з.сада\

lснлерноi piвHocTi та týдопуцення будь_яких дискримiнацiйхих дiй вИповiдво до
ЗакояуУкраiни idlpo здбсзхечеяня piвarx прав та моюивостейжiнок iчо,lовiкiв).
1,7. Сторош зобов'язуоться органiзозуватlt заходи. сIlрямоваяi на формумннл

'tllJcpнoi 
шульт}ри трудФоm колспиву, створювлп }товп лрацi. якi дmвоrlm

'{iHtraM i чоJlовiкам 1liйс юмп rрулопу лiя пьнiсъ на рIвнtй ocнoai
1,8 Сюроп ви]наlогь Договiр нормаlивням aкroм i домовшпся врдхов}ъати порми

гсясралъноii, рсгiояФяоi та гал)зсвоi Угод.
('1ороця Договору тs rx повноважсDtlя
L9, Договiр уклалсно мiж адмigiстац'€ю Зашаду дошкiльно1 освiти Nq2
(Дзsifiочок, Гайсинськоi Micbкoi ради в особi диреmора ЗДО Боfiко Тетяпх
Петрiвпп з одпiсi стороЕя (дмi сторопа роботоддвця) i профсп;пковоIо
органiuцiсю ЗДО в особi mлови Гуяlко!оI Hlтsrtii ВдсrJiвнli з itlmoT сторони
(]шi - проФспЙкова сторояа).

1,10 РоьlодавеUь пlдlверд,iу.. що BiH ма( tlоsяоважснш, визtrаченi чшtit
Сгатутом в Поrоженltям про ]a]Фall осв|ти. на Bejteн}rя

коj!ек,гив!lrх переговорi!, укладеяltя Догооору i ви(онанвя
rобов'язапь cTopolol роботодавця! вшпачепих цlrм Доловором-
l l Проф(пiлкоýо сlппоl наченi чинниv закпнолJвсrпоv.

Сьгуrом профспlлки. на ведення колеmивнп псреговорiв. умадення
ко]ектлвяого Договору i Brlxoвalш зобов'rзахь прфспiлкоýоi сторонu, влзваq€нt{х
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l 12 Стопонп визвають B:tacмj.ii колсiтиввого договоруl
]обов'язаяня вiдповiдпих cTopiH гаrrузевоi (генершьяоi, регiоялпьво]] Уголи,
\Ё aleнo: на 2022 2025 Iоки. I jобов'с,уюlься дmриvуваlис, пги Uип,в
.,_i-l"kulo п]га lepclBa llариl(lно(.i i ,lpe l(]Jвницlва, piBHol,гaEHU(ll i,огld.
BlI!Hoi вilповiлФlыlос,I. консrп}тlивносli iаггуменIоDlносli при провелеllнi
-rгеlоворiв (коllсу.lы аtIй, щоло )ша,lення Догоьор}. llllесеlll1, 1мii ]лJповяеiь ло
нього, вирiчJення Bcix питанц що е пред tетом цього ДогоRору,

Ij] Стороiи опсраlивtsо вживl,иvчь laxoлiB ло }.)нснн, псрсд)ыов
вхllикпепш колективних трулових cxopiв (конфлiктiв) у ходiрса,qiзацii зобов'язавъ i

Договору, вiд,,lаватимуIь llepesaly роз'яснеll}lю спiрпих
гроведечнл консуль,]uiil. lереlоворls l приNигнrх llгоuе]уп

вiлловiд!о до законодавства,
, ] 4 ПJло,hеl"lя до, овору . обов'я lковиvи для clopiH, шо Б ук]l4lи,

l . 1 5 Жодва iз cтopiв протягоN{ дii Договору !е мохе в одЕостороявьому порядку
пр!з}пинmл викоiаflяя прийвятих зобов'язань за ДоI OвороNl,
-dоднl зi CTopiH протrгом дii Доrовору не може в одяоФоронsьому порrдку
пр!ймати рjшенп,l лро змiну дiючtц положень, обовlязкiв за Договором або
прпзлинити ix виковавяя,
],16- невiд'€пlною частиною Договору с додатки до Bei (л!I-14).
lepмitt дii Угодв та яабу,lrя ii члняостi.
!,]7 ДоIовiр )тладено на 2022 - 2025 рок, i BiH наб}ва€ qиЕяостi з моменту

лi,rписаняя cтopoнaMn i дiс до цладевяя вового Договору Сторони доNlовиллся.
l,U Lри lvi i кФiвника]ДО чаllllПlь ко lекlивrого Joloвop)
]бср]гасться протягом строку йоrо дii. апс яс бiльше одного року. У ttсй перiод
сторони повиItfii розпочати переrовори про укладеяия нового чи змiяу або
rопоuненн, чшпIого ДогоRору, У разj лiквiдацii чи реоргавiзацii ]ДО, Доrовiр дi€
lpol! Uц }cbolo clpob) llpoвe Lення llкв,,аLliчигФрlан;lаUji,

l . l 8 Сторони розпочивають переговори з укладення fiовоfо Доrовору !е рапiше як
, i мi.тUlдо яьiн,lенн, с Фоку _ii Доl овору, на ский BlH }ъ-лalJвcq,

Порrдок влссслпя змiп тп доповпепь до Доrовору.
| О ]мЬи i io лоlовор), уоли пгоlql.N сгпок} iгii

,lUл)lL внФитися тiльhtl {а вlа,мною подою clopiH в погяll\у, виlначеному
коIективним договором! }тодою.

j.20, Сmропа. яка iHilliюc внесенl{л змi! i доповяевь до Договору. ппсъl'ово
повiдошяс iншу cтopolly Фо початок проведенtя пФегоЕорiв (консультацiй) та
нсдсила€ cвoi пропозfiцii, що спiльно розглядаються у 5_ денвлй TepMiB з дня ]i
, рll!Jllня iнlUою сrогоиоlо, ЗJlliкав lcHJ Сlороча ,rиcb\Ioso повi]]омляl iнU)
Сторону про початок провсдеяяя переговорiв (кохсультацiii) 1д uадсша. cBoi
lFllolиU]i, Друа Clopoнa протягоv се!и днlв 1дня i\ оlриl,!анш рmпочина{

Порядок i стпоки ловсдснн, iviсty До|овор} ло працiвникiв
1 ]l Пiсхя пiдлисанвя Договору Роботодавець протягом п'яти робочих дпiв тлрпжу€
_]оговiр iдоводиъ його до вiдоп{а Bcix працiвхикiв здо пiд лiлпис-
\' подшьшому РобФодавець забезrечус ознайомлсfiм прийштц працiвяик]в ЗДО

r.lоговором пiд пjдшrс,



llовiдоsя. Ёfсrрiцiя Договору.
l :2 Договiр подасться на повiдомlгу ресстрацiю протягом l0 лвiв з дня пИписаIrля

:, СтsореЕш умоs дJя ,дбс!печ€нпя gтАбiJ!ьпого розвяпtу ]ДО
:.1, Алмiя|с.рдцЬ ЗДО rобов'яrуеrься:
:.l, l.РацiонаJtьво викорисrовувати хошги загапьвDIо та спсцifutьяоlо Фонлiв, пе
]олускатя li вилученяr, використоЕня lte за прйзяаченням.
],1.2,Сприяв розвrfгку та змiцяеяню матФiальпо-техltiqноi бrзп ЗДО. забезпеqеfiв,
ýо!плскгацii наsчальннх кабiflgгiв засобамп навчанfir. обладналнri4 нсобхиням}t

: 1,3,Сmорювдти пеобхiдяi оргаяiзацiilяi, матерiальfiо-фi8аясовi умови для
леfuIiзацii лрiоритglfiих налрямкiв ро]витку ЗДО. слрямовуваlи дiяlьвiсlь нл
aL]!ноsпу реалЬ Liю Фав гроll,эдяl, tlз освiгу. роlвпку гворчос-гi псдагогlлпих
ппацiвникiв, надавшя iM необхiдlо'i меrодичноi допомоги, пйвпщувgги ii

: l .4, l Ie лопускат,r поруllеllб трулоiпх прая i гарантiй працiвникЬ-
],1.5,Проводити фПIансово-господарську дiяльвiФь вiдповiдно до Бюдr(етllого
roreкcy УкраТни. Ъкону yKpaiнx (llpo ocBiT}D, та |нlлих норrt,rнвяо-правових акг,в.
].]. СтоJrопп Догоrору, керуючtlсь припцппами соцiальцого п!ртпсрстоr,
)свiломлlоючх вiдповИмьшiсrь я фувкцiопуваппя i розвl{fоtt ЗДО,
н€обliдцiсть покраlцеfi вя сIяповпlца лрrцiвппвз, домоýплвсь:
],].l,Жод а зi cтopiн прmяrом дii Договору вс Moric в односгорФrньому пOрrдку
пр}ймfl,tl Diшеняя лDо змiну дiючйх лолож€нь обовlязкiв за Логовором або
прнjулинлти Тх вихояанllя.
:.].2. Вживат|l заr(одя для uедопущеllнr лрийнятгя рiшеfiь, якi заrрожуоть
]ву,fiеlltlям пров iсDобод Фомадяя п ЗДО, ]окрема тих. цо стосуmься:

. збйьшеЕня обсrгу пелаmгiчяоm наваЕгаженняi

. змешхепя, кiлькостi годин в навчмьвому планi здо серед
навчаJlьпого pokyi

. необгр} п омвого скороч€яня чисел ьноfi i працiвникtв:
:,' З,Полередж)вати виникнення Iнд!вiдуалыlих ra колекгивних тудови\ спорiв. а
в pali is вишхнення - llpa|H}.ш ло роrв',lзанн, U]J|пoM вд(мних хонсульmпiй,
( llгl1,1ти ефеь.]лвнtii роботi Ko!icl] } гр}довлх спорiв,
: ] ],Не доrтrtк.ffги rаfiосування зdодiв алмiнiстрsгивно-длсцплiнарноrc впливу
п !оршьноlо ,lиск) H:l працiвникiв ]ДО у виладку вrдсrоюваllня ними сво]х
raKoнHto( праз та itпср€сiв.
],],5 Зj,'lиUши коштЬ впкористовувдти за uЬьовим прllзвачеяяям дlrя DиIlлати
н!.rбавок (са прести){нiсъ ледагогiчяоi працi)! всталовлеяня яадбавок за
.х,lадяiсть, Еапруiенiсть. за Bttcoкi показнrкu у працi, за вrконання особливо
ваклIlвоi поботи, гlремiюваяня працiвникiв ЗДО в попвому обсrзi з вихорпстаннrм

тJнхчних норм нормативно-прбховш аm|в ,l furга}ъ охороtп працi,
2.J, lrроФспi,IкоDа оргаlli}ацiя зобов'я}усt,ьсяi
],' LКопролювап claн дФтfiманнл трудоsоrо законодавства yciмa учаснина}t
fоговору.
: i,: lllформуваги тудовнй коrекlив llpo змiн,l в ,рудовом} lакl)нолавсrвi,
llt]]авати illдивiдуальвi коuсультацil чrсплм Прфпiлкп Здо.



] ],].Вржов}rочu дуrfiу члеltiв Прфспiftu. rо.увmr пропозlrцiТ для адмiяigФацiТ
шоло по[тащення роботи Здо.
:,],4. вх,ват1 заход;в дл, Еелопуцеяяя прийняття закояоддвчих аmiв, якi
r грожуIоl,ь звуженням лраs i свобол tромадян в зДо. Фкрема |Фи лiквиацi]',
р.орrднiзацiТта пе!еп!офiлюяднхi ЗДО,
J.]а*пsтiсrь т, соцi8льпllfi шх|ifi вй бе}робiттr.
], l .Адмiнiстрацiя ЗДО зобов'язуfi,ься|
t l , l. Ут олкувати 1 пм}спiлкпю 3До B{ipimeнH, про,}мiни в органirацli працl. s
ToNly чпслi реорганiзацii та перепрофiлювдннi ЗДО, скорочення чксФьностi або
,UlJly працiзнrкiв l]e lliзнiше. нЬ* за ] мiсяцi ло наfiiчених дiЙ l економiчн,tм
об'р}lllшаllшм r. зiцодOми ]абеrllе,lеlIосl I jаiillятосli впвlльнеllих прдцiвпикiв,
].t,2.Спйьяо з сл}r(бою зайялmстi населення брати участь у розробцi, реалiз8цii та
Боllтролi за вrкоlrаяllям заходiв шодо забеrпечеяflя заЙнягосгi лрацiвникiв ЗДО пр}t

:l ,,]. вкити lаходiв д|я досягll€ннi ня псдаfогiчних
працiвоrкiп !а рiвЕiненижчому, Hix на сmвку,
j l ,4 , С прняги l ому, шоб в 3ЛО лрл 1вiльн€янi пелаl огi,IниI прдчiвtlикiч в@tльневi
l, lини по]полiляли в пепIпу чергу мiж lичи працiвнпками. якi

] 1,5, llри прийнffii на робоlу новнх псдаfопчнлх працiвIlикiв Bpaxoвyвsтlt лумку
lЁlагогiв одноймснни\ спсцiальностей зДо, якцо вони не vамшrь повноiсIOвки,

-].1,6. здiйсlmsати звiль}l€ння педлгогЬ у зв'язку зi скороченням бсяry навчаJь!оrо
яаяпнтменlý тirькй пiсл, закiнченпя йаlrчФIьяого року,
].1-7. Не допускати уl адоlttl, стоковIц договорis з мотrlмцiТ sе.,6хiлпостi
вllпробувдfiяя.
] 1,8- пр, зsiльпеянi лрацiввикiв за скороченням !лrту чя при реорганiзацii 3До
BJ Ll1,1}ваlи iM, KpiM виIiдяоi доlIоиоrи. одlораJову l.{аlерiмыtу допомоlуi в

Porr\dpi O.scтaвttl посадового окладу при безпферввому cтaжi роботи в ЗДО до l0
рскiq посадового охлму - при cTa]йi бiльше 20 poKiв. Виллату проводити за
pa\ytlok екопомii фовду 1аробiтлоi ллати m лозабюдtgтпих надходхснь
J,2.Стороllя домовялвсь:t: LОрганi,tуъати в труловому колекrивi навчдльяi семiндри для працiвнлкiв з

хпэЕодаасrвз про зайплiсrь трудового здонодазсгва. охорояи

j :,],Не допускатtr звirьяоrня працiвяиI<Ь ЗДО, ,Ki мають п€реваrсiе право на
,:1llшеюlя lla робоli лбо, ,Ki нс можу ь бли 3вшыlенi rгiд,lо ч инllого ,tахонодавствr

Jl Ф ]2.I84 К']пП УкпаТни l T:l iншяt1аконолапчих afiiв,
],: 3, Спряяти BИMi,li органами мiецевого саitоврядуваняя, дФжавноi виколавqоI
d,lJ lп l|езакопо приflнтrиt ними pllxeнb. якl стосуються скороченllя чиссrlыlосrl
з!i0 шаlу lIрацiвя икiв здо.
].]. Профслlлков, орглпilачiл зобов!rrу€ьсяi
].],l, Нс давати зmди на звiль,rелня прsцiвяякiв ЗДО бе] проведенlя пол€редяiх
п.реговорiв щодо мо,кливогоIх працевлаштувмня.
l t ] Виfiорисlовуваlи трпмiсrчпй термiя для всденнi пер€говорiв i| rасповяикоv

!,оячовану на вцкрип,l яовш робоvr MlcrФ. зниження рlвllя звЬьнення



]:].j спFЕяги лоширенню iЕформашi щоло потеб калрового забезпеч€ння в зло
черсз зпсоби Macoвoi iнформацi]'.
,r j,4 коитролюsати порядок проведеgня лiквиацiт та реоргапirацii зло1
.\орочсння l]лаry. uбвпеченtи працевпацrгувшня при цьоvу lвiльtrеllпх
,nJUlBHиKiB нs HoBocTBopeHi робочi мiсUя. на BaKaпlli !тдвки пiлповiлно !о чинfiого
rеонодавства та Договору.
_t,],5, нс знiмати з профспiлкового облiку llрацiвЕикiв зло, звlльненях за ст, 40 п,l
К]пП УкраЪв. до i'х працевлаштуванtlя.
r.РсгулюD.пsх вяробпхчш, труловlrr вuпосхir. Реfil працi i вiдпочшку.
.1.1. Алмiнiсrрацiп 1lЛО !обов'tlзуtться:
l ] l, жiпндм i чоловiкам здбеlпсчувцти рiolп правJ гi vохiлиuостl у
прпцевлаштуваяяi, прос}ъапяi по робогi, пiлвrщеняi квд.лiфiкацii та лерепiдготоrцi.
].1.2. Узгодхаватп з ПроФслiлкою ЗДО будь_якi змiян тивмсстi рбочоrо часу,
г(Аllму працi. повlдошпи працiвнftiз про mкi lviни 1а дв3 чiсяцi до Тх

.l 1,3, ддмiнiстрацil здо яе вямагап вiд працiвяиfiiв без ix згоди викондяня
rобоп, пе o6}Toмenoi трудовllм догоsором та посадовями бoв'r]Kaмil.
.1 1,5. Bci тохоченlt працiвнякiв ЗДО погоджуватп з Прф)спiлхою ЗДО,
-r,1,6- Здбезлечmи ко,{троль за розробкою та затвердженнямi

,/ lлтатпого розпису ЗДО вiдповiдtlо до'rиловоrо штаry (Додаток ffс]);
,/ посадових обов'язкiв педагогiqях та iBtцIfi працiвнlкiв ЗДО. ,к веобхiдliо'i

Fqови 9бg]лечеЕпя o6'€KTllBHoi атесгацi' працiвникiв та встilяовлення
вiдповiдяих у{ов огlлат' працi;

" прдвил впугрiшпього трулового рmrорядку (Долаток Ns4)j
/ забезпечити обов'язкове введеняя особових облiковлх карток п-2 ла Bcix

працiвяикiв ЗДО.
t l ,?.o,Haii(JM,!юB! rи працisшкiв здо пi, роlписrу з нцкd]ачи.,Ki лePcoнuJlbнo lx
_,осуlогься, }човами працi. посаловUvи iнсlруюriями. правrлами sнутрiшяього
Фудового розпорялку т0 колеmивним доI,овором,
- 1,8. ГраФiк вiдпусток складаfl,ься на кожяиli калеядаряий piK Ёе пiзяiш€ 05 сi,Iня
поточноl о року i доводrться до вiлояа Bcix працьIпiв зДо.
r,1,9, надаsаlи невикорисl аяу 1 поважяиJ( причин вtдпустху,
.i, l. l0,лопускатя ладдння siдпустки в раяунох майб}тllьоi лiтrьоl для саваторно-
$рортного лiкувднм. як в!яяток, !адаватл вiдrryсгки бсз збере){енн, заробiтtlоi
:l,пt працjвнякам для ]ахiнчення лiк)вання вИ lяжких lаiворюмнь lд jця
цвер,хення санаторно_курорrяоm лiýвавня працЬяям чп qева ciм'i тивалiстю.
встановлсному у мсдичному ыlсвdвху, а також гоgrроi обФунтованоi gсобхИностii
\воробi рiдних, реабiлiтацii пiсля важкоi хвороби, васлiдкл{ поr(е,к, стпiйного
]tпа. iяulих склад rх сiмейних обстав'lпдх. Вiдповйно ло оновлсllих ворм (Закон
,\:.(l0 Bi!|?,03,2020 р,) нацаgаlи неоплачувану Bi,rпycrKy Ja уюjою Mix,
працiвником m к€рiвfiиком за задвою працiчмка яа весь qас хараllгиFу або ло
{oнKpcltloI дап, вказаяоi прrлjвнtrком, без обмежеЕн,s тривалоfij l5-ти
rсrенпаряпх двiв нд piK (ч.4 ст,84 кзлп та ч,3й.26 зкону (про вiдлусткяr.
.: l ll нада!атя подрумм. якi праllюмь в сисгсмi освirи, моюивiсть
а!(орпстатu вiдпусrку ý одив i той l*е час .



] 1,12, Вjпкликати працiвниfiiв зДо i] пtорiчно'i випуФки mnte за ]'х ]годою та у
вrllадках. визяачеяих злководавством, У випадfiу вик.лику з siдIryстки на об'Iзл
.j,rочкlв обовlязкоsо компеясу!аlи вi!праJIьова Hi днt,
].1,1], НAцдвчтfi додатковi вiдпусткя працiвникам з пенормовапм Фочrrм днем
тпваJiстю до 7 калеидаряих ляiв згiдно Долатку },ls 2 до Дого3ору,
.r l . 14, вс.гановлюмтя лрацiвникам зДО додатковi siдпуствr за роботу в lлкiдпивих
l Bnkkxx } овах працi змежно siд атестацii робо!их мiсць вiдповiдяо долодагкул9
] _ю Договору.
.+,],]5. Надавлlи додатковj оллачуванi вiдпустки поиад перелбачувану
rФiонодшс.вом тривалiсть за рахуяок поjабюджет|lrп kotлTiв та ckoвoмii фонду
].tробiтпоi платл у випадкд*: особпстого шлюбу. шлюбу лiтей. I tapo&Kenнi дllтшtll-
бзтькоsi. смергi рiдtlп, проводiв fiа вiйськову сл}хбу (батькдм), допорам, за
BllKoHaHlя громOдсrких бов'яжЬ головi Прфслйки ЗДО , ти робочлх днi на

) rloвax холективноrо Договору,
.l 1.1б . Одному з батьхi& якi мають двох або бiльше дiтей siком ло t5 рокis. або
rllтпny з iявмiднiстtо, або якi усиновили литпву, мOтФi (6атьку) особи з

пi,шр}mt Л l тлп, одиUокiй i'зTepi, батьку дlтrиuн або
особи l iнвмiдяiст|о з дитпнства пйгрупи А I групи, якиfi вихову€ iT беj] Maтepi (у
Totly qпслi у разi тllвыоrо псребуваяня Maт€pi в Jliкувальному заlФадi), а такоr(
.собi. яка взяла пИ опiку дитину або особу з iнв9лЦfiiсm з дfгпвства пiдгрупи А l
,г\тп, чн о.lному iз приilо\tних баrькiв на!асrься шорiчно додагкова oшall}'ъaнa
зi]пустха тлвалiФю l0 кшеlцар8их двiв беr рsхувмtlя святковlтх i нербочих
_lgiв (статгя 7З Кодексузаконiв про працю УкраПiи), За наяввiстю дФtjлькOх лiдстдв
11я яадаяяя цi€i вiдщ,сткп 1'l загмь1lа 1рtlвалiсть не мохс пФсвиц}ъам 17

хrтенддрних днiв. (ст. 
'9 

в редакцii Закону ме 490"lM вiд 06.02,2Фз р. змiяеllо
]!коном Уцаiни вiд 19.05.2009 р Ле l]4]./yl dpo ввесення змiя до д€яr<rх
lJ(онолавчих aKIiB Украiни з пrir,ань соцi9льного захисt,у баrатолil,яях сiмей,).
{.2. Сторопft договору домоsllлцсr, пtо:
l],l перiодrl, впродофк яшх у здо не здiйсвюсrь.я очнвй яавчалший процес
\в,Iня дlяльяiсты у ,в'лlку i} сsнImрно-елiде!IолоIiчняvи, клivатичнпми чll

]rlllимtt. Ее залежнхми вiд працiвя кiв обставпнамн, € рбочuм часом псдагогiчцrх
:а iнших працiввикiв, У зазfiаче ий час працiввпки залучаються до ocBiTнbo]',
.рlпнiзацiйяо-мgгодичноi', орr0лiзацiйно-педагогiчпоl робiт вiдповiдtiо до нахазу
..гiвни[а ЗДО в пормку. лередбаqеноvу Логовором la правилOми внугрuцлього
-i!},rового рзпорrдку,
:.],] Режим виконанfiя органъдцiйноi, мgгодлчноi, наукоrоi роботи регулюеться
, i.lвll l.ми вклтiшньоlо туJового ро]llорядtу. шнали науково дослiJних робiт.
iв]грамами. iндлвИуальllими плаfiаь{Ir робiт,
]].j.спряяги заб9злечев]rю дотриr,аня, Лравил внуфilлпього Фудовоrо
rT пlолялку (Дода,гок Ns 4 ).j : .l cEn{ часно iлформ}вати працiвникiв Здо про змiяи в нормитивнич доклlенlJх
Dllro всlавовлеян, сIpoкiв ocвiтHboro лроц€су, тоlцо,
]:.5, звiльпсння Dрдцiвнлкiв ЗДо з iяiцisгивл адмiяiстрацiI здlЭ, у зв'язку з

.llгgi-lltцiсю, реорmяiзацi€ю закладу дошкiльноi ocBiTп, та скороченнrм шmту
Еко\lеllдоваяо здiйсвювдти пiсля захiичеяня нsвчальяого року 9 дотиманням
.ор9ду m наланt{ям mраl{тiй, ,lф€лбаченrх чинним зliконолавиаом.



.l ],6. спiвлрацюRати r вiд,liлом освiти та органамп виконавчоi fiлми та мiсцевого
.]ýовряд)cаяля з мегою лопФедкенн, пopyllleнb пФм закоподавства.

!,]оllущенuя необrр}lfгованого закритrя З/r(О та звiльнеЕвя його працiвникiв,
_],7, При призllачепi в ЗДО ва рбоrу знайомtlтl{ працiвяrкiв пИ розпис. з
.!саlовими обов'язкамп m Праýилами вн}трппнього тудового розпорялку.]j,ч сторони домовились. шо } випадках оголошенля каранrяну, чи нsявностj
]rшIп нелФсдбачсних обсгаsин. коли дiти пс вiдвiдуtоть навчальпЙ заФал,
]j!чпрацiвниltи залучаlоться до мfiодиqно_педаголiчлоi i оргаяi!ацiЙноi роботп в
\Ёr\ах ltacyl що ве пФевящус iхнього на!аmажеяtli- обсJгуговуочвй пФсонм
,-'l)чаеться до виконанн, юслодарськкх пбiг. що не вимагllють спецiчльниJ\ jнaнb
лрябltраtхt прffilimee. дрiбвий ремоlп тощо).
r:,9 на час загрози пошlрсявя епiдсмii хандемii. необхиностi сдмоiзоляцii
rпацiввrlка у вяпадках, всгаfiомеяих за*онода!ством, тrабо у разi випхкненlл
,,i лоlя lброЙно] агрес,], яадзвичайrо1 сшуацii Tcxнol еllного. прироJноIо чи iвшоlо
\,,DJ{гср} Vоже запров&,lя}sатися нмомна робmа HaKaloM адмiнiсталii бе}
.\iов'яrкового }кладевяя трудового логовору про tiадомну роботу в письмовiй
:op!l, З lаким накдзом l po ,поряд,{еlIпям J працiвIlиh о1lIаиомлю.ться проIягом двох
шiв r лш його прийrптгя, ме ло залроýаджеgвя tlадоr{ноi робоп,
l{адомllа робmа _ це форм0 органiзацii лрацi. за якоi робота виконусгьсл
гJцlвнllком за мiсцем його проrtпванн, або в iнчtш( внзначени), нпм примiшеннях.

lIIo характсрljзуються нмвнiстю закрiпленоi зоuп, тсхнiчних засобiв (основних
sllробничп l $еsирбfiиqих фондiв. ПЕтруме}fry, приладiв. iввеtпарю) або ix
.)тупноgгi, н€обхiднtr\ дл, виро6ltmгва прод}4Фii, вадllнвя послл, виконаяяя робiт
Jбо функцiй, перслбдченпх уставовчимп докумсrтmмп. aJlc по]а впрбвичлltlll чи
-,бочими примiчrеннями власянка пiдпри.мства. упанови. органiзацii або
1повноваженого яим органу (ст. 60_1 КЗпП Украiвй).
:-,|NонJ ш нчдомпоi роботи не lяlнс за (йою tMiH у HopMyBaяHi. oll,,ali пралt ra ве
вп:rивu€ на обсяг трудових лрав лрацiвникiв, Адмiяiстрацiя самостiЙво вирilllус. в
.L,,ii спосiб доручати лp6,1iBHиKoBi робоry iкоЕrропювати i] виконавнr, та
]I]сзпечу€ достовiрний облiк вихонаноi роботи,
_ ] l0 Дхсгапцйна робота - це Форм3 органiзацii працi, за яко'i робоп вихохусъся
, гJUiвником поlа робочими причlшеннями чи територПю власниh! або

яим орIаяу. в будь_яком} мiсц| за sлбором працlвfrм ra з
,lIкорхстаняям iнФормацiйяоком}пiкацiйних техfiологiй (ст, 60_2 КЗлП Уltраiял),
l l., ч.с la ро ]и лоUl ирен ня епiдем ii, пдндем ii, необх Иноgl i caмoi tоля цii працЬниfiа у
вппашахl встдновленп заюнодавеrвом, тrабо у разi вияиквеяя' заr!озп збройЕоi
- гccii. надrвичайноi сиlуацii 1exпolcllHoIo. ппнродяого !Iи Iнцого характсру
:l|.танцiЙgа робота Morrc запровsдrqъапся lrаказом алмiяiстрацii без обов гJкового
}!Jадення трудового доrовору про длстанцiйяу роботу в гпсьмовiй формi.

3 гахим яаказом (розпорrд)*сяняй) лрацiвняк ознайоi{люсrьс, llрйягом лво)( дliв
l ]lня iiого приЙяrтгя, е до запровадхеlrня дпстанцiйноi роботп,

у plli запроваджем дисталцiйноi робmи пЁцiвялк самосгiйяо визначас рбоче
!,JUe ш несс вiд повi.lм bнicr ь $ ]абс]псченш бсJпсчяих l нсшкшливиt уvов прачi

]ii] rпсинцiйнiй робmi працiвнпк розподiJý€ робоttий час нд власяяй розсул, ва
, l,, ll.,,lошипdlоlьс, пра3[lд внуlрiшньоl0 llly-osolo Polllop,lкy. якш0 i lлe не

i i l rlIач.|lо трудови]\! лоrоворн.



Пгапiвнпку, якпй виконуе листанц]йяу роботу. гарантусьс, лерiод лiльяого часу
, в .1очинку rперiод siJмючеl,ш\. лрацiвник мох(е llерериsаlи

alrьякиii iяформацiйяо_телеком)тiкапiйяпй зв!язок, i пе
:.rр!шенням умов трудового договору або труловоi дпсциплiнIt, Перiод вiльного
'i \ llq вiOпUч/нк) iптtоlвIдкlюченнilвиlнач&lься yтт}LnBoMy lоговорi пгп

lрофспiлкова органiзпцiя зобов'я]ус.ься:
KoHlpo lюваlи JФримсннq ) мов l lрафlF в робоlу. вlJпчсlоч,
yciмa моr(пивими законяим!r засобами захищати лрацiвllикiв ЗДО, до яrФх

4,J. l
] ],l

::зr]кояно застосоllуlоться заходи адмlяlстратявно-дпсципл,паряого вплпву
._ li lO( в дсгоюваннл ниvи iHrepeciU lIраUlвllиьis

] : ] Iч4,ормувати KepiBH/Ka здо. UcHiB lруrозоjо коlскlиву. вiдJiл ocвim, орlани
i ,l l,профJкlи порушень !lючоlо lакочодавсrsа. вносиlи пропоlиUi] чrодо шлqхiв
i;+riшсняя проблемнпх питань,
]].l налавати працiввпкам зДо юрпдичЕу i методичну допомоry для розв'язання
iiтaвb працiтавiдпочинху.
-.r j, У !иладках Фубого порушев!я трудового закоподавства заспов!иком, при

шодо }с)нення !и\ п,,гчшень мiж сlоппнами доmвог),
ф ,гv)ваlи письчово, органl] lJрок}?аl)ри для щUrо ус}l,сllllя

]_,1\ лорушеdь! лоновленвя порушеннх прав i притягнення у встановленому закоIrом
ая l(} до вi]повiдальностi осiб, яьiдоп)с.llлjl Ui порушенья,

s,}iормувдпяя i оплата працi.
5,i. 

^лмiЕiстряцЬ 
ЗДО ]обов'я}уtтьOr:

Ошату працi працiвникам проводuтп вiдповiдво до тарлфвих ставок. посадових
,:aовя]кiв, займаноi посади. у запежностi вjд професiйяоi квмiФiкацii. складностi й
,noB рUбоlи, п) викоцl працiвнид. оlлад}. всlаповlе,lоlо siлповiдllо ло llal.ll,)
\ijlicrepcTвa освiти i науки Украiч, вiл 26.09,2005 М 557, заре€сrро!а!оrо в
\]]HicтepcTвi юФицii Украiъи 0].l0,2005 N, ]]з0/l]4l0 "про впоряд\ryвання умов

.lи лраUi та lalBepnжctlHq схем lаги.I,них роlпqпtв ппацIвьпкiв rdsчшьних
;trllадiв, установ ocBiTB та яауФвпх ус]l.анов" (ДодатокNrl).
-} разi- коли деft виплати заробiтноi ллати збiгастьс, з впхiдпими, свrткоsими або

, а,,ёосшv днем.lаробillld п lala виl лач}г ься нdпсрсдоднl,
- IIроводит, iядексацiю Фошовпх доходiв згiдно з поста}lовою Кабiнегу Mifiicтpiв
} ilрсiни вiд ]7.07,200З _\Ir]078,
1п\ленсувати лрацiвяикам втрату частини зарплат]r. узв|язку з по!ухенням cTpoкiB
: d,l]jаlи пiлно l iнлексо[l pocly UiH HJ сllо.dивчi lовари й посл)lи в пор!Jк)
.irначсяому закоЕом
_ Гпоьелеllllя lнjeKcauli гр праUiвникаv вiдловilно Jo iHJeKc} ,гос'l}
.:н яа спожлвчiтовари Й послуги, вiдповiляодо дiючого ]аконодлвства (ст.95 КЗпП
\ lраiни, Закон УФаiя! "про iялексацiю фошових доходjв яаселеяяя вiд 06.02.200з
! .19l _ ly. постанова Кабjаегу MiHicTpiB Укрdiви "Порядок проведе!ля illдексацi]
rошових доходiв населенл,"зiд t7.07,200] N9 I0758).
- } .,dhовлс,lнq по.Jдових окrlл,в lviHl\talbн} ,lJrllфну 

с lJBb) l нс нилче нlл polt i!
MiHiMyMy, встановrеного для арацездатЕих осiб а l сiчI{я

::-ендзряого року, Забсrлечити длферевцiацiю заробiтноi плат, працiвникiв, якi
i рлtlуlоlъ заробilяу IIJIа1у на piвHi i{iнjма,чъноi в межа! Фонлу оплаllл працi,

Jопла], ноJбавок, преvl;. ,алNl,о вiл ск llll locll,

11
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вirпов]лмь!остi та умов вйконуваяо-.l роботи, ква,tiфiкдцii працiвника, резу]lьтатiв
його працi,
Розмiр заробiтноi платl{ лрацiвяика зп повнigтю викопану мiсrч}lу (годшIry) норму

пDацi н. може бяи нпжчим -t! розмiр мiнiмально-i зарплmи. Якщо яарховаlu
ъпобiтна плаlа праlliвняь?, якIй впондв MicяHy Hotlмy првцi,
liкояоддвчо всгаяовле ий розмiр Miяiма1bнoi заробiтяоi плати, проводитп доплату

рiвllя MiHlмaлbнoi 1аробilпоi плаrr, яка виmаtryсться
ыliиатою rаробiтноI плfiти.
,Пi] час обчисленяя розмiру зарплав працiвtl!ха дл' забе]п€чеяgя Ti мiнiмалыtого
сФjуiру не врахов}ються ,оплати ,а робот} в несппиятливиr умовах праlll га
пiдвищеllого ризику lLпя здороs|л. за роботу в лiчлliй,га llад)?очний час. роз'lЗllий
\iракгер робiт, прсмii до святкових iюDiлеЙних дат
:1,I. Дф вffпlсь поввоi cвo€tlacнol впппати ч повяому обсrзi заробiпоi тlлатя,
s,,1}скних. бдоровчих. вияsгороди в c}r!цbii} працю та високi особисгi
]rосягнсння. яадбавки за iятеgсивнiсть, лрестfiжнiсть педагоriчfiоl працi, прсмji.
lнших KomTiB фовду оmати працi, BllTpaT на слрхбовi вiлрядк€яня. що
)lllаl,су,от,,tя мiською радо|о, Оплата працi псдrlогiqпltм лрацiвtlика\l
l]iПсfiюсгься вiдловИно до тарrфiкацiйяtl спнскiв . { непёдагогiчним працiвяикам
в jrповiдно до табеля облiхт робочого sасу,
:'.,2, Po]Mip кошгiв. якi sидЬяються.0,1я виплаги виIlагоро,!и ra сумлЫlу лрацю
п.,lагоriч}t&м працiвннкам ЗДО, не мох(е бrrи менше 50% flосадового о,{ладу.
.тавки з!робiтяоi моти.
:',l,i, Bci пtjФня. якi сrосуютьс, зарллати i прсviюванltя. у}годж}пати 1

профспiлковою органiзацiею.
i,1,4, ЗаробiтUу плату ви-давати двiчi нл viсяць черс] процiжок чdсу. шо не
п.ревлщу€ lб халенларнях днiв: "перша по,lовина (аванс) до 18 чпспа пmочного
!iсtця. друl" частиш (ос]'аlочl|s Bнtltaтa) - ло 3 чиспs кожяого мiсяlц наступноIо
J ,BilHиv, Poзvip rаробilяоi плаIи за лерlllу половяну мiсяця проводиги 1а

фаьтично вiдпрацъовдяrй час.
j 1,5. Разом iз вIшlлдтою зарллати за бажання i працiвникiв ЗДО над3tатй ппсьмову
rпфчмацiю про ]агUlьнi суми зарплатя з розшифровкоlо за в}цамн виплmi розмiри
1 пijlст8вя вiдрахувань iз зарIlл3ти; с}1{и ]ярплати. цо llФlФкrъ до виlulатп.
j,],6, Спр}ýти забезпечоввю реалiзацii положень УItдзу Президентд Украlни (llро
riLrоди цодо забезпеченм прiоритйгного розвrгку ocвjтt{ в УФаiЪЬ, вiд З0.10.2010
la Nq 926 та посrановя Кабiнсту MiEicTpiB вй 2З бФеjм 20ll за JT9]73, шо
.госусгься вl]Iшатх вадбавкп ]i змiнамr, приfuuтпмй вИ 28,07,202l Рoку в розмiрi
Bir 59,1, до З0%.
: ,,-, Не прийvаlи в олносIоронньом} порядку рlшеllь. чrодо 1мпlи },rгоджеllи\ та
вставоаленш новю( умов оrrлати праqi,
j!.8. З!бg]печитв otlrlmy lрлцi працiвниlФм ЗДО. яхi замiяююl,ь тшчдсово
Bilc}THix працiввикiв, вiдповiдяо до вимог чивного закояодавства.
5 1.9, Оffrач}вати погодинну робшу прOцiЕяикам при вико дннi робiт рiзяоi
}вJliфiкдцП i яMiнi llpaUiBHиKiB piIHo] кsалiфiкlцii зд стOвкою вицо1 квмiфiкацi]
збо квмiФiкацiйIноi tеrегорii яку мас працiвl|ик, ,кий фкгичrо виконус рботу.j 1 l0, Оплач}ъати час просrою не з виt|я працiЕt иха н€ вг,кче 2/3 згiдgо ст,l lЗ
КЗпП Уfiраiни та в розмiрi серсдньоi заробiгноi rulзги, включаючи c}njy лоплат,
rгirпо лнстr MiHicTcpcTBa соцiмьuоi полiтtlки вiд ]0.05,20]? ро(у тв згiдпо п,77 та



п 89 lнстр}кцii про порялок обчислсяfiя заробiтноi платя п залежtlостi вЦ
оргшiзацii працi пiд час проgmю-
j l , l l.Здiйсвювати опл.ту прбцi за рбmу в поЕадурочвий час, у cвrтxoвi m вЕхiднi
r}ri]гiляо Ф. 72 кзпп.
l l l2,Прволmи виплаги вiдrтускffi та о}лоповчих до почаr ку Bi]lttycкB,
i 1.1З. Прводmи доллатп та надбавкя до зарбiпrоi rLOaTи вiдповiдяо ст., 57
jiкояу Ущвiяи d lpo ocвiтp та до Долатку М5 до цього Договору.
j.1,14, Здiйсяювати пiдв!щеву оплвту прецi за роботу п нсслр]цтливлх rа
шкiдлпвих умовах прдцi згiдЕо Додатку ,Mq б до Договору-
5.1,15, Здiйснювдти додаткову оплату за роботу в нiчqий час (з lo_i rодипи вечора
ro б i годяtоl ранку) працiвЕrlкамл якi за lрафiкаtlи рботп працюють у цей час, у
гозмiрi не меttlле 40 % посадово.о ошаду (ставкя ]аробimоi плаги).
j 1,16, Виплачувзl,и педаrопчнrм прачiвнихам винагороду за суvлlнну праuю.
rlarKoвe виконаявя сл}rкбових обов'яrdв ]а ст, 57 Закояу Укра]'ни lЛро ocвiту> в
гп]мiрi lle мснше 50 0u" до Дня праuiвникiв.rошкiльнот освiти у вlдповiдносгi до
Поlоженш(Додатокф7)
i1.17. Проводrfги MaTepiмbEc заохочеlýя педагоriчяих праlriDликis ЗДО за
плхунок екояомii фоltду заробiтЕоi плати злiдно Положення ( Долаток Ng 8 ),
51.18. Передбачати кошторис sишап MaтepiФrbвoi допомоги на
l1орвлення в po,Mipi I0l]Dd оr.ладу прп надаян, чФговоi вiлп}стки. а 1акол

1рсrtiювшня працiвникiв з числа обслуговуючою лерсоналу. якi вншач}заlи
вirповйяо Полож€яня про премiюван , працiвшкiв з чпсла (бсJутовуючого
leploнmy (Додаток Л_оsl. премiюванrп бухгаJтерiв . яхi виплач}ватн вiлповiдяо до
Ilолокевня ц,о премiюваяня 6}тгалтсрiв ( Додаток ff!'o) та прсяilовавя,
lповномжених осiб, ,Ki виплач}зати вiдповiдно до llолохеl{}lя про премiювання
\ llовuоважених осiб ( Додаток Nrt l),
' ,lo, ]берi]аlи lц llрацlвниками Здо. якi брчли учас.ь у чкtriяr llpolecl},l<p(t
''евикоftаню норv колективних доlоворjв ra угод ] вши
пUбогодавця. ]аробiтну плату в повному розviрI на пlдставl поJtФкень вmлдги
,,lп,rfl. нддбавох, лремiп працtвникам у po]\tlpax. вп]наченпх вirповiдно ло
:tomвoвr холскгявнrlх договсрiв .

i.L20. свосчаспо здifiснював iвдексацiю рошових доходiв працiвнЕкiз Здо.
вi:lповiдlо до чинноrо законодавства у зв'язку iз ]роФавням цiн i тарифiв ва
оIоживчi товаря тд посл}ти. Забе]печит,{ впхонаннл постiновll Кабiнету MiBicчiB
\ (гаiни вiд 09,12.20l5 ]Y,l0Il "Пrо упорялкування стр)ъ-т}ря rдробlтноi ILпаlи.
,.об.lивGlI провелспн, itsдексапli rа внссення lMiH до деякил llорvаrивно_правовл
rKTiBD. Не допускдти змсншсЕюi або скасування стлмулюючих виллат. яадбавок i
:1оплат, якi всrаяоыIепi у r?аяяввях розмiрах.j 1,2l. ЗдIйснювати вllплату BilpялxeнM працisников, пiслл повсрненв, з
ы,rпя.lжеюrя. шелd су{и, на оплаry l,poTlJty. наймаllн, лпловоlо
прп iпrеявя i добовi,
j,1.22, Встановлювmи налбавку зд складнiсть i вшр}хенiсть s роботi до 50 %
пlсаховоrо омалу ксрlsffi} ]До та iH]JJиM працlвниха .

: ' ]З, Виконання робiт з пmочного 1а капiтмьного реvол) лримiщень оrlqач}ъаlи
працiвшrкам згiлно посsдовп окJlsдiв, Bcix пфедбаче}lrlх доплат, надбавок,

l:]
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]4, Пр, звiльli€янi працiвнrка ЗДО виллачувати налсхtЕi йоirу c}alfi в день
вiы€шrя, а в разi порушенtýl цього cTpotry з власноi в ви - с€редяii, заробiток за

riiiспювзт, piвEy оплдту працi жillок i чоловiкiв пр! олllаковiй кшiфiкацl:i тд

,1,25, Здiйсиювflти пiдвищеяня ilя З% до посадового окладу дирекгору ЗДО з
:р.]lньо-мiсячною кйькiстю лiтсй повад 60, за кожнi насгупяi 60 дiтей (Згiдно

. пllови Кабiнеrу Мlн,сгрiв Уща]нн вц 28,I2,]02lp, N,I]9t)
s.]. Профспfulков! орl!яiзrцiя зобов'я!уетьсr:
j.:.l ,Здiйснювоти операт1lввнй коЕтроль за нарахувапtпм тз св(Ечдсною влплатоlо
]rFобiтяоi ллдти та i|lших вяллдт,

' : :, lнфогмуваl и працiвникlв ЗДО llpo }аови 1а 1мlни }мов оплаlи прдUi,
j ],] 3абеrле.lумтй взасý{одiю х opmнaмtl внконазчоi шаlltl, оргаllами дФжавЕоrо
t{аглялу длл вирiшешя литаньl лов'язsюjх ir реfuriзацi€ю права працiвяякiв ЗДО 

'а.восччслr_Y i в повному обсязi опJlчту працi. iнФорм}вати про факти flорушень
:.pý|iнiв виплдти ]аробiтноi платlr м KoJteKT,,B,,xM Договором,
r ] J, Bloctп,1 обФулmваlIl npono,tlluii щодо пilоllUrеDIш роз\iрiв ппешiй. лоллат.
ааrбпвок. HадaHH,i пiльг i гарангiй пр{цiвнпкям ЗДо.
'j,5, Внфrги лропоlицii фгшам вllцiлу ocвhr цодо lастосуван}tя ]аlод|D
:лсцитrлiнарl|ого вrUIиву до кФiввикiв ЗДО, з sияи 

'кrц 
допущ€ва 3аборrованiсть Ь

,Jp 6i I Hoi шати, ,я 
ш их ви шат. до!ага rись mрнман ня рез) льтдтiв ii роjl ляrIу,

'.',ý звергатись до opmнlв державпоi шадr. оргаtriв мiсцеDоlо самоврядуваляя.
Iрофспiлковоi органiзацii у рsзi поруlчен}lя уvов icTpoKIB оллаги лрацi,
6.Охорона працi r,д ,цоров'я.
6.1. Длмilliстр!цh }ДО !обов!mустъся:

",1,1, виконання адмiяiстрацiсю здо вймог цодо орrанiзацii роботи з охорони
,цацi вiлповИliо ло Закону УкраiВи "Про olopo9y llрацi".
" 1,2 органiзрати викоfiання комплсксниJi,яхопiЕ шодо досягпення встаяовленlб(
,оD!ативiв бЕ,пеки, пгi(ни npaUi lд виробничого серсдовиша. пiлвяцеIllп рЬня
rlopoни працi вiлповiлно до Додатку N, t2 до Договору., L], Щорiчно вносm на обюворення ,борЬ тpy,aoвoio колскrпву питаяl,я
_ воре,lня llilлсжних учпв i беjлски працi. вжипя ,ахолiв Jl,rя 1vснчIеннJl
пlрUбничоготравмiтиlмуl ллофесiйноilмворюмностi,
^.l..1СкЕчасно проводrпl навчам та iясФу(тажiз техн безпекя. охорони працi

Б,],5.проводяти атестдцiю робоФi мi.ць за умовдми працi вjдповiдво порядку.
,]твсрд)lФного посгавоýою Кабiпсгу Мiнiсгрis УФаТш ffq 442 вiд 01,08.1992
пеiакцiя вiд 28.10, 20l6.
i 1 ,6,Заб€зпеч}ъаm лрдцiвяикiв спсцодrrом, сп€цвзJл,гящ 1асобами iндявiдуOльноl о
]Jхясrу вйловiлно ло l1.2 с"r,8 За{ону yKpaittи dpo охорону працi),,
. 1,7, забезпечити примiцеgяя лервинними засобами пожежогасiння,
..1,8 домаfатисц цб в здо забезпечувмось дотриманrя всTаrlовленого
, JH, врнимl! яормаNll 1 емлФдтурноrо рокиму в примiпrеннях,

" ],9, ДомдIатясь вiдшкодування працiвни(пм збt-rгкiв в разi заподiяння кмiцтва.
trбо iнlлп уljrкод]t(евь тlоров'я, пов'язаяих тудових обов'язкiв,

"i,llloвiлно до ст, l l Ъкон} У краiни .Л ро охорону пра!i"



i ] I0, IIе лопускати про!елення планопих меличних оглялiв працjвIrикii за ix

l,L1,1lроводнти llepeBipKy опору вяисного,]а}еNlленш та ]акуlеяя,jгцно

" ],l2 забезпечlпи вrлiлення копlтiв яа проваrення прфiлаrгячsих ахолiв з
_l\орони пралi в l(ошторисi здо в обсязi lle мевше 0.2 вiдсогка вiд Фонду оллати
rрацi вйповiд{о до лопокснь t"г.l9 Закону Украiяц (llpo охорону працi>.

" ],lЗ,Заф]печити пiдвrц€нн, рЬня обiзнаRmi sрацiвякiв ЗДО з
]роблемами! пов'язднимя з ВlЛСНЦОМ, covid_l9 та iншими нбезпсчяпми
зlFчсllимIr iнфекцiями iix впливом ва здоровlя,
n,1,I4,Пp8 }аlла!аппi 1рудового Договору проП]Формуsати пiд розпис працiвплка
про умовп працi, наявfiimь на робочому мiсцi небе]псчнкх i шкiдливпх вяробt{ичих
:riпopiв. моiФивi наслiдФ iх впливу ва здоров'я, а також про його права на пiльгв
: компевсацii зп роботу в такrх умовd.
5.1,15,He допускаги працiвllикiвt цо нс пройши нOвчаяяя за iидивiдумьною
,:ооlпаvою п,jjmовки la псрепiрм lнaнb з пиlань оt(орони працi, до виконлнн,

6,2. Сmропl. доilояхлхсь:
t,],l. Виrвлят, приховуsаЕнл нещаснlrх випадкiв на робочому мiсцi.
О.:,2, Оравiзовувати вавчапllл та iнстр}rсаж працi0gикiв ЗДО з охоронл працi,
[равI|л повод]кення з бладнаямм тд лiй ва випадок вяникнення небсзпечвих
Jtтуацiй.
о ],]. СmорЕгr, комiсiю з пхтsяь охорояи лрацi, сприяти n роботi вiдповiдно сг. 26
]акону yKpaiнп (Про охорояу lFацЬ).
б,],4, Вияоспи на розгляд зборiв трудового колепиву та влдавати накази з flитаяь

6..]. ПрофчiIков, ор|а!i}!цiя !обов'я]у(rься:
6 j,l. hlфорi,)ъати працiвникiв ЗДО про ]х права та гар5нтii в сФерi охорони працi.
, геl(I0вляги iнlереси працiвникiв]ДО у вирiшеllьi питань охорони праUi,
; з,]. здirlсЕювати коmроль зл дотриманlt м кФisвиком здо законодшgгм про
.\орапу працi. створеЕяям бе]печвп i нсшкиливих yito9 працi, забеrп€че|rням
,пацiDянкiв здо,
h,],]. Брати )л]асть у розробцi докумевтiв, оргаЕьацii вавчаняя. перевiрцi знань
| рdцIвник,s,l пнlань охорони праui, в рOlслlд}вавнl нсll]асних випалкiв. в атсстацii

i ],.l. У разi заФозп житпо або здоров'ю працiвникis ЗДО внмагап{ неmйного
прплltлсння робiт. заltяъ та усунёuЕя цi€iзагрози,
6,],5 здбезлечrги ко}пролы

/ за виконаняям заходiв цодо створсuяя здоровях, бе]псчних умоs працi i
н3rlчання для ýlix ласникiв ocвi, ьо, о процссу вiлtlовiлво ло ъкону yкpaitш

"про охорону праUi.. iяших норvа]ивно_правових апlв l оJ(орони праUi:

"' за рсалjзацiсю заходiв з охороял працi, передбачених коле*тявtlим Доrовором.
1а бсзпечпоlо сксплуатацiсю будiвель i споруд ЗДО, яхiстю провсдснtl'
TexнiФoi i}lвекгаризацii-, планового поперед,ltуsмьного ремоmу,, ],6 вхЕвrв ,tаходiв дlя орmнiтцii та ъбсiлNення оздоровлспн, праll,вникiв

З.'lо lл 1х лiтей.

1,



-, ('оцiальяi гарrхтil, пiльгв та компспсацП
:,l. Ддмiпiстрlцiя ЗЛО зобовlязу.rься:
- 1,1, Домагатись безумовного забезпечспш пелагоIiчним працiвпrкам лаDавтiй тч
!L.lьгl пФедб:}чеrях чиfi пfiм законодавством,
- l,:. Погодж}вdlи r Профспiлкою ЗЛО ппвння соlliально - екп оцiчноrо та
i illэовоm харакrеру вjдповiдяо до Додагку Л9 l].
- l,], llапдвm праUiвнихам ]ЛО мJтtр|альну допомогу дlя вирlшення соцjмьно -
]]пбуIо!к ,п{гаltь вiдповiдно до п.5. ст. 57 Захону yKpaillи <Про o.Biтy), за paxyнo'r
по]абюджgгяц коштiв.
- l4 Налава,и пр&цlвнякам ЗДО ч]lерiалыlу лопомог} при вихоJi нд л(нсiю il
]зijlьпелпям в poзltipi 0.5 пфадоOого оклOду лри бсзлерерплому с,т.ажi роботн в
]..кладi поиад l0 poкiв, в розмiрi окладу - при Фажi поlIдл 20 poкiв. виплаry
говодпи ra paxy}loK економiiфонду ,дрмати 1а поlабюджетни)l нцдяоджень,

- 1,5. здiйснювати пФеорфiлюýання, закрлття, лiкsiдацiю, а також змiну Форм
9.1iслосгi ЗДО ллше rа rгодою з Прфспiлкою ЗДО та за рiulенням колекг вннх
р

6, Н.даватх працiDп,jкам ЗДО siль иi] siд роботп деlь прн пjдзначеlпli lоsiлеis
5ý.60_рiч,Iя,
,7 Вишукувати моrоIиsiсгь лля Maтcpia-llbнoro вiдзна\еIlllя працiвникiв ЗДО прп

,]осягневнi Фажу роботп в закладi 20.25,30 iт,д, poкiв
- 1,8. Предста!ляпr спiльно iз ПроФлiлкою ЗДО працiвникis на яаmро]Dк.няя
j гаýоmш1 зmчамt , iнлrими ваmродами,
' 1,9, вжшаги 1аходiв дл, недопуцепня звуження прss педsгогiчffi праulвникiв
].lО. ,Ki iiають праDо на пспсiю за вислуry poKiв, прlt запроваджевнi пснсiйлого
lрофесiйяого стрл(ування. Вiдповiдно до cтaт-гi 55 Закояу Украiни "Про певсiйне
]]6езпечеяня" 1992, N, 3 Реда!цй вiд l4.08.202]p.

-.2. l|рофпiлковr орrзвiззцiя зобов'я'lуеrься:-:.l. Здiйсtшвати контроль i liадавlfi l|еобхiдноi органiзацiйноТ допомогI' tlленам

пофспiлкл ЗДО у пlfганнi0гр ммня комунальFlк лiльг тт гарднтiii.
- ].]. Прогнозувrтя шпяхи в,рiшення жrrгловвх проблем працiвuпкiв ЗДО, вносrги
i]гопозицii щодо яfiх керiвнику ЗДО, Засяов8ику таорганам вJlали.-],], Забезпечитlл видiлсЕп, коштiв для реfuriзацii проl],ами оздоровлеиля
г-Liвникlв lДО. а lако,t(iхдllей Dлiгнiй Iа канiкуtrряl перiодн,-:,.l. Надавати матФiяльну доломогу члевам ПрфспЬки ЗДО в разi вшикgеfifi,

,.l1-rllого vаIерiа[ьного становица чи сiмейнкх обmавин.
- : 5, ОргаЕiюв}вати ндданlя допоiiоги у вирiцlснfii пбуговfiх пробпсil
rнсiонФ ]ДО. привiтаннiЬ 1юв,леrми. свггаffи та iяlJltlмlt подiями.

- :.6. Не знiл]ати з проФлijкового облiку лрцЬшкiв, якi звiльнились у зв'язку з
lll\o]{oм на певсiю за BiKoM, зч iix бажаянtм.
- ],?,Сприяги проведенню оздоровлення, сiмейноIо вiдпочинку члснiв ПроФслiлки

. L()-]\ Орrанiзоsувлтll лровсдсння скскурсiй. колскпlвшtх псреглялis, культурно

- :.), ]дiйсяювати ,{пся0[| Профпiлкп ЗЛО профпiлrову впплату дп здеш€вrеян,
j|,1.1ar ]а санýторло_к}!ортне пiкуýаям, а Iмож при
j' .55.б0.65 poкiв i ix лр€мiюватн та пдгороджувати трам(лзми.

в!,l]!ачсявl юB1,1clB-



- ] l0, Органi]овувати провелен}lя Фiзкульт}тяо - спортипнлrх :]ахолiв, участi членiв
ПгофспЬюt ЗДО у фестившх художяr,оi самодtяльяосI t,
-' lL Спirьво з адltliнiсграцi.|о ЗдО проюдяти кчори вiдлочиtlку. присmепi
гrоIllесiйяим. дереавним та ьц]им овята

х, Соцiпльше оrртперство
! 1, Адмп{iсцацiя ЗДо зобов'язу("гься:

\ | , ] , Спршfi прsцiвн икам ЗДО у пiдготовцi та подаянi локументiв, необхiдвхх для
прпзпаченм пФlсii за вислуry poKiв та за BiKoM.
\,1,2, направляпl ва вивчсшrя i попсрслн. погол|(сння з проФспr,кою Здо fiр€кги
JKaliB, шо сlос)фlься еоцiально еконоviчних. lрудови\ прав la iHlcpec,B

\,l,j, сшроват! умови для бglперешколвого дфтулу профпi (ових

ilрелстдвfi икiв до дохумеIrгацii зДо.
\,1,4, н€ допускати втр)л|ання в статлну дЬльнiсгь Профслйки зДо.
i.t.5. нsдаватх головi проФпйки ]до длi вш(оllа8я,lя cвoix бов'язкiв вйьлпй вiл
.сновноТ роботи Hi}K двi rодияи па тицдень, ;r збережевням
ropoбjтI|oi mатп вiдilовiдяо до стлтгi 4] Закону Украiчи (IIро профе.iйвi спiлки,Ix
права та mpaпii дiяльвостЬ вiд 1999. J{Ъ 45,Части!а ulоста статri 4l iз змiнамfi.
sIlесепими згiдllо iз закоtlом ffs 2886-п] вiд lз.12,200l
!,L6. В разi делегуваян, оLтемих п!ацjвниkiв ЗДО за рilrенням зборiв трудового
коlеl!тиву шл )лlасгi в Micbxлx, бласних та загальновацiояалы]их профсlriлкових
,,{lliя\ проlесгу не lапФечумти, lllодо vожлпоrо пелtносу запiть цп |lпацiвникiв

. 1,7, Надавэти головi Лрфсп,л,(и ]ДО. який тtйс юю, cвoi повномх(е}lня на
гром.цських заg:цs, прфспiлкову виллату до Дня Мiжлародно'i солйýрнmi ]а
Jьl ивну iсутлillяу ппачю il ]ахисlу щ,а0 га tшепкiв прзuiвlикiв,
t,].8. Забе]псч}ватtl в ЗДО. права т0 гдраятil дirльпOстj Профспiлхи ЗДО, ll
оргавirацiйнлх r'аноx' вiдпоsИво до Консмryцii yr?aiт . Закону Укра]'нх -ПФ
llроФесiйнi спiлка, ii права та гараmii дiлльностi", aKTiB Презиле!гrа Украigи тд
I\абiнету MiHicTpiB Украiяи. рапфiкомвriх yKpa]'Holo кояв€пцiй Мiжваролноj
Органiзацil Працi,
S,1.9 Вводоrидо сrспдду атесrацiйноi комiсiiголову Профспjл(и ЗДО,
8,t,I0 Надати, по Mox(лlBoФi головi Профспiлt, ЗДО. ве звiльяеному вiд cвoix
.:irr(бовлх обов яrкiп, м умова)(, пФедбачеЕЕх колекгиЕ|lвм Договором, вЙьш{й вiд
роботи qас iз збережевням середЕоi зарбiтноТ платя для участi в копсультацйх i
переговорах. викояапня iнrrlих громадсьш{х обов'rзкiв в iнTepecax 1рудоDого



..ijекmву, а також на час }"racтi в робmi виборнюi профспiлкових органiв. ал€ не
\!:Blue Hix двi годиttи на пmдеяь,
8,!. Сторопя ломоrхлпсь;,: l, Сп|впрацлов€ти у фамi консгруктнвного liдIory. вИкриmпi, гласносri.
.:iroF)сTi pnocнb iдiй, в,]асмноm налаяня iвформацiйннх послуг, piвBoФi у
, -lвоsiдносинах, передбачеяях цим Доmвороv iчяяним закояодавсmоv.
. ] ], Брати участь у засiданнлх. заходах профспiлки. яlб спрямомнi на захвст
:.!.]ових. соцjцrlьяо"Економiчнш лрзв прлцiвникiв за його залрошенням,
! ] ПроФспiлковз оргчнiзацiя зобов'язу€ться:
i_].l, сприяти дiяльностi трудового колеюfiву, спрямовsяоi на реалiзацiю
:.рriавноI полiтйки в гал}зi ocвiтr.
. j ' Сво(часно доводm до виома колективу змiсг нормдгивllих доклrеm |в. шо
-..т!шкя соЩsльнo.економiчпих iкrсресiв працiвЕикiв ЗДО.
, ], . lнiцiюватв переговор, щодо лоаrпlrня нового колеt\тивllого договору,
i ],l, ltФормувдт1l впщi проФспiлковi оргsяп. вiддй ocsiт1,i, засповника про Факги
.пр}тення прав та гарашjй дiя, ьностi ПроФспiлкп ЗДО з метою вжитгя
i j.]ловiдIlяj( заходiв.

'].гарашii дiяльпостi проФспiлковоl оргrшiздцii
- i. Адмiвiстрацiя ЗДО зобов'язу€ться:
,: Забсзпечувати реалiзапiю прав т0 гаралiй лiяrьн(lсгi Профслiлки ЗДО.

законодавстк)м. trе доrryскап Егрr{Oнп4 в дшьнiсть,

^lслевllя прав llрфспilllи ]до або псрсluкоджшш ix ]лiйсlrcпllю,
- l не запФечувдпi Прфспiлцi здо в$корисmвуватя бсrкоIllтоsво !еобхйвi для
rоботл та зборiв працiвникiв лримiщеtiн.я з yciм обладпаяi]ямl !в'язхоц опалеЕням!
_в,jlенняv, Забезпеч)ваlи ПporDclliJlK} ЗДО vоrtливiсllо роlмiщуваlи B.lacнy

Ilфор},ацilо у примiщеuпя ЗДО.
r J lle допусftати змiни умов трудового Догоsору ЗДО, оплати працi, притяrнення

lисциплill0рllоi вiдповiдшьносli прапiвникiв. якi с членами виборноrо
:рофспiлковоlо opraxyl без попеpелньоi згод, гФови Профпiлкя ЗДО, членами

i 5 забе]печуватп чпенам виборного профлйковоrо органу здо та rII,€дсгазни|lам
:,lфспЬковlrх opmнiв вишоrо рiоllл itожлпвiсъ бе]перЕшкодltо вiдвЙувýпt га
.rядатп мiсця робов в ЗДО, о1найомлюватуся з локумснrпмиl що стосуФся

:|\:хових прав тд iнгсрссiв працiвникiв ЗДО,
. б Утримувати ь здробiтноi ллати та пФераховратл на рахунок L'айсппсьftоi
: trйоняоi оргднiзацiТ профспiлки вяески члеfiiв лрофспiлftя,-, На принципах соuiдлыlоrс партнерсlва проволитх з}tr?iчi. конLультаuii.

tформуватп Прфспiлку ЗДО про плани i fiапрями розвlfгку ЗДО.

lx

l (i.ЁоптDоль ш вхко!&шяян ДоговоDу Tr вlдповiлfiьйсть СmDiп.
, l l контоль за вшояшням Договору цiйс!мься спiлъною Koмicicю cTopnl

-lo.uloK Nц l4),
l,,] Договlр нсбира. чиьяфli ,1 лня його пjдлисання сlоронаW iлi. Jo

.1.1писання llового Договору. Кокна iз cтopi! ма€ право в}lосити пропозицii щодо
.,1IIl та !олоsнеllь до тексту Договору. Цi пропозицi'i моr(ль б}'1и вн€сеЕi до

-rговоFу лише зе з.одою обох Форiн,



l9

l,], Хiд та рсзультаrя впхонання ланого Догояору засл}ъовуються нд зборах

]:lового колектпву не Mel||rle одяого разу яа piK за }ilасгю го.ловп Прфспiлки

i б, Договiр дi. до ] l, I2.2025,

з-lо,
] L.l.ЗмiiФ i доловsенfiя до цього Договору вноснти за взаемвою зmдою cтopiн
r J lя лоперqtвiх перегово{tiв
: l ,5. Сторояи, що пiдлисдлх Договiр. uropoкy. не пiзнiше l 5 сiчн, р(у, що настас
: lBiTHl,M, звiтуоть про BпKoHarlH, Договору за зборах трудового колеI\,пrву.

Тсшна БоЙк()

IIлIалiя гУнlкоВА
l
Ф

iп рекrор ]ЛО ,\s2 (ДJвiýочок)':

l ,),Iовi проФслiлк!:
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_1r|репор ЗДО - 7 дЕiв
iL,]овяий бухf nrllEp_ 7 ляiв

Юршсконсульт- ? дпiв
aсрсдuiй медrчяий пФсонзл ]акладу - 7 днiв
lпаюичний психолог - З лнi

\ оцiальниfi педагог - з дяi
]зсDппик дпрскгора з господарських л,паI]ь 7 дui-в
побiтник з обслуговуванFи та ремоmу будiвеrlь- 4 дяi

|,:oilipHиK_ 4 дяi
трllвалiсть кожяоi siдпуgгru, надаетьея у t(алеядарш!t дяях.

,Ilодатоt Nq2

п()t,ол)l{ук)

/

пЕрЕ.пIк
посяд працiвпIlкlв t lrеfiормовах9м побоqямлllем,

сf,fiм моriе пrдаватхсь лодаl кова оплдчувrшд
оiлпусткr тр srлiсrюдо 7 кrпеfiлsрнях двiв вiдповйло до п.2 ч.! ст.8 Зltкоllу

) крtikg (Про вiдпустки), вакr.у Мillпрдцi r! соцiаJьпоi полiтпм УкрдiТн вiд
I0.10.97 na7



i \ Iвпрд)l(ую
_]|рýктор ЗДО]
f,/тст,л EoiiKO

долJтон,\'l]

Il()II)лжук)
Голова профслiл(

кfrгr,liя ryHIKoBA

пЕрЕлlк
катеrорiй працirппкiвt lаltпяпrх па робоlах

1вiжх,iмя i tlrtliл.fiB Mи умоваiiи орлцi
Tt особл вцЙ хлрдлтер llpaцi. як!i! iд

fi аслiд{rм'l iтестацi'i робоtlfi r мiсць
пrл!пься jlодsтiовя опJtачувдtiа вlдпусtкп

Вi.цповйяо до Списку впробfiяцтв, робiт. цсхiв, проФесiй, лосал, зайпlf,гiсть
^JцiBHlu(iB в яких длi праsо на |цорiчнi лодаlковi вiдпусlки ъ рботу ir
ьijlливими i важкяvи }тttовами працi Iu iп о{обливлй хdракlер пралi,

llверлжеяо.о лФтаllовою КабiнФу МiнiеФЬ УкраТяи в;д l? пr{сrоllа!а 1997 рху
\'!l]90. oKpeмi (атегорii прдцiвпякiв l\{ають право па додатковi вйflустlФ TaKoI

,1дfii

Iliхсоб!иii

млчинiс:. iз

(бir,изхи)

4 rнi

\*}/

ДоJцlхоjа д!4цс ll!!

ПрпбнралъlIItк

]агш llх )6u!дле!ь

д,цдщс - Уg
l2%
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гараатованоi робmи ] оплатою працi l)iлповiлllо до ii кiльllостi та якостi i
е встановлсllоло лсржавою l,tiнiммbнoгo p0rмipy. вшючаlочл право ва вtrбiр

хп. осsiтп тi ] }рахуваняя суспijlьпих лотрсб,

про працlо та lнtrltsми нормаr,rвно-право!ими акlами,

Blr}r!|ulнbolo роrпорядк}l.и?/ Правила) це trормативнлй до-
що регламснту€ порядок Ilрийма!ll1я, зsiльнеllllя працiвликiв. ocHoBHi права.

i вiдловiдмьяiсlь cтopilt, рсжим рбот!, чзс вiдпочияку. за.!оди за,
m стягнеlluя. а також iяlni пFвння рсryлюваfiш трудових вiдпосин, Дй

поtuирюеться на Bcix лрдцiвнлкiв яавчfur!вого закладу, Правила з!тверд-
]аrальпi rбопп lруд(,вого колеmшл} lla0,|JJll,пolo з]шаду rд подil||lя! Kepiв

трулового колекrиву
здо
тегяfiа Боико

голова пк
нrтfuiя гУнIкоВА

l.'}дrальпi полоrlепяя

iдво до cтaтri 4З Кояст'п}цii Укрдtflt кол(€н мас пра!о на прýцю, тoбто на

перекояання та заохоченяя до сумлiglrоi працi. До
зsстосоý}лfiь заходя лисцйплiнарноro та гrомадського

зак],Фlу п виборного органу пФвлпноi прфспiлкопо''
закrlаду дбо 1llLчого llрсдстанIlицького оргалу rdari

праul. пIdвIlцення ll npol1trltBllocт| та еФffiпв оФi. рацiоналыlе Bllxo-
я робочоlо лас). lLtlсrля rp\ .овоilлсцltlLllнн

вавqмьному ?якладi трулоRа лисiчrплillа lрунтусгься на cвirloмoмy RиliондЕнi
cвoii лосодовях (робочф{) обов'язкiв ic uеобхiдяою умоsою ор-

освiтнього llроцссу, Трулову лисциlшiну

Метою Правt{л с Еязвачснш обоЫязfiiв flслагогiчпих m П!лfiх
lаюlаду. перqдбllченлх нормtlми. лкi

imнiii тр}rловпil розпорядок у н!вчrJrьному замадi.

пIiтання, пов'rздi iз lаФосувпЕшм Правйл, розв|rзу€ кФiвник }lаDчмьного
у в blе.lФx яадаtOп йоl!ry повноваrкснь. а у зл а,lках, лсрсдбачснлх чияllпм

поI олж0llо

{ :-22

Правшла вtlутрiшttього трlдового розпорядку



аlи прOlUчiдd на робФ) бе] поданllq ци\,!окуvенliв lабOрUнеtsU,

и, якi влаштовуються на робmу, цо лmрбу€ слецiаlьних знань, зобовtязанi
вiдповiднi докр{енти про ocBiтy чп професiйяу лiдготовку (лпллом, атестат,
енняl, копiiяки\ ,авiпяюrLс{ 

"ерjвлиhоv навчмьноlо lаклOл) i ,аqишшlьсh
вiй справi працiвяи(а,

час прлйняпя на роботу заборояеяо вимагати докумевIи. подаввя яких нс
ачсно здкоIlолавстRом,

л, якi влаштовуlоться па роботу за сумiсцицтвоNl, замiсть трудовоi клижк,
ь довiлкуT Miclц основяоi роботи iз зазвачевuям лосади, графiка роботп.

оплатlr лрацl та lвшl tcToTHt }мови чудового договору,

25

Bo,ra"c,BoM i Правилами. спiльяо або Ta погодкеяням з профспiлковим ко-

l z. Порядок приПшгп нд роботу rя 1вйьgення

] , о"боти працiвнпкiв

Ь""*" *""-""",. ,sдладу приймчмь на рLфоту lд трудовим .Dоговором,

HJ##НY:;;"
Еуоооу n,*o*y, ороршену в )саьов le'ovy порядк):

Е"' 
*" 

'"'"О """уvеtfг 
про освiту T и профе(iйку mдгоювку lвiлловцно ло

Есььовий hви]ок aдля вiйсъково jобов'я]ани\);
ЕЬ6.,r"; до*уr"iru про ocвiTy чя прфесiйлу лiпгйовк). коп,i яких rавlря{

ъ "*""**- *-адt г0 якiзшш.югьсq в Фобовiй справi орацiвника:

Н;:.:;"":;1ж;;ж:* 
-" рЬоо* 1 навчэjьному

!ЬлагоПчнrrх працiвникiв лрлймають ва роботу вiдповiдво до впмог чиЕвого

ЕрацЬвикlr яавчэльflого заЕпаду моrк}ть працюваrи за сумiсяицтвом вiдповiдrо



.м.(ýи Be]r}.rb тiдно 1lнср}т!rrю про пор,цок ведсння
'!аткрдr(cною лаказом МiнiсгФfi,вп працi Укрi]ни,

юсrицilУкраiъи, MiHicTepcTBa соцiального зt!\лсrу яасФIеияя
?9.07.199з лIr 58,вiдлоsiлдlьнiсть за оргаяiзяцiю ведеяtя облiку,

.i,_]Jч! тгухових книжок lrокпцеllо ll,i lорисконсупьта ,

лрацiвникд або перево/цчи Його в усгановлеяому порядку
KepiвltиK навчального заклад/ зобов'яlусгьсr:

srrп працiвниювi його прдва m обов'язки, рзловiсгп про iсгогнi
працi. наявяiсть робочого мiсця, де прllцlоватиме; про lle_

i шкi,хlиOi виробtlичi чиuпllкл, якi ще не усуlIуго. та tожливi lla-

rтo лрацю. за су}!|сtrлшвоi,, тулозl хtlпжкп ведуrь за
роботи. На Ф16. жi працюють lla уvовдLlоl одпttsоi оЕlати.

зcr}]l J,t }мовп. якшо ця poiiUla с ocHoBHolo,

еЯ про роботу за сумiсtlицтвом у трудовiй кпижцi ]а бажанлrм
(epiBullk навчмьного !акладу за мiсцем оспоsноi роботи,

ix зплllву llа,lлоров'я, його пп ва та пiлъг i Koмпcнcal(ii заробmу в

}a,oвal вiдповiдво до заковолавства i холсктявllого до.овору

Il llрацiвппкоsi робочс мiсце, забе]псчптп iiого llеобхiд,lимп лля

го договору прили,lrlоть ппше на пiдсrапах. персдбачеплх
m }nloвt,Mll. вилlачениNll в тFу п,в,пlч цогоЕорl,

fi працiвlпrка трудовi вiдllосхни припиняю , зt'iлно зi с].атяilн З8 га
raxoяiв про пDацю yKpaiBB (кЗlIП),

вого договору ]а ,нlцlативою кФlвшlка навiЕсьвого rarJa,ry |!ожва
пiдmаs, пеп€лбачеm стffттями 40 та 4 l КЗп П,

вого логопору мо*е б}тп прппинено такоr( ltl умов. псрсцб чсllих
:. з,5.6.7 та 8 стапiзб кзlIп,

(da|' - Колекl ивний лоrовiр);
омптli прЕцiвяка з Праsяламя та Колектив|lим договорм (пiд

неяня кФiвник ЕазчдьIlоlозаl0lалу,а€ видgти працiвншовi

ва!ча,lьUого rакlаду jобовlяияий у JeHb ]в| 1bнcl lня sп-rа ги

:(,

Qоiнструктузати працiвникд з догр!rшня sl!мог охорви лрацi,
Gfriтapi]', цйвЙьного захпсту та |tротипож*ноi бgrпеки (пй пiлпяс).



3, Права та обов'яlк, працiвя,кiв

ежgi, бсзпсчнiтп здороui умови працi:
ня вlдпов]дво до вставовJrеяих ,,орм спецодяrу. сllецвr)ття!
,в,ядпвlдуальяоm захисту;
iтяу плату. ле лиr(чу вИ визначеяоi законодавство}!;

яе l маrерlальне заохоченняза результатам, свос, прац,;

рЕсння спраsомiрllш liЙ llосаJових о..б, qKl ,Jюlь llоv} lзвдrння U]о

tto)t Ha виконати qерез ве створсвш умов для викопаIоlя, або роботу, що нс
овiда€ його професii та квмiФiкацii, або покладають на нього обов'язки,

перелоаченl трудовим договороtrli
ркеllвя лисuиплtнаряого стяп,енн, в порядку, встаяовлевому зако-

гове забезпечсння к!тлом у порядкуl зставовлсвому закоllолавство l;
ваrу i ввi{lиве ставленllя з боку адмiнiстрацii навчмьвого закпаду, дiтей i

Працiвники навча]ьного заЕlацч зобов язднi:

асьо, до llоч.lку робочUIо днл (пt.ни). лриб).и ча робоче \liclIe
пригmуrаmс, ло влконаявя посадових (робочих) обов|,]кiвi

,очати роботу вiдповiдно до режимf, робовj
б}-тfi gа робочому мiсцi вФь робочий час (]Milly) за sllнят(оNJ перерви
.1rя вiдпочиllку i харчуваннr]
ЕIкояувати свосчасяо та повпiстlо робочi завлання (функцiопальнi обов'ялtл),
trtбйпечувати яалежну якiсть виконуваtrх робiт;

21

ё""ъ lт;l;: :}л"l"к::l l,:] {lly ш,#xxT:ll;,HL,J ]ън;:;
Gоaоо-оо," вlдповцно до Формулювання чинноlо 1аконодавсIва Il
I*й;", вйповlдний п)нк..;;.',"*."у, днем lвiльнеыlя r иааннiй
Еобm,
Gtrj#-,lрУдозоlоЕоговоруоаормлюютьнакаlомкерlвнлкана.

Е.Ьникп навчаляого закладу мають лраво ха:

G::iJipj}r;#,fi н: ;J *:;; 
профес tJo та квал ф каш,ю B л

E*nn u"O,p qор", ,оодlв, засоDlв навчаню, sиrвленн.я lяllllативи;

Е'.ннз*;, 
l,:,"*",*чi"1] ":HKi 

"х,ж}ж lжЁ *t;



, пгоIпгожсжюi бсlпски. llсп(lбJ.еl и\ пl lllовiдри!и llрllвил.!и lJ
пl. корифуватися вилаl]им спсцо;lj{гом. ]асобами illлltвiлумьUого

rло;tiв,:tля ясmйноm усуfiеня, приФв m уi!оR. що перспIколхiають

FаrаJшють нормшьну робогу ншчальноrо яхладу i неIrйно
про полпо ксрlввпцтвоi

lll(я правlUl лlлового eтllKcly у в-а.мунах 1 Ilппи\lts гпtlllllllIик1\Iи,

2а

яся вимог з охороtiи лрацi, вrробяичот caнiтapiT. цивiльноrо

бладнання. iнneкmp, вавчальнi посiбнлкиi опlадrиво
L телло, елепроепергilо, воду; ollxoвyвaпl

lrrlьного r]M&ry,

llHr працlвпjlкп llавчшы,оlо ]itклалуilа,оп,:

увап умовя lulя розвиrху лiтeii вiлllовiляо ло обоý'язковпх лер,

'iзNл лерiапакд пяачi]lьпоrо,]rклrду

G"Ж" тд особистим примаlоц л верджуваlи пФдлу ло

Вl;:нж;нзi,",],i,.ti;,,ii,j#;,ilil, -Ёffi i 
"-":#i;x:: 

"
E*u- у д,,." noBaly до культянGнахIояальних. д},ховннч. lсторичниt

Цl ннт;:н;liзifl;,''" ",,", ".*-"*,yMntlя. 
Mllpy. rлагоди rt,,,t

E*poru"n. ",п,"пими, 
нац|олаlьними. релll |иtrимл грлами:

ЕвЙ аi,.Л вiл Оульякlrх форм фiэичногЪ аОо n"*i,,nbio *"nn".,*:

GTi Hlfi "bjlI*'"#jJ lii#l ",li'i;,iill"XlXiJ,liiilJlX}#":

Вяльво в,ll(онумгfi режим дня. 1авчасно tgг}ватнся до заl|я|ь та
ъфолм робоrи з дilьvи. виготовляв дидактичнi посiбники гоlrrо, у

}o,Ti з лiт"ми викориоовувати TexHnlri iсоби навчання. рiзнi 0или lсагр).

lt учаФь,_ у пооФ, педагоllчноl рдrlл. зивчати ,лсдаlоllчllуllвryру, сr,наиомлюватися ] перспскгивням педагогlчяи}r досвцомi

с;ы;ж;#жжff:а*т*с ь за

E:},ацюмтti 
iз сiмЪни дiт€й ] п,fгань iхнýого розвlпку, BrlxoBaHHя i нав-

ffiff ,1нH,?;,-i,,;ilx1,",,,ъ:ii,Jj, :ххilхlт,ъ :::ж"JlT (;хн.ffi;



лрдлвffi,в } Правилами та Колекrипним trоговороv

gеобхiдffi орlаfiiзацiйнi та екокомiчяi умооfi дl, ,кiсвого провсдення
дрцесу. ефкrив,lоi роботя педаоriчних ra illlлих

влsаqьного закладу вiдповчr}ю до 1'хньо1 спецiшностi чfi квалiфiкацii

пi.lвишенню еФекгивносгI ocBjTHboIo процес}, впрова,rжуваlи

ройлн перслекгивний педагогiчний досsiд,

1Iуловl договопи ] працlвниками вцповlдво до зако-

до вlдома ]lела],огlчних пplllllвll KlB наприкlяпl
е наваптажев я л пасlуllпиii навчмьяий pik,

я€.бхiлн х злходiв rUп профЙапlш в!робшого
, проФесiйяп та ilппих захворюааm працiвп!кiв,

веятпlяцll. оолалнаlпlя llаuчilлыкп о заклалу

,fчуватися ви$ог !ководавсlsа лро лрацl0 llil час gир,l!евня соцlаlьяо-
п]lтань у яавчмьяому T акJ|алt-

й чдс i час вijооrянЁt

Б1,#;;;;;;;;;
DoBa п дmримання лDдцiвниками трудовоi длсцrrплiflх.

J"* "." л"" *"".--""".",";r. *"*,оставmся до

Gfiil: поФеб пеацiвникiв. за6€зпечуват, лддавня iM уfiановлепих пiльг

Jвiзовратп за потреби харчу!аlхlя llpalliýHиKIB.

Ечасно 
"одз"аги 

чiсцевим органам виконавчоI влади. вiлповiдном} орган}

Ib- *"',оro u.,,опоuлен} стOlисlичlIу i б}\гмгеръку BirHrcrb. а rакож rншl

Ъ вrдо"о",, npo роОo.у, .,on п**пiuо,Ъ *,,+,



Фгi педýmm або iнtllого працisяпхJ навча,lьного заклаry KePtBHxK
термiцФо ar(lmr захолiв лля f,ого замiви iшшм педагогом

еного фафifrа роботп,

i роdо,lс п ll, B||\^BJIc1| Lftt|i1tJH| в| |,1,1, ile;i бrlLr]! lUU,,lшll!
oconaм дорослоrо в,ку

робOlи. у яких лерелбччсло чдс llочаlку i закiячеяяя роб(уги. псрсрву
Еку i харчуваншя. затsерджу€ KepiвHlilt яавlэльного закладу,

Е*:,lж"ъ;;":s,";;:жiн,lж;],i,LlН:,"ж:;",;
EorB 

"а"ча,т,uого 
]ахладу з 07:00 до l7iЗ0 год, За полодfiснtlrм iз

В-:жжжиvпЬупам 
пDачiвнr,кЬ мо''е вста!овлJоват сь iH-

ffi #хЁJ,;l#$f нш#}*жЧ"" jrТ**Т#

Jlýочого часу прапiвнхкiв здiйснlое бухгdлтер,

СНJ**ь;*Нruжi;*Тнi:^ i,--";ж:H;f
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I ]Hi приlнJчаlоlь лиIче ) винльоgих випа!кач, Граdiх i tривUiсlь чсрг)_
rатверджус (ерiвнпк вlвllальяого 1аклцлу ?а поголжевпям ir проФспiлковgм

м. Залрснн, працiвппкiв до черl,увчння проволять за письмовим наказом
яавчального заклlли у якому здзнача!огь у овя тд порялок робоги в

зl

rуваяпх працiвtfrкiв пiсм закiяч.ння робочого дrr, у вяхiдяi! сшгrовiта

ронепо 1апучати до чергуваввя працiвникiв бiJlыuе одяого разу на мiсrць.
KiB. перелбачених закономвст!ом.

Morrffia залучати до ,lсргуваl|ня у вихiдri: святковi та неробочj дii вагiтхих
MaloTb лiтеii BiKoM ло трьох poKiв, i лрацiD]пкlв. мололших

ок, якi мають дiтей_iнвшiдiв або дiтсй BiKoM вИ трьох до чотиряядцrти
не itожtп залучати до чсрr}вання у влхiлпi. свгrкозi та псробочi дпi бсз

гоsiсЕ вадання цорiqllllх вiдпусlок впrначасгься графiхамl, н€ пiзнiшс 5

ir вiдпусlк1l на часlиIlll jlопусмlогь на лрохаllIlя lrPaцiBHltKa за yllloвll. щоб
ii час:.rflа буха яе мсяш€ чоl,ирпадll,шя днiв. Пер€несеян, вiдпусгки

стрк допускасться в пормку. встаlrовлсrому закопода!сгволl,
.ъс, нснмання шорiчlIо] вИпусlки прmяIом двох poKiв поспiлъ.

1\ 1,6.nnllerlo:

зчiяювати д маспй розсуд розкrм -jанm i грФiю, рбоrпl
пФедоручаги викояаяIlя rтудовгi обов'язкiв,

J чяс лiтньоlо озrоровчого пФiо.lу, шо с збiгапься з щорiчпою вцпусгкою.

С-н#;i+,лffi",1lЁн,т;,lххнli#.lнтilнlтiJLт"liхт

Ез0 сlчня ]агвеDдтryi хеDiвник нчвчмьного ,ак,rаду за погодженням l
Ib**, *оll".,Ъlr,'Т"*i iрафiки лово.rяrь:о Bi_loмa Bcix працlвяиtriв пtJ

-. 
пш час складаяня гDrФiка вi.lпчсгок !рdовують lнтерсси навцмьноlо

}, осоОио l iнтереси пр",",i,,*," ," *"","Й",i 
"ля 

Пньоlо вiлпочляку.
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особпивi трудопi лосяl,неняя ксрluяик llавцалыого 1акладу разом
оргдllам'r громOдського самоврядуваяпя
рспставrсяня пр]цiвникiв до вйомчих,

яавчапыIого заклалу вида. llаказ про lаохочснвя i ловодить iiого ло
в.ього ко teKФay, Bijoмocli l,no ло г?уrоUоi

?, Дпсциппiяарха зiдпоsi/rа-ль iсrь працiвllfiNiB

нссс вlдловlдфlьнlсть la лорушеняя трудовоl дисцlллlяи, а слме

ояання або Heнa]lcxнe викоllалня з власноi вини покла-цеltrц ва llього
Dвиr обоs'q]к,s, впзначен{х Колеklлвни\l ]оговороv la ПрвlIламиi
л без lloвaжB,x llрпчпн (зо{рсма й вiлсуrнiсlь яа робOli бПlьше lpbox
прогяголt робочоrо лпя)i

у на pбoTi в нФеýзому gганi або сrанi нарко.ичноm

аullя спиртних наппiв нд робочоl"lу Micлii
eнlл ]ч мiсцем робmи розкрал!лня майяа

уЕlеппя 1р},дФоl дисциппlfilr ло працiвнпка Moxie блll
з Tlкlx заходlll стrгнспlUl:

вrr<и. обравi до склдду профспiлкового KoMiTcTy заш}ду, не ]BiJlьHeHi вiд
своlП обов'язхiв, нс мож}ть бу пiлланi дrсцяllliнарному стtrнен|lю -
ньо] }годя лpo{Dc!liJlHoBo.o комiтgгу ]аша]lу,

iHaplli сl]lгненl,я лlсlо(ов), iсрlвник J uцlшьноl0 Jah.lJ]r} бсlпо((р<лнь0
сння плов,llи. мс н( llllлlше \ti({ltя в1.1л!я П влявлеllllя. ьс вра(овую!i

н прэчiвнl,ка або перебумння його у вiдпустцi,

E;diтH#}"iii,*Ё::ýixl ;ii::li#"T,T,i;J;"-*"",.,"

ffi{ýfr**"f'""}""**"-,



,laйocyвatlH, дисlиплlнарного стяг,lснн'l ксрIвнилi навчмьного за(nалу
працiвника письмовоl о llояснеяня скопого вчиilку, Вiдмова працjзllика
неяня я€ може 6)т! псрспtколою лля застосраявя стятпеrtш, llорялок
дисцuIllliнарного стягнеяня визllачеяо,lаконолавством про працю,

Евнс або часткове ло1бавленя, пDc1,|ii. rменtчення або скасування

Е*,,":у*жi;";l".*r:i:i."""l,"т,-;,fжJ"т#;trя"i;
Jснняi. пр премiювапп", ilp-"rou стtюку дисlоlплiнарного .,".".i,,," ло
lаца не засгшоыш ь зdоди заоsочевия. передбсченi пун п оч 6. l Правил,

J" "о.",., ,." 
'. 

"ня 
нанlаданяя лисцl,мшарноlо сlяfяе}rня лрацlвяика не

tr йд";" *вй, ;""""плiнарному сlягнснню. ,lo його ввшаfiь такиv, яхий нс
Dсчиплiнарного сI{нення, Якщо llрачiвник не допусlив Hoвolo порупtення
In,"",,"","," * 

"р"явив 
себс лк сумлiнний прачiвник. сmrнення чожс блн

k;::l*lч"нl; }Tj; J#l:|H,,;::,-, 
r,l,]исuи шiнарного Фягнс;ня



ycтiHoB iопглнirапiП!

ПОГОДЖУIО
Голоgа llроФсllillки]

Лоiiток Nб

шtо lаю!ь мiжга!чзевйй t{

Ро?i!iрq доплат i яалбаDо$

вiд 5% д о З0% тарпфноi ставки

пЕрЕлш
емiй, допJат, хадбавокдо тлрпфsлх cTlBoK i посалоu!х опла/riо працiDпхкiв

ло 50 вiлс(,гкiв тарифвоi ставки
(посалового окладу). якi N{огли б
виллачуватися за умовп лодержаriня

до 50 вiдсоткiв тарпФноi ставки.
(посадового ошаду)вiдс}тньоrо

сЕпадн]сть l напр}rкенlсть у

роботi

у розмiрi до 12 вiдсоткiв поса

викояання обов'rзкiв тлмчасово
су.яього працiввика

вiд 40 вiдсогкiв rодияно'i l,ариФllоi
ставки l (посадового ошаду) ]а

кожвугодпяу роботи в цей час

мlсячlt laлoilBlol !сда.огам
л)ту рокlв у розмlрах

щi;-,-

}сум]rUФ l{ ll|Dl,(llll tr,(dлl

} роrшllр(нн! lUHll Uac l)loByBJHH{
!о зOlлыllеllнс оO(ягч лоhlт

1

} прсtтндrliстL псдагOгLчноi праUi

до 50 вiдсоl,кiв тарифноi сlаsки,
(посадового ошаду)

робоlу в нсспршлlивих умовах
Ьцi

до 50 зiдсот(iв тарифt{оi ставки
(посадовоrо окладу) сумiшеппх
посад працiвникiв

у розitiрi ]0 вiлсrгкiв посФ,rового

пояад ти роки _ I0 вiдсоткiвi
поЕал l0 poкiв 20 вiлсоткiвi
попад 20 poKiв З0 вiдсоткiв



ло 50 вiдсоткiв посадовоrо UUaJy

eкoнoмi'i KoIlTiB лремiювати,

до 50 Bldcoт(iB посадовоrо окладу

вiд |0 06 ] виlце в мсжах

Эсокi досяrхеяяя у прац;

l
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здоl
тmян. БОtlко

поt одrкl,к)

атйiя ГУнIкоВА
I

ПОЛОЖЕНЕЯ
про порядок Uаlrавня цорiчноl rроUlоDоi зхшдгороди

псд!lогiчням працiвirпl\тч ra суrrлillлу працю i 1pal|(ooe
в rтв!ппfi сл}.хdов r обовlязкlв

t. Щорi.Iнл г9оIлова вянагорола педаrогiч}пlм прлцiвнfiкаltl зll сумлi}lяу
i rnJ,}KoBe вплонJfiняljлужбових обов'яtкiв надасгься вiJповiляо до Jбз,q

Ъкону УкраПlи "Лро ocBll) ". Погr,rку н.лJtrня шорFlноi г?оч]оsоl впtlзгоро,lи
працiвникая мечJльянх rакла]Iв ,rерлавноi ,д Koмyнllлbнoi ФорNt

за сумлiяву прац,о i зразков€ вяконiшня сrуrкбовrп обов'язкiв.
еного лоставовою Кабiлету MiHicтpiв Украiхи вiд 05.06,2000 Nr89t{, угоди

эiддilо,l, ocвiти Гaiicl{llcbKoi icbкoT ра_lп i радою Гаiiсипсьt(оi органirацii
Ьки праlliвникiв освirи та llьоrо Положсllня,

Винагорола !lада(-гьс, кожпого року yciil пе]rлгогiчнпм прачiыlякам

працiвникis. якi лрацюмь s лаяоl!у закладi за cyмic ництвом;
_ працlзххкlв. якl мають не звяте дясц.lшпuарле стяrнепня,
З, 8инагOро,lа наrJсlьчя llел]lогiчним llралlвник.м як llрUвило 1о

filюго свята Дхя прOuiв,tика осOiти. а в parl ]вlльлсlIIп
Elllia серел яавчмыlого року ыr агорода зйfurпчусгься пDп пФllоrlу
унку J працisником iз врахуваняям часу фаюичяоi робши,
4. РФмiр gаlородtl кожному прац]внику ь!f]яачдс!ъся на спilьяому

i{ерiвяиlпва закладу та вроФкому.
5, Пря визпачепt,i розмiру виl{дгороди вrаховусгься|

cлllillllд прдlв, ]рдrховс викоIIаLIttя сr)rкбоыlх обоD'яrкiв. вrlФпаппя
шл лlr}Tnl lпfiього трулового рпзлорялкуi

досялrсllня услiхiв у навчаянi та 8rxoвalrнi дiтсй, учдсть у районяих,
Епх onl мп llцa\l :]Nlагая вях. {овк!9сах. ог]Iяпах Touloi

!uкц протrгом вl;]лов,ляого gавчшь!IоIо року.

_ збереженпя та вUкоряgгання учбово-маrcрiальноi ба]и m т€].liiчlli{х
iB навчанм, оформленн, KaбiHcTiB ra чайсlерень. виlоlовлення наочносгii
- проведеgя' вЙФших за8яrь, робот3 з батьками;
- додержання вимоr, з охорнп пpalli та тсхнiки безпскв, саяiтаряо_

6. llpt{ вtлзначеннi розмiру вияаrороди враховусться чдс фfiпrчяоi роботи

7, Вянагородб нqдасть{:я Rа пйставi ааказу KepiBHиKa, погодкеrlого з

8. Роз iр щорiчпоi гpollJoвoi вtпlагородп пс моrtе псревлцратll одlого
ового oltqal} ((тавки заробiтноi плати) r урахуванням пiдвишень на jrcнb
ня al(aзy лро виплату вrrпагорди,

lBt



9. Працiвнши, якi у 1в'язк} iз зпсго.уъанняv .lU ,,,.,

омiрвпмн вяпаrорода виплачуЕгьсi у роз]!liрi. вс ilеяшому ]а серепнiй розлliр
дх по,]Jно\l! raýJajly освlпl

llяKll закладis освiти siдповiдно до пOстанови км Украlяи вiд з0,08,2002 ff!
" Про оплату llрдцi ltЁцiвяикis яа ocнoBi €дJfiоi тарrфноi ciTK8 розрядiв i
ieHTiB з оlulаrи lФацi лрацiвнякiв у(jвяов, заrulалiв m оргаяi]ацiй оl'темих

!уýй бюдя.егtlоi сфри " (iз lмПвми. вяссеничи поflановою Кабiне1f Miнiclpiв

Jýня вiд 22 серпяя 2005 р, М 790) - чають право_jаrвФл*уваги порядок i
a5рп прсцllозанн, працlвлtlкlз зulповlдно д0 lx осооllс,lого внеску в ]аfальнl
Ьътатя рботи. в \lеждх фонду здрбiтяоi п,агнl ]а гкрдженоl о в кошорисsх
ълiв i видагrtiв,



ЗДО:

Долатоfi N9В
погодlryю

Голова профсuiлки
lifi:алiя ГУнкоВА

ПОЛОЖЕПНЯ
про премlюмfin педýгоriч хх прrцlвпжiв

вання пе.]агоl FIнпr llрdlпвнlшlв | l,eloю пt,[lу]юванш ,ерчоl праlt|,

яо_впховноi !обо,пr. запровадженсl спираючJlсь, на поставову Кабiнgгу
i, Ухра]Тп вiл З0,08,2002 п, Nrl298. lиказу Мiнiстспс,гва ocBiTH iнлуки
вiд 26.09.2005р. за рдхуяок Kolцlil}, rавиденl{х у бюдж.,l,. а також,Jа

оя фопду cкoяoMii Koulтiз.
iюмння прово,Dmкя в пiJclnlкa$ll роботи в кале}tмрному роцi . у

. внсску у внкона!!я I!I!IliB i злвдrllь. фап!чяо пiлlрацьоuалоlо прФяго!i
!всу тд поголr{у€ться з лрофспiлковим Kotliтeтoм,

гiчЕl працlвявкш ореtпю,отЕя зз:
Фllювi MIclл, а lдож 1а апшвну учJ(lь в рапопllлх tlollKypcax. |ltt рспонну

гiчну премПо, Вихова,IсJь року. яа крдul,iil яавчапьн!й tабiнФ га iнпlйi
_ ,1осягнел!я високих результатiв дiтеii та вцховuтелiв на раrоннлх змагаянях.

llвEP-liKl,K}

-i тсгяна Боiiко

JT,i*"-. **r'"* pi,JlIoMaHiDHMи ефекшними |igгодами l пр|lйомаяи
lл-зацir o(BiTxboi робот;;
} високий pin€l|b орmн|иllll пm(овноТ робOти. вплив ва вихов3Ilня п ц|lей
Е.!лянськоi свiломосri та акrиgнос"гi:
l_ сгвопення впасноr о педагогiсноlп стилю в Fоботl;
l _ в-,Ьне влрвал*ення iнноsацirяих тсхнологiй. персдовоI о

J.fi"#T;Hi,ifl;" робmfi меmдячн}х о6,.дяань lворчих грул. роботи,l

! - вясокт якiсr ь фмовоi пiдгm oвюl та рйФ над fliдвишспIlrм хýп,liфiкшiт:l _ в,о,i""сски Ь чдосконалсню облаiнанш грд.
! _ аrг,",,у громалi"п1 робоr1. високиli piBerrb iаiалыlоI к}льl}ри,
aIои лDеvtюваннi миwь бии вDьовапi й iншi покц]пнки, що вямиrаюъ ]
liтеmЬ умо0. видlв 

-дiллiносl i i спр{яюгь вирiшенfiю i*дань ви"о"а""я
}aгmюФю покеliш, вiдобраmшь чкяу i добросовiсну працю. достйну

]i мЙ_" премiю*,Псь лрачiвники. я,(iчФпаlи дисuипJlнарнi стяrнеFвя в
ж.HHqM категор|и,

I*a оЙ riopалbiru о i магерiч-,ьного .:rимt,lюtsчяня лраui виflускликlв
Еrо.i"rмх'навчальних зЙадiв вони M<i:r,гb вlдзяЬчдтись 

-заоtочувдлъялми

}iяял або чiнними полар)+,камн лИ час урЪчис,тоТ посвяrи у вихоЙелiв,



}l()
зло:

тй,яна БоЙко

aKlrBHy }^mcтb у cl,BopeнHi flеобхiднпх y*loв працi працiзrикis та дhей:
фектl]вt у рботу з магФiа,lьно_техвi!tяого забезпеченl|я процесу

Ilя i зr{ховання: BIlecoK у лодраulсння сlsну ,1оlримання правш i ворм

2, Премilовавня моке !lловолитись ]а рахунок KonlTiB, закл4лсtlйх
орис вiдповiдrlо до лоложевь лост3яовt Кабiнету Mil{icтpiв Украiня

у

l, Премiювдння працiвнлкiв ,tлевiв профпй,(и , числа обслцовуlочого

епlll tlýlс1кн \ уNов Llяефекlхопоlrimыlосгi IIаOчJJIыlоtоrаклlду,

Е,2002 лsl298. par(),lloк схояонii Фонду rарплаг, та

доорuсозlсяе та ппцtаlлв е ставлення ,f,о влконання лосtllоDпх
'язкiв. дотримання правпл ви!трi!l ньоrо трудового розлорядку:

} lри!Jllня в llJlсжно\!) eNcll ,}вlацtrtноllу поря IKy при\llulJнL.
одарського обладllанlп. illsellтap, i TepпTopii;

3. ПремiIова ня здiйсlлосrься за насхiдкамll робоги зд piK у зв'язку з
.сiйяими. святкодfiмл та ювjлеlilшми датами,
4, Розмiл npe {ii u врдхlванням якостi роботи лрацiввикл.

llсгого внеску у виконаняя rIлaHiB i заэдаяь та поmдrryсгься з проФкомом,
5, IIрвцiRяикп члени профсtliлхи пр€мiюються за:

екп жпTr(iiLrbнocli: обсJлечешя,rогрпlirння савilарно,гiгl.нitlного рLжи[t}

б Прп премiюваннi мо*уъ б}т,{ Bpaxoвa]d й
llими посаламп. умовамиl вилаN{и робiт , Порrдок пр€ iюшяш

] Не можуть премiюв{г сь tрацiнн}lки, ,Ki orрfiмдlи лйсцltllillарili
енм в пfiочпоl!у роцl

дlrпатоN ,\n9
Ilоl,оджую

ll]лова профспiлкtt:
наталй ГуtlковА

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювr ш прдцiвl|вкiв

-} чхсл! обслуговуюqого псрсоЕlлу



погоджуюLP,lili} к)

ор здО:
н!талiя гУнlковАБоtjко

IlоложЕння
про премiюввняя бухrв]rтсрiв

про прсмiюваliнi розроблеItо вИповiдно до flоста}lови Кабiнеrу
c]pis Украiнл вiл ]0 сероля 2002 року Л!1298 (Про olllaly llрацi яа ocнoвi
о] таряфdоi cit*и розрлдiв i коеФiцiсrпiв з оплатя працi прпцiвникiв уставов.

aliв та оргаиirацiП окрсмпх лаJlузей бюджегtlоj сф€ри,, пос-muовл Кпбillету
icтpiв yкpaitll! вiл 22 серпýя 2005 року N,790 (пpo вяесеяgя змiн та впзнання

l
]

. Прсмiюванll' бухfsлт€рЬ ЗДО встаповитlt помiсячне.

. Преrliюsgllня бухгJлIерiв rдiйсllюваtи за суvлiнне виконаIlня сзоiх посаtrових
в'rзкiв, осбистий вfiад в загальнi р€,]ультатl{ роботи та високий рфссiйfiпй

З. ПрсмilOздвIlя здiйсхlоватл! у N!е)l'-ax {Dоllду оматп працi.
4. не виlLпас)гться лрсчIя поя lсгtо або часlково прапiвникп,. якl ,,iolly(lllllt

фних ро,п,лtв праlliвllикiп навчмьнпr ,аклаlIв. усlаноп оспi]и п Ha)ToBlB

адеяi нд них Йов'яrкU rn llPш illшц нелопiхах 1а }1iуоrеяяrх з робоri,
При Ilа'BHofil фоltду cKoHoMii ,аробiноi ппаги буiIалlерам }ДО вUпjачу( гь(я

цо втратили чпвяiсть. деяких постанов Кпбiнету MiHicTpiB УкраТни з
омати пpalll працiвIlикIв упанов. lаклалlв la орlанilацiй окремп l9лгсй

егноi сфери, та наказом MiяicTepcTBa ocвiтп i науки Уч.iня вИ 26 DФесня
рку Jф557 lЛпо лор,lKyвalllш ууо0 olljltпl llрацi !а заmерJженн, с\сv

i, s межа,( Фояду заробiтноi олати . везапсжно вiд фдктячяо вiдпрацьом8оlо
за пФiод виллати премii (ойпус гка. лiкарlцЕi),
Вип"аm пречii бухmлтсраir ,лiйсхюгтьсq |гiдно з ланич

.Ддkс положеllня дiс l lня 1аIверл,кенIlя.,1о замlllи новим,



,l]

лодаток Nq l l
погод)lýю

здо:
тmяяа Бо!tко агшiя ГУIlIк()l}^

]Аt,вI,]рлжук)

llоложЕllня
про лt сiriюваяпя уповноважепнх осiб

Цоrохснltя про прсмЬзапlя розроблено вiдповИfiо до поfirповfi Кабiпglу
Иiнiclpiв УФаitlи siд З0 серltrlя 2002 року N,l298 (Лро ofulaTy працi на o(Hoвi
Е]иноi .арифноi clTKll роlрялlв i коефllliillтlв l оплi,lп прэхi пpaUiBHltKiB )cl IlJB.

эвiпадiв та оргsпiзацiй окремих г:!l}зей бюлжfiяоl сфсри>. лостзнови Кабiясту
ltшtсгп,в УкрJiни B,n 22 серпtrr:Ooi роýу N.700.dlPo в!lесеняя iчill Iа виlнанllя
!хплlп, uro вцппr.ш чиннlсгь, ,lýKll\ пос,l нов Кабiнсг) MiHicTpiB y.paiнH 1

|впань,,п,оrи прпцI пр.Uiвникiв }ctaHoB. lдMrllB la орlанiзацiй окреми\ га,rлсil
F.o]xelнoi сфсри- la HaK.roM Mlнic epclBJ освllи , H])Klt Уьтsiни вiл 2о верссня

Р005 року,\6_557 "Лро }поря.lк)вJlь_я }rn,B o[.alll llрэlli la lатвещженш схсv

iзр,lф|вх ро]рлliв пр.lliвнпкlп навчJ lьпш\ JJKlalIB. }flансв освiги га на}ъоsи(

l I. Лрсмlюваяня уповноважеIlих осiб ]ДО проводrги за реlультаlамп робоrи.
l2. Премiюмння здirсltювдтll ]а c}l.rriHHc виконsяня обов'r]кiв уповноваженоi
ЬОи. ('соОиgтrrВ sхJlад в ]аlulьяl рg]ульга,,, робош la stlсоt{ий l|рофесiй ий
ь,,.
J3, Премiюваrпrя лiИснювlIи у меffi\ фоltлу оплаtи праl0,

fl. Не B"n,а"упкя преvlя llовнiс.ю або чдсlково праuiвникам. якi допусrили

Jрушення вяроirяи{о, ld lр}довоl lнсциlullнв. шlежни!! чиноl, нс tsикон}ва-lи
I3пдевl на шх обов'вки m пDш lm|в недолiмя ra луцекяп в роботi,

ts. В*"*." прсмiТ ровноважеrппr оtобON uiйснюi-rь{я lгiдно з даним

Ftожеlllпм tlв пiдсlавi llAKa]y дирепорJ ]д погоджеlпшv ] пффпi,тков,tм

Ёfr;:""-"."* л', lдня ?атверджеяня, до lшillи HoBt M.



вЕ

Ло]аток N| l2

п()годжук)

атмiя г,vllIкоВА,!а Бо пко
ходп пlодолосяrпса

норrlлr!вiDбсзпtкй. riгi.!и працi тд вхробппчоtо
сеItсловшпlд! пiлвплlсsпя рiвllя охопопх trпацi, lапобп анпя

злп кам впробллчоt о трявi,аtлlмIt проФссiiiнпм
rаIпорO3ппllяrl i авllрiям*

Проводити навчаяяя i
леревiрку зt|анъ r

житг€лiяльuостi (

охорона працi,

осiб,слецiалiсliв
пllтапь охорOвй

працi m виробпичого серсllовица. пЙвиценяi рiýня охорояи працi.
обll:lltнq ukл],lкаv виробllичоlt, тiвматизv), прФфссiliниl, l1хвппювillllяtt l

BapтicTb робiт,на]ва rахолiв (робiт) Строк Вйповi-

Прtцбаlп'я сп€цоlягу

Прп]lбlпl|л
, гiгiсни
працi

ЩорП,я

вiдповiда

зло

iяv сма_lаю lься l jJr dерд)tlую lься !ЦОIД!Q ]а цlсю форsою

х.

ЕФеI.аfiвнiс

попiлujеllл

працi

ЩорП,,l



1_{твЕрджЕ но ПОГОДЖЕНО

р ЗДО:
тстяяа Боико

lIЕрl-цIк
пптань соцiапьно-екопомiчпого i прявового

хараmеру! urо погодliтються керiDпиltом llаuчального закладу
та Профспiпковою оргапi}ltцi(,о

Пiдстав]

Ппсвилd вн}трiшньоl о тр}lUвого розпопqJку

ПопФеднiй та остаточний розлодil навчальпого л,п,24,25 Типових

п,6З lнстр}кцii

винm(ових випадмх
вихiлвi днi та до

.,l,'71 IспЛ

обiт

УкраiТ

,79

i Прийом на роботу неповнолiтнiх ст l88 кjпп

склал атеста,riйвоi kolricii

r-'',
Прпм,Литапля i jloKyrleнTи

кзп]lcT,i42
УкDаiни

робочого двя i .]i,1iнHocтi техперсоналу

кзлПГраФiк'l вiлпусток



у
Звйьневш прsцiвникiв за iяiцiативою
адмifiiстрацii з пiдgms, пФедбачен х п.l (KpiM

лiквiдацii оргаяilацi]] пп,,2_5_7 fl Д0, пп,2..t и,
4l КЗr[ Украiяи, тобто при|
п. l ст.40 - скороченнi ulтaтiB, реоргалiзацii;
п.2 Ф.4о - н€вiдповиностi поФдi внаслйок
яедй:татвьоi квалiфiкацii або сrаяу здоров'я;
п.] ст,40 - €ист€матичltого Rевикоllанi{я б€з
поваrо х прлчлв посадовлх обов'язхiв
п.4 ст,40 - прогули бе! повакяц fiриllин;
п.5 Ф.40 - нЕ,',вленнi яа рботу бйьше 4-х
мiсrцiв внасriдок riвороби (I,piм 0собливого

п,7 ст-40 - появi fiа роботу в fiе],верезолtу cTaнi;
l1,2 cT,4l впнни\ } дiях лри обслуlов)sаннi
матерiальних цiнностсй. ,кцо вони дllютl,
лiдсmвш дL lrфатя до8iр'l
п.З gr,4l - аморальному вчияf,f, яecyмicвoмy з

K]l]lIст.43
yKpaiнп

ст, 252 к!lПНакладаяня дисциDriн8рlлlt стягнень па члеяiв
профкому (ва голоsу профко\iу оогопж€ння
профспЙковоlо органу)

КrlIПcr. Iб lЗахопи ? охоронп !рilцi l TcxlIiKlI бе lскп

Правлла з охорояп працi та бсзлеки
хOfгтсдЬльносгi у навчаlьЕгх кдбlнgщ.
маЙсгернiх, спортзмах, кmельшх i т,д,

п,4 додаткп l,2,З
Iнстр}кцii про

п,]l Tici
lfigгрукцii ( на 15-
25оь|

Перелiк лрацiтликiв Ъ

персопму, ,Ki мають

чltсла адь{iIliсl!ат!вво-
навчLьяо-rо!lомiжtого
право ва пйвпцеяяя

ТчпllфiкlцiliLli ( l](кll

ДоLлати за с}.,!iщепня проФесili (посад),

розширення зони обслуговуванш чи rбiльшеоня
oft яг'в sllконумЁиi робiт
Поло,ltенн, про премiюван|tя, PmrlipР
маlерiмыlоi лопомогп 1а премй лрацtвьимм la

Е

п.52, тпм ке

l

l



Додltток N99 до Ti€iПсрелiк робjт, нп якi встаяовлюються доI1патл за

важкi i !еспрпятлrвi умови працi. атестацiя

ст, li8 Ндданвя вiдпусток, lLередбJ,lенi дiючиrI

i9 перелбаченi дlючим



IK) погоiliкЕяо
Гоlова профслiлки|

натаriя ryHIKoBA
о:

oi,iKoi}

NrN!

вiл адмiвiс
l Г Iина MAKOBFIibi1 вJlхователь_ lilетоцис l
2 на!iя ПЕчЕНюк засryпвлк лирекrора

l Лrлисd ПАШ Еl|NО

Лк,лмиlJ оГ:lоВСь;i\

п,LБ,




