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I РОЗВИТКУ ЗАКЛДДУ
], зАlаштIсть тд соцдльнI-di здхист вIд БЕзроБlття
4, рЕгулювАя}lJл вироБtйчих, трудових вIдIосин. рЕжим

IIрАцl l вIд]очиFку
5. НОРМУВЛНIUI I ОПЛАТА ПРАЦ
6, охоронА прАцI тА здоров,я
7. соцlАJънI гАрдLlтtт, пльги тд коI,fЕнсдцi
8, соцlдльнЕ пдртнýрство
9, глрлнтII дяJьностl проФсIllJковоi оргдн]здlдI
l0, KOI{TPOJъ зА виконАн}Ulм договору тА вIlповlддJlьнlсгь
cToPIH
I l. додлтки до угоди:
ДоПапокМ l Штаlяий розллс ЗДОi
Доtа,покМ 2 Перелiк посад лрацЬtrикiв з яенормовани}. робочям двем.
яким може надаваl ись додаrкова оплачувана вiлrryстка:
ДоOа,пок ]t9 3 Перлiх категорiй працiвЕ{кiв, зэйн,т!х яа роботах з
вахкими i l!кiдпивлми умовамх працi та особливий хараю,ер працi, яким
за яаслiдкамll атфтацii робочrх мiсць надасться додаткова оплачуваяа

ДоПапок Jt 4 Прав$ла вн}трi rпього тудовоrо розпорядку
,IоОаmок JФ5 Перелiк аремiй, доплат, вsдбавок до тарйфяж ставок i
посадоsпх оUадiв працiвникiв пi.Oпри(мсlв. усlанов i органilsцiй. uro

мають нiжгалутвяй харапер ;

ЛоOапок tftб Лерелiк робiт з несприfiлявими умовsVи працi, при
впколапнi яких здiйспюсгься пiдвищсва оплат! в розмiрi до 12

вjдсоlкiв ставкп заробiтноi пл9ти прачiвникам з ва)ккими i lJJкiдливltми

,Iоdаtпок М7 ПОЛОЖЕНIiЯ про лорядох яадавяя щорiчяоi грочrовоi
винагорпди ледаюгiчffим працiвникзм за сумлjнн} Ilрацю i зраJкове
вяковавltя службовrх обов'я]кiв;
ДоdапоЁ М8 ПОЛОЖЕН}Ul про премiюввннл педаlоl;чни{ працiвникiв:
допаmок lfto положЕIIня про лрсмiIоsанпя працiвяикlв з tlисла

обслуговуючоm персояалуi
Iоdап,Lк tft l 0 ПОJIОЖЕНIUТ про премiIованхя б}эсаJrтерiв;

ДоПаmок М l I ПОЛОКЕНlUI про премiюваяяя улов}lоважеяих осiбi

2



Доdаrt (r! -1? Комплекснi заход! цоло досяrЕе
норматдвiв бсзпеки, ri.iсtи працi та вrробвичого середовиша.
пiдвищеняя рiвЕя охорояп працi! запобiгавяя випадхам виробничого
rpaBvaTilM), професiйним ]axвooюBalIllqM i аварiяц:
ПоOаmокМ ]3 lВРЕЛК питавь соцiаrьно еkономiчяою iправового
характеру, що поюд)куотъся rcрiвником яавчмьяою зашаду та
Профспiлковою оргмiзацiоо;
,ПоПаmок Л 14 Склвдробочоi KoMicii з коmролю за вико!апня м
колеmивного доmвору;



l, злгАJlьнI положЕння

1,1.Даяrй колеlои!яий Договiр далi умадево вцловiдно до Заtопiв
Укра]яй (Про повяу зтдьfiу середн,о ocвiту>, (Про ocBiT/D, dlPo
колеrгивнi доmворя i уmдй,, <Про ошату прщ;), ( Про проФслiлки, ix
пре тэ гарбtiтni дьльносгi>, <про забезпечення рiвttих лраа та можлявосгей
жiBoK i чоловiкiD, Про соцiальяий дiшог s УкраrЪЬ, КЗпrl Украillи, дirочоi
Генермыlоi. г&ry !еsоi. регiоямыlоi Уlод, Положеяя' про lшад освilи.
С,гаryту ЗаlФаду дошкiльвоI освiти iсФ- садка Л!5 (ФзкеD Гайсинськоi
Micbkoi ради. сmтуrу профспiлки та iltiш jаконодаsчих aariв Украi:яи.
1.2,Д ,ий ДогOвiр укладено з мsгою здiйоIсння rоmлексу ]цодiв для
]6ережеявя ýоцiмьяо_економiчн!хt правовю( Фравтiй працiвяикiв та
забезлечеlIи, стабiльноi роботи Заклад/ доtчкiльноi освiти ,сы- садкд N95
(Факел') I'айси{ськоI Micbкoi ради ( далi. зло л9 5 (Фа{€л))-
1.3. Сторпамtr Договору е адмiнiсг?ацi, ЗЛО ъ профпiлка працiв|lикiв
ЗДО як ловновsжний предФник i Wисllик iEreРeciв члеЕiв прфспiлк!
працiвЕикiв ЗДО
1.4. Дя Логовору поццрrоФся lla працiвниl(iв ЗДО цо входять до систсми
Mifficrepcтва ocBifir i вауки yкpai'M, € обов'язкоýою для виконшпя
адмiяiстрацiею ЗДО, комiтеюм та оргацiзацi€ю прФслiлкв лрацiвEикiв
здо,
1,5, ДолоOiр всlшовлIос rjя працiвникiв мiнiмальнi сочiа"тьпо-сконоvlчнi

гармтi1'! ,Ki не мож)ть б)ти змiнеяi в колекmних договорц у бiк
погiршевпя. Доmвiр t e обмехус лраза тудовях коltекrивiв. На лИ.тавi сг.
9-1 КЗпП Украi'яи вони мох}ть 6}ти розшrрепi за рdуяок екопомii фоlцу
зsробiтяоi плати, слонсорськхх коштiв, з!роблених колеггивом,
лозабюдкетяих коштiв, шrихом вrФqення узmджених положень у
колекивнi договори.
1,6, Доmвiр rабезпечус p,BHi права тs моштямстi жiнок i чоловiкiв пэ ]ас{,0л

ген-Oерноi рiвяоФi та неrопуlJlення 6)дь-яких дискримiнацiйних дiй
вiлповЬllодо ]акону yKPaiM пЛро забе]печення рiвниr праэ та мо,спивосей

1,7, Сторони юбов'яl}шмя оргаяiзовувэтя эаходи, спрямованi на

фрщванн, г€вдерноi ку,ьт}?и тудоюю колепиву, сгворювт1, умови
ппJ!i. я]i доrвошть жiнкам i чолов;кам здiйснювати Фудову дiяльнiсть на

1.8, Сгорони виrнаюЁ Доtоsiр норvативним аlсгом iдомовшися врловумти
нормв та положеяяя генераJьяоi рсriощоi та галrлвоi Уmд.
Стороп Договору т! iх ловяовrlitепвя
1,9. Договiр укладено Miж адмiнiстрацi€ю зsкла]ry дошкiльяоi оевh,и Nqs
(Факел> Гsйс@ськоi Micbкoii ради в особi д,репора ЗДО Памепко
Krтepnn|l Грпmрisшп з однi€i сторош (далi сторона рбоmдавщ) i
лрофп;пfiовоtо орвнiзацiею ЗДО в особi rоловн ГЕатюк Омпп Юрiihяя
з iншоiсторон (далi - профсйI кова сторона).
Ll0 Г боlодlвець пiдтверджус. UJo BiH мас повновФкення, визначеki

Стаryтом тs Положснrtям про ]аклад освiти. на
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ведевм колективвйх переговорiв, укладевня колекгивного Договору i
вllко}lаяня зобов'язшь стороня робоrодвtц, ви]яачей цим Доювороýl.
Lll. Профспiдова cmpoнa виlначеЕj llиш!

законодазством, стат)том профспiлки, на ведсння коjе@вtlп персгово!:в,

уюlадешя колеmивногодоговору i виконання зобов'язань профсппrковоi
стороня, визндчеш цим Договором.

1.12 cmpolm визпають взаfiнi колекгивного договору,
зобов'язахяя вiдповiдlих c,Topiв галузевоТ (гехераJьвоi, регiоfimяоi) Угодя,
укlаденоi нз 2022 - 2025 роки, iзобов'язуюlьсл доlриvувагисq лринципiв
соUiального парlнерствs: парит€тяосr i i прсдстшншrтва, рiв оправfi осli
crcPiH, .tа€мяоi вirповiдФьяФтi, консгр}ктявl|оФi i аргумсЕгованостi лри
проведеIlнi пер€mворiв (коясультацiЙ) щодо укладеяяя Доrcюру, вhеФш
змig i доповне ь до ньоm. вllрiшекlл Bcix пятань! що € предмегом цьоrо

1,1З Сторо}п оперативlIо вхивзтимугь ]аходiв до усунсяш персдуvов
трудових спорiв (коsФiпiв) у холi реrj|i9цii

юбов'91dнь i Договору. вiддаiзmщть пер€валу

роз'яснеяню спiряих питаяь lдляхом цроведеяня консультацiЙ, переrýворiв i
прймирних процедур вiдповjдяо до захонодавстl,д,

l . I 4 Положепя Доmвору . обов'яlкоsиr.rл дл, Ф opiн, що iT уклал и,

1,15 жодна iз сгорiн протягом дii Договору не може в однфmроннюму
порядку призуп,яят'' викопання прrйняrих зобов'язавь за Договором,
ЖодЕа зiСторiя про,rягом дii Договору яе мохе в односrоронвьому порядку
приймати рitлеяsя пр змiяу дiючих лолож€нь, обов'язкis за Доrовором або
прl,зупинити iх в,кояая я.
L16, невiд'смвою сасгиною Договору € додаткl, до Hei (.\ra 1- 14).

TcPMitl дlI Угодх тt пдбуття iI чпвrоmi,
].l7Доrовiр укладено яа 2022 -2025 рýк]n i BiH набувас чинвостi з

момспry пiдписаIФ СторmW iдi€ до утладеlIня ноsою Договору.
Сmрояи ломовплися, що прп змiнi засновlвлха чв керiвяЕка 3ДО чиняiсгь
колеl{гивного доmвору зберiга€ться прmягом стоку йоm дii, ме не бiльlле
одtrою року, У цей перiод сmрони повияпi розпочати переговорв про

укJlадеяня новоф чи змiну абодоховяевяя чиняого Договору. У разi
лiвiдацii,ltl реорmЕiзацiТ ЗДО Доrоsiр дiс пропгом усього сr?оку
прведечяя лiвИацii чи реоргаt|iзацiТ,

1,18 Сторони розпочинають переговорп з укладентlя t!ового Доrовору lIе

равjше як за ] мiсяцi до закiячевш сlроку дii Договору, на який вiя

Порялок впесепiя змiя тд лопоsл.яь до Доmвору.
L19, Змiни iдоловне}lня до колеюивЕоrо логовору, уголи протrгом строку

Iх лii мож}ть вносигися тiльки зlолою сlорiя в поря]]ку,
визФчеяому колсrгивням догоýором, угодою.

I.20. Сmроп4 яm ifiiцiюе вяесоIlня змid iдоповяеяь до Доmвору, письмою
повiдомля€ iншу сторону Ilpo почаmк проведеяня переrоворiв (коffсультацjй)
та надсила€ cвoi пропозицii', що слiльЕо розглядаються у 5- денний Tepмiя з
дlш i'x отимапFя nlujolo сторолою. Зацiкавлеяа Сторояа писъмово
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повiдомлr€ iншу Сторону про початоft лроведенн, переговорiв
(ковсультацiй) та надсилас cвoi прлозицii, Др}та Сторояа лрlягоit cevll
днiв з двi iiк отрлмдIд розпочинае переmвори.
Порядок i(tpoкп довсдепtrя змiсrу До| овору до прдtriвпикiв
1.2I Пiсля пйписФя, Доювору Робоmлавець протягом п'ятя рбочлх rнis
тира,./. Договiр i доводить його до вiдома Bcix працiвgкiв 3ДО пй лiдаис,
У подальшом} Робmодавець забсrлечус оrнайоVqеllIш при}няlIl\
працiвникiв ЗДо з Доювором пiд пiдпяс.

повiдомяа рссстрацiя договору.
1,22 Доmвiр подаеться ва повйом,{у il€€qграцiю протягом l0 дlliв ] дпi
uiдлисанfi я його сторонами.

2. Створсвяя умов дпя з.безп.чепdя сгrбirьяоm ро9в!пу ЗДО
2.1. Адмilliстрпцiя ЗДО зобов'язуmся:
2,1.LРацjоьаrьяо викорисlовуваги та спеliмьноlо
фондiв, и€ допускаm Тх вя.,гучсв|lя, викорrсганrп хе зэ прязначеmям.
2,1,2,Сприяти розв!тку та змiцяеняю магерiаJlьно_техяiчноi бази ЗД0,
забезпечеш комплекгалii gавчальяж kaбiHeтiв засобм вавчання.
бладпапням, вебхiдвпм, магсрiцами.
2. ] ,З,Створювати необхiлнi органiзацiПнi, матерiмьно_фiнансовi yмoвn д.,lя

реалiзацii прiоритФвих нФр,мкiв розвитку ЗДО, спрямовувати пi!львiс,ь
н] бflумовну р€алj'алiю прбв Фомадля на ocвiтy, ф,rвлку lворчостi
лсдагогiчllих прдUisllикiв. llалаllня Iм необхiдноi меlодячlIоi допо!оlll.
пИв,цrуваm ii проФесiйний рiвtl,ь.
2.1,4. Не допускаlr порушень тудових прФ i врадтiй лрацiвникiв.
2.1,5.Проводиlи фilIансово-гослодарсьну jiяльн;сlь вiдповiдно ]о
Бюrйетноm кодехсу Украiни, Закону УкрiЪи <Пр ocвi,ryD та iHUl x
яормативно,правових aKTiB.
2.2. Сторох Догоuору, керуючцсь прхIlцппамя соцiпль!ого
п.рверстм, усвiломлююq|l вiдповiдшьпiФ rs фувкцiовувацli i
розвпток ЗДО, яеобiiдяiсть покрдщ€liкi сrsновхщ! працiвниýiв!

2,2.1, Жодяа зi Сmрiя пропrом дii Доrcвору пе мох(е в одяосmрошьоýl),
порядку прпЙмаm рiшсння про змitlу дi,очп положепь, обов'язкiв 1ll

Договором або llрвухияитя i'x в,кояанgя.
2.2.2, Вживати води дrя недопучrеяru пр}й!ятгя р;шень. якi вг?ож]фть
зв)rr(енням прав i свобод громад,Е в ЗДО, зокрема T,{xt цо стосу€ться:

. з6Ьш€ння оftяry педsгогiчного t]шщтжепш;
кiлъкоФi mдяв в пдчальному плаlj ЗЛО серед

нбвчалъного pokyi
. необгрунюваноrосюрочеwя чисеБвостi працiвяикiв:

2.2.З.Попередхуватп вrникilенliя iццrвiдуальЕп та колекгивпйх тудових
спорiц д в разi ]i вйяиквення _ прагн}"ги до розв'
консультМй, Сприяти €фективнiй роботi KoMicU зтудовш спорЬ,
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3.Здйgгfiсть тý соцiальппй зrхяст sИ беrробiтrя.
З.l,Адмiнiстрацiя ЗДО зобовlязуетьсr:
3,1.I. Узrодхувли з Прфспiлкою ЗДО rci рiшеяш пр змiвlr в орl"яiтцii
працi, в mмy чlrслi рФрга8iзацii та перелрфЬюваяяi ЗДО, скорочеяня
чисельностi або шrату працiвникiв flе пiзяiпе, вЬк за З мiсяцi до памiчепих
дiй з економiчв!м обф}ъryванням та заходами забезлеченосгi зайшостi
вивiльяених пралiвникь.
З,1.2,Слiльно з службою зайняmстi населенш брати учасг! у розробцi,
рсалiзацii та контолi за викоrаяtiям заходiв щодо забсзпечення заfuяфстi
працiвliи*iв ЗДО прп i'x вивiльненнi,
].1,з, Вжлти rаходiв для д lа)fiсння педагогiм
працiввякiв lia piвBi не mжчому, Hi)x яа сmвку.
1.1,4. спрлrти mму, цоб в здо при ъЬьнешi ледаrý.iчнrх працjвникiв
вивiльненi години рФподiлши в лершry черг} мiж тими працiвникши, якi не

l,],5. IIри прийlзпi нs роботу нових педагогiчнlrч лрацiвникiв врловувsти
думку педагогiв олноймеяя,fх спецiвльностей ЗДО, ,кцlо вони не MalliмyTb

З,1.6. Здiйснювати звiльнея!я педаrогiв у зв'rзку зi скороченЕя обсяrу
тiльки пiсля закigчення на9чмьного року.

]. l .7, Н€ допуска?и ушадаяя, сгрIФвш доrcворiв з мотивацiТ необхiдносri

].1,8, l'lри звiльненнi працЬgикiд за скорчеmя шmту чи при реоргаliацiТ
]ДО вишачувsгя ilм. KpiM вихИноi доломогиl однорвзову MalePiмbнy
допомоry: в розмiрi 0,5стзк! лосддовоm оuslry при безп.рервному стажi
роботи в ЗЛО до l0 poкiв, посадового окпаду _ при стажi бiльше 20 poKiв,
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2.2,4,Не лопусхат, застосрання заходiв адмiнiстративно-дисцишiяарЕоtэ
впливу чи моральвого т,ску на лрацiвяикiв Здо у випqдку вiдсгоювавяя
дими cвo]i здкоцв прав та iflт€рссiв.
2,2,5 З!лицJки коштiв викорястов}ъfги за цiповим приlнаqенням дш
виплатr наJбаsок tФ пресmжнiФь педаrогiчноi пралЬ,.
надбмк ]а складцiсть. напр}-;(€нiсть. за високj показниш у праlli, за
викояапя особJIimо вавIявоi робФч, премiюваяня працiвI|икiв ЗДО в
повному обсязi ] використанt{ям Dапичпп яорv нормативно,лравовlý aпiв
з пrmЕь охороsи працi.
2.]. Профспiльтвд орrплitrцiя зобов'яlrо ься:
2,J.l,KoHTpoлoBam claH дотримання ц,удовоlо закоподавсlвi ).:vа
}чдсниками Договору.
2,J,:,lнформувати груловиП кол.mи, про 1мiни s фудовоиу закоьодавсlвt,
вадаватя itцивiryдьнi консультацiiчлеяам ПроФспiлки ЗДО.
2,З,J,Враховуючи д/Wу члеяiв Профспiftя. готуватfi прпфпцii дu
адмiяiсrрацii щодо покрбценн, роботu ЗДО.
2 ],4, Вr(ивати заходiв л,rп яедопуцеш Dрийняггя rахонодФчич abfiв, жj
загроr9лоть звrлеямм прав i свобод громадян в ЗДО, зоrрема при лiвiдацi"l,
реорrанiзацij та пФепрофiJтюваннi 3ДО,



,1.Рt|ул|овапtrя впробнпIпх, 1,рудовпх

1.I. АдмПliстрацiя ЗЛО зобов'язусться:
4l l жiнкам i qоловiкам 1абезпссwатя

вiдлоспн. Режи t працi i

прац.влаlllтуваяяi, просуваlrпi по роботi,

4.],2. Узгодкувати з Профспiлкою ЗДО будь-яхi змiш тривалостi робочоrо
часу. режиму працil повИомляrп прцiвникiв пр талi змillи ]э rва мiсяцi до

4.1.з. ддмiнiсграцii здо fiе iшагати вiд працiвникь без ft зmди sикоllаям
роботи, пе обумовлсllоi тудовgм доювором та посядовrмfi бов'язкм.
4,1.5, Bci заохочеяяя храцiввикiв ЗДО поrcджувати з Профспiлкою ЗДО.
4. l .6, Забезпечmи контропь за розробкою та заперФкевням:

r' цтатного розпясу здо sйповiдяо до твлового !пату (Додаток л-оI)]
,/ посадових обов'язкiв педагогiчЕrх m iншlrx працiвяикiв Здо, як

веобхiдноi умови ъбеfiечелнл об'сп@ноi аlФцii працiвникiв ra
вс,аяовле}шя вйповiдн}о( )мов оллвти прдi:

/ правил внлрig:пьоrc тудового розпорядку(додаток Ns4);
а

Виlцаry лроводяти за рdувок exoнoмii Фонду заробiтноi плати Е
позабюдх(сrних Еадходжеяь
З.2.Стороllfi домовялrсь:
],2,1,Оргаяi]увати в Фудовому колеfiбi яаэча.льяi сем;парл для
працiвtftiв з закояодаэстя про зайялiс,ь, трудового
заI(онодазства, охорони працi.
з.2.2.не догryскати звiлпс,m, лрбцiвяиfiв зДо, якi маоlъ перевахltе право

на роботi або, пi нс tlоr{угь б}ти ]вiльпенi tгiдяо чияltоm
]аконоддвсluд (cJ,cT,42.184 К]пП Украiни ) ra;Hmi законод8чi акти,
],2.З, Сприяти вiдмjRi орfuаfiи мiсцевого самоврядумння, державноi
виконавчот влади Herakoнпo приrmл}гх нши pimeltb. якi стосуlоть.я
скороченяя чисельяостi або шта?у прщiвникiв ЗДО,
З3. Профслiлкоsе оргаliз.цiя Фбов'rзуmься:
З-З.l, Не давати зIоди l,a звiJьfiевш працiыlикiв ЗДО бв проведснlIя
попереднiх переrоOорiв щодо можлявого ii працевлашryваяяя.
t.1,2 Викорисmsувати тримiсячний rePMiH ]rля ведення переrcворiв i]

уповяовФкеIrим Еим орmном, обмiяу iнформацiсю,
проsодити iншу рботу. спрямовgну на вiдхрrпя дових робочп мiсць.
3ниrlенш р;вня звiльненш прцiвнихiв.
3,3,3 Спряяти поlлхреняю iнформацii цодо по]реб кадрового забезпеченпя в
ЗДО через засоб, Macoвoi ifiформацij.
].3.4 Коятрmватl, порядок прв€дення лiквiдацii та реоргавiзацii ЗДО,
скороченяя u]ml)l ]абqлечеш праUем3шг)здняя при цьому ,вiпьнерих
грачiвшiв на HoвoclBopeнi робочi !iсцr. на BaKafiHi стаsкл siдловияо до
чвяllого законодsв.тва ъ Доmвору.
З.].5, Не знiмати з профсlliлкового облiку прэлiвяикiв ЗДО, звiJlьнених заст.

40 fi.l КЗлЛ Украiяя, до ix працевлаurýваям.



r' забезпечитя обов'язкове ввелешя особовиt облiковt* карток п-2 на
Bcix лрацiвнпкiв ЗДО.

],L7,озdайоv,Uоваtи пралiвникiв ]до пй розписку i наказши, якi
персоllшно ix сlос}юъся, ).моваvи працi, лоса,довими iнсгрукчiями.
праrиламrl Bн}lгpillabom трудового розпоряд{Y ъ коrепивмм доrовором.
4,1,8. графiк вiдпусток сшаддегься яа кожняй календарнfiй pik яе пiзвiше 5
сiпя п(rmч!оm pora i довод!гъся до вiдома Bcix працiвяикiв ЗДО.
4,1,9. llадаваrи невикористаlIуr пова)*нихпричин в;дп)сlку,
4.1.10.ДоIrус@и надання вiдIryстки в р*уяок май6}пьоТ лiтньоi для
санаторно-курортного лiкування, Як вин'яток, яада!ати вiдлустки без
збер.хенtl, трбimоi плат працimикш дш rакiFеllня лiь}мяня вiд
тяжких 1rхворювшь та ,ля rаверlllеняя сана lорно_кяор l ного лiкування
працiвнffха чи члена ciм'i трявмiсгю, встз!ошеЕому у м€дищому висtlовку,
а пкож госгроТ обф)аfi,ова!оi необхiдЕоgгi; хворобi рiдяих, реабiлiтацii пiоля
важлоi хвороби. наслiдltах похсд, стихiЛIlоlо ляха, i ших складlt8 сiмейних
обdавивd, ВiдDовiдво до ововле}{п норм (Захон 

'{s5З0 
в;д17,0З.2020 р,)

Ha,OaBar и неоллачувану вiппустку за }lодою мiж пра!Ьником rа керiвнкоv
ъ ]Фзою лрацiвниха на кь час харбли|rу sбо до копрепоi дап. вка]алоi
пралiвяиком, бФ обм€ження тривалостi 15_ти каjеядаряих днiв на pix (ч,4
ст.84 КЗпП та ч.]ст.26 Закову (пpo вiцпусшr.
4.Lll, Надаваги подружюм. якi прачююгь в слс]tv; освiтл. роJкливiсlь
викорисmти вiдryстку в одхн i mй же час ,

4.L l2. Вцкликаги лрацiвникiв Здо i] Ulop,cнoi вiдп}сftи лише за ]i згодою
ra у випадках, виlначених 1аконодавсвом. У випадку вимлку з вiдл)сl м на
об'ь! садочкiв обов'rlково компсIlс}ъати вiдпрацьованi днi,
4,1,1З. Надавап лодатковi вiдлустки працiвgякам з н€нормованим рФочим
днем т!валiФ до 7 калеядар!лх дяЬ зЙцо Додатку ff 2 до Доmвору,
4,t.l4, Встаяовлювати працiвнкам ЗДО додатковi вйпустк, за роботу в
ч]кi!ливях i вах(кп умовах працi залсжно вiд атЕсгацii робочих мiсць
в;дповiдно до Додатку N9 З до Договору.
4,1.15, Надаватя додатковi оплачу!мi вlдпуФш по rд пер€дбачумяу

тиваjiсъ ]а рахунок позабюджетlих коштiв m екопомji
фовлу заробiпоi плати у випадl{ц: особястого шлюбу, шлюбу лiтей,
наролженнi лпини-багьковi. cvepтi рiдяих. проводiв на вiйськову слрi6)
(6атькам), дояорш, rромадських обов'язкЬ головi
l lрфспiлк, ЗДО - три робочих дlli на умовах колекгивяоm Договору,
4.1.1б , Одяому з батькiв, Ki мшть люх або бiJlьше дireй BiKoM до 15 рокЬ.
або дитину з iква.liднiстю, або якi усиновилп дит!Еу, Maтepi (батьку) осби з
iшмiдпiсflо з дfiтипства л;дгрупп д l групfi, одиllокiй Maтepi,6aтbкy дитляи
або осби з iнвалiдвiстю з дитинсгва пiдrр}ти А I Фупв, який вfiхову€ ix без
Marepj (у loм) числi у pfui гривдlою л.ребуванн, Malepi в лiк}вдьном)
закладi), а тахож особi, яm взяла пiд опiку дfiтину або осбу з iпвалiдяiсто з
дяmrства пiдгр)пи А l гр}ти, чи одЕому Ъ прийомлб< батБdв надаеъся
щорiчно додsткоsа оппачумна вiлпустка тrвмiсгю l0 календаряю( днiв без
)?ахуваяш святкоrих ; нерЙочп двis (свт, 7] Кодексу ]aKoHiB лро працю
Украiниl, За наявнiстlо д(hjлькох пiдстав для нJлsння цl(; вiдпустки ]]
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загальна тривмiсть ве може перевищувати 17 кденларних днiв, (ст, 19 в

редакцii Закону Ме 490JM вiд 06,02,2003 р. змiнево Закояом Украlяи вiд
19,05.2009 р Ле l34]/y1 <Про внесеняя змiн до деяких збконодавщ amiв
Украiяи з питаlIь соцimяоrо захисry багашдir@х ciмeb).
.l2. Сmроня договору домовплхсяt цо:
4.2.1 Перiоди, впродовж як!х у ЗДО н. здiйснюсаю, очяий |lаsчальний
процес locвiтll, dя,пьв;стъ) у зв'язку ь Фiърно_епiдсмiологiчllими,
шiмапч ими чи iE@W, яе здлежпмп вй працiвникiв обставянаW, е

робочим часом тЕдагогiчвих тд iвших працiвяихis. У заrначевий час
лрацistlики залучються до ocвiтHboi', органiзацiйяо-методично]-,
органЬацiйно_педагоriчпоi роб;т вiдповiдво до ваказу ксрiвlrика ЗДО в
порядк), леред6,чено\ý договором та лрФилами BHyтPillJHbolo lрудовою

4.2.2 Режнм 9йювапя оргаяirацiйfiоi', методrчноi Hayкoвoi роботt
реrулосгюя лравиламя вl{}трilлfiюm трудовоm розпорядку, планами
науково_дослiдяfiх робiц прФамбмн, i}цивi.ryальвrми шанами робiт,
4,:. l,сприяти rзбе}печенню дотнманнл пршш вн)трiшнього тудового
розпорядку (Додаток Jф 4 ).
4,2.4.Своечасно iяформ)вати працiвнfiкiв ЗДО про змiяи в нормативних
документах щодо gставовлевш otPoKiB освiтяього лроцесу, тощо.
4.2.5, Звiльнендя працiвникiв ЗДО з iяiцiатви адмЬiстрацii ЗДО, у зз'язку з
лjhвiдацiсlо, рФрfuilацi.lо lакладу доUlкiльноi освiти, та скороченlшv
Imry р€комендовало здiйсfiювэти пiсм ъкiнченяя н!вч9льноrо рок} |

дотрияаншм порrдку Е llаданllяй гар тif,, передб!qенях щ

4,2,6, Спiвпрацювап з вiддiлом освilи ta орmяай виконавчоi ейдя Е
йсцевого самоврядувая попереджеян' порудrеяь норм
законодавстваl tJедоIryценвя яеобФунтованого закритгя Здо та звiльяеявя

4,2,7. при призначеннi в Здо на роботу lнайомиlи працiвникiв пiд роlпис. r
посадовими обов'язllами m Правйламя вяугрiмm трудового розпорядку.
4,2.8, Сторопп до овпJпсь, що у влfiадках оголошеп!{, l€рмиЕу, чи
нdвностi iнших !епередбачGних обс"шя. кш дtти яе вiдвiдrоть
навчФ|ьпиЙ ъшад, педлрацiвники заJi)4аffiя до мйол}чно_педагогiqноi i

орган;]ацiпноi робсги в меяаr( часу, цо яе переви,ду( iхнього яаванвенш,
Обсrryговуlо9fiй персоЕал зцрасгься до виконання господарськrх робiт, що

слефал!вих зпань (прябираявя пршiщень, дрiбний ремонт

4.2,9 На час загрози пошироння елiдемii, паядемii, Е€обхiдllостi самоЪоляцii
працiвника у випадмх, вставовлених заковод:вством! гrабо у разi
випикненsя згрози ]брйноi aФecii. нечввичйноi сиryацii tешоreяною.
природrого чн itlшоm харакгеру мож€ эпровад)куватие, нддомв, робоm
паказом адмiнiстраIii бв обов'язкового укпадешя тудового доrcфру про
кадомну роботу в письмовiЙ фрмi. З Еш flакsзом (розпоряд*енням)
праdвних оэ!айо['mеъся протягом дзох днiв з дня його прийшпя, ме до
запровалкснпя надомноi роботп.
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Цадомиа робOга це Форма оргаяiзацii працi, за,Koi рбота вякояуегься
лраuiвяиком ]а viсцем його прожиsшш або в iядJих виlначених ниv
примiцеянях. ulo хsрактери }уються нмвнiсlю ]акрiплсяоi зони, теvirни\
засобiв (основних вrробя,qrrх l ловиробничrх фопдiв, iяст)ъ,евту,
пр!лаfiв, iвве тарю) або ix сукупяостil ЕеобхЙних lulя виробншцтва
продуклii'. 11адаяня послугl виконаffн, !обiт або фунщiй, передбащя!х
у@вовtlим'l доryт€Егами, але поза виробяяsями чя робоqими
прияiщеяяrмt' власЕиха пИприýмсrъа, ус-mновп, орmнiзацiТ або
уповновdеноm ним оршу (ст. 60-1 КЗпП УкрsТни).
Внконанн, надомяоi робоп не тягне la собою змiн у яормуваянi. oшali
лрац; m lle вплива€ на обсяг тудовпх прав працiвликiв, Адмiяiстрацiя
самосliЙно вир;шу.. в який слосiб доручаlи flрацiвников; робогу i

ковтролювати ij вконанtя, та забезпечус досmвiрний облiк виконаноi

4.2.10, Дистанцifuв робота - це фрма орmнiзацii працi, за якоi робота
вlконусrься працiвниюм поза рбочими примiшеявями чи ftриmрiсю
мася!ка або упоssошеЕоm ним орrаffу, в будь-якому мiсцi за в!6ором
працiвltика та з в!користаяtим iяфрмацiйвохомуяiкацiяfl их теюоло.iй (gг.
60-2 кзлл УФаiниI на час загроrи поширеняя епiдемii. пандемii.
необхияостi самоiзошцii працiвялка у випцках,
1Jконодавсвпм, гrабо ) разi виникненш ]арози зброЙноi агресii,
надlоичвйltоi cиryatri: техllогенногоl лриродаоlо чи illIJJoю харапсру
двсЕяцiйна робота може ]алроваджуватис, g.казом адмiнiстацii без
обов'язкового укладеЕн, трудового договору про дистанцiйяу робоry в

З mким накезом (рзпоряд],(ен}rrм) працiвзик ознайомrюсгься протяюм
двохднiв з дня Йоm приПшт я. sлс до зФрваджеш дисталцirшоi роботи,

У разi залроваджевня дистанцiйноi роботи працisяrк самостiйяо вшначас
робоqе мiсце тд песе вiдповiдальlliсть за забезлечспня безпечних i
вешкiдлив}lх умов працi на ньому.
при дистаяцiйriй роботi працiвник розподim€ робочий час яа власний
ро}суд. на нього не поширюються лравила Bllyтilllнboгo г?удовоrc
рФлорядку, якtllо iнше ве вязяачено тудовш доmвором.

Працiвнику, який виковус дпсгалцiйву роботу, |"рантусться перiод
вйьяою чэсу для вiдпощку (перiод вiдключеявя), лiд чsс якого працiвяик
можс переривати будь-яклй iнформацiйпо-т€лекомуяiкацiйнпй зв,зох, i це

пор)аенням умов грудовоm договору або трудово"l
дисциллiu}r, Перiод вiльного часу для вйпочияry (перiод вiдс!ючеш,)
виlначdсlDсл у,гру!овому доlоворi продисlаFцiйну робогу,
4.З. Профслiлковl оргапiзацiя зобов'язусrься:
4.].l Коl'rролю.атя дотримшвя умо. i грФiкiв рботи, вiдпусток.
4.3.2 Усiйа можлпвими закош_пfiи засобаш захшцатli працiвяtlкiв ЗДО, до

rасюсов)4grьс' заходя адмiнifitЕтивпо_дисцяrиiнsрноrо
в!]лив} внOслiдок вiлсmюванш ними iHrePecjB працiвяякiв,
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1,j.],Iяфорщваm керiввлkа ЗДО, члеяiв 1рудового колективуl Bi/t]{irl освiiи,
оргаЕи шади про фаmи порушень дiючо,,о законодавства, вяоситп
пропозrцi'i щодо шляхiв вирilIlелм проблемнш mтаяъ,
.]],4, lluавd.и праJiu икам ]До lоDпrичF) iчетолFц допомоD Jlq
розвlязаявя пmаяь працi та вiлпочинку.
4.З,5. У sипадка.\ Фубого порушеЕвя трудового законодавства Зас!овяиком,
при ,сдос, HcHl l ,lоJи поrо ycyнellllq Lл\ поD)шень v у с оронаvи
Dогwвор). i,lборч)ваl] письvово. орlани прок)рsт)ри длq в,{ива ня lлодiв
Uодо )с}ненчq Uи\ гор)шень, rочоь еhля порушен/\ лрФ I приrлlнечF, )
вста!овлеtому заковом порядку до вiдповiдзльностi осjб. якi допустили цi

5.Нормувlпвя i оплата працi
5,1. Алмiпiстрпцiя ЗДО зобовjязуmся:
_Оллати працi прац;ввпкам проводитл вiдпоDiдпо до тарифяих ставок,
посадових обов'язкiв, займаноi посади. у зшехЕостi вiд професiЙяоi
ьsмiфiьа!:i, сiладяосli й )vов робоlи, qKf виконуl прJцiвник, ofurм).
встаповлехою вiдповiдяо до яаказу MiHicTepcTBa ocвiтtr i sаук, УкраiЪи вiд
26.09,2005 Nr 557, зареесроваЕого в MiBicTepcTBi юспцii Украiни 0З,10.2005
N. 'l r0 ll4l0 'Про впорядк)вання умов onral/ пPal_i la rа.верд ьеню с\ем
.арифнл polpuiв праUiвниriв iзчdыц rаФадiв. усгшов о.вirи та
t,ауковп устаяов'l(Додаток Nq t ).
_У разi, (оли день !иллати заробiЕоi влатп зб;га€ться з вихiлними,
свя lковиму Jбо неробоч им .l нем. 1rробil на Mald в/пла Dt lься напередоднi,
- llроводитlj iIцексацiIо грошовrrх доходiв згiдво з посmяовою КабiяФу
MificTpiв Украiяи в;д l7,07.2003 Nsl078,
Компенсувати працiвнrкам втрату частинrr зарллати, у зв!iз{у з порушеняям
cтpoкjB ]i вrплати згiдно з iндексом росту цilt ва сло]кивчi товари й лослуги в
порядiу визваченому заковом
_ Лровелечня lндексацii грошович вип цт прачiвникам вiдловiдно до iHJeкc)
{pocry Uiя ка слоiш i 1овари i оосл),и. вiOповiдро до .Diючоло
заководавства (ст,95 КЗпП yкpaiнx, Закон Укра]Ъи "Про illдехсацiю
грошових доходiв яаселеяня вiд 06.02.2003 N9 49l , Iy, поставова Кабiнету
\4iHicrDlB }краlни "Порядок проведеннq iрлеьсJU'] тошоьиr доIо.:в
яаселення"вiд 17.0?.200з Ns 10758),
- Уставовлеяш посадовп окладiв (мiяiмаJьну тарифну ставку) яс нrжче Il;K
розмiр прожиткового MiяiMyMy, вставовлевого д2lя працездатяп осiб на l
сiчв, кшевдарноrc року. Забезпечитл диференцiацiю заробiтноi шати
лраuiвниьiв. яьi огрим/lогь за!обim) шaD ia piвHi мiчiчмьчоi в vсхаI
фояду ошати працi, шяом всmвошевя, доплап надбаsок, премiй, здежво
вiд спадяостl вiдповiдмьяост; та умов BrKoEyBaHoi роботя, квФiФiкацii
працiвяrка, результатiв Йото лрацi.
+озмiр заробjт}Iоi плати працiвtlика за повнiстlо вйкоfiану iliсяч!у (юдпвяу)
норму працi яе може б}ти вижqrм за розмiр мiiiмальноi зар лати, Якщо
нJраловма ]аро6:1на шаlа праUiвнkка. qкий вико laв мiсяч ц чогцу прачi, L

в\тановлепиЙ рофiр мilIiмдьноi заробimоi п,аlи.
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llроводити лошаry до рiвяя MiнiMaБIroi заробiтяоi платиl яка sишачуеться
щомiсяч!о одsочасяо з вшлатою заробiтпоi матя.
-Пiд чrc обчислення po]Mipy зарппати працiвника для забсзлечен!я Ii
rdнiм8jbнoгo розмiру не врцовуlотЕя доплати 1а робоry в неспр ятпвях
,aloBax працi та пiдвиlценоrо ризhху для здоровlяl з роботу в ЕiчниЙ та
gад/рчний час, роз'jЪяrП хараltтср робiт, лрсмii до святкових i ювiл€йвих

5,].], Добиваmсь пов8оi своечасноi виплати в повному обсязi заробiтноi
ша|и, вiдлусших. оздорвчих. винагородя за сумлiнну прбчю в високj
особисli дос,jнеш. нsдбаsм lд iнlенсивнiсть, лрестижнkть педаmli,lноi
працi, лремii iнвих коппiв фяду ошатя прадi, виt?ат на слу,кбовi
вiдрядя(ення, цо фiвансуються мiською радою. Опла]а працi ледагогiчним
працirшrхам здiйспю€тю! siдповйно до тврифiкацiйяв cmckiв , а
яепедагогiчItпм працiвнrкам в;дповiдrо до табеля облiку робочого qасу.
5.I.2. Polмip хошгЬ, якi видiляють.я д,п, виллати вияагOроди з суvлiнID
працю педагогiчвим працiвникам ЗДО, не може 6)ти меfiше 50% посадового
ошаду, стев@ заробiтfiо| плати.
5,1.], Bci лиmllвя, 

'Ki 
стос}ються зармп i премiювsняя, уз.оджувап ]

профспiлковою оргапiзацiею,
5,1.4, ]арбiтну плагу видавати дяiчi на сяць через промiжок чФу, що не
перевицуе lб калевдаряих дяЬ: - перlllа половина (аванс) до 18 числа
поточпого мiсrця, друm частlrна (осгаmсяа виfl!fiтв) _ до З ч*Фд кожпого
viсяця яаступноrc за ]вiгним. Розмiр зsробiтноi плsти эа пер!Jу пололин}
мiсяця дроводяти за фкrично вiдлрацьоваяхй час.
5.1,5, Разом iз виrйатою зарплати за бФканням прац;ыlикiв ЗДО надават,
лисьмоsу iнФормалiю про загальнiсуми зарrulатй з розшифровftою за влдамп
вил,rат; розЙри i liдстаsи вiдраýзань Ъ зарплапr; сумл зэрплатх, цо
на"lежать до впмати.
5. l .6. Слрняm забезпеченяю реалiзацii положень Указу Пре]идеlлm Укрiпи
(Про заrФд, щодо здбезпеченяя прiоритФяого розвитку освiги в yi?aiili),
вiд ]0.10.20l0 g лq 926 в л()Флови кабiяету Miнicтpiв вй 2з березня 20l l
за Jv9З73, що стосусться виплати надбавки зi змiнами, flрийвятим, вiд
28,0?.202l року в розмiрi вiл 5Оl" до ]0%.
5,1,7, Не приймап в односторонньому пор,дку рiшень. цодо lмiHи
} iгоджених la в.гшовлешý нових }fuовошати лрsцi.
5,I.8. Забезпсчlrrи оплату працi прафвнихам ЗДО, ,Ki замiнюють тимчасово
BйcyTlix працiвншiв, вiдгlовiдgо до вхмогчиявоrо зцонодавства,
5. l .9, Оплачувати поmдилну роботу лрацЬни:tам при викояаняi рбiт рiзноi
oалiфiкацii i зaмilli працiвяикiв рiзпоi кrалiфiкацii за ставкою вищоi
квалiФiкацii або квалiФiкацiйяоi Kaтempii',,ку ма€ працiвниt(, яtой Фmчно

5.1.10. Оплач}взтff час лросгою Ее з вriш працiвяика не няжqе 2/З тiдяо
ст.IlЗ КЗпП Украiш та в розмiрi середftоi зsрбiвоi lтлати, включаючв
суму доплатl згiдно лясга Мiяiстертва соцiальноi полiтllм вiд ]0.05,20l?
роI(у та згiдно п,77 та п, 89 lЕст}тцii про порядок обчисл€няя заробiтноi
платл в залсWостi вiд органiзацii лрацi fiд час простою.
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5,I.1I.Злiйснювати оплату працi за роботу в лоналурочвий час, у свягковi та
вцьlri дпi з.iдно сг. 7? кзпп.
5 1,I2,Проводля виплатU вiдrryскнихъ оlдоровчих до початi7 вiдтDстш.
5,].lЗ, Проводят!l доплатп та яадбавкп до заро6;firоi плати вiдlrовiдно ст., 57
Закону УlФаТл (Пр ocBiTP тадо Додапry Лs5 до цього Доmвору,
5,I.14, Здiйсшвати пiдвицену оплату лраrli за робоry в несприятлизих та
п]кiдлпвих умомх працi згИно Додатку М б до Договору.
5,1.I5, Здiйснюват! додаткову оплату за роботу в яiчяпй час (з lo_i годяни
вечора до 6-'i годнни ранку) лрацiвяикд, Ki за графiками роботи працюють
у цей час, у розмiрi не менше 40 % лосадового оклаry (сmвки зарбiтноi
плати).
5,I.16, Вяплачувати пе!аюгiчним працiвнlлкам винаюроду ra сумлiнну
працю! зразкове викояаны сл)тбовц обов'язкЬ за ст. 57 Захону Украii{и
(про ocвiry" в розйрi е менше 50 о/о до Дпя прачiвtfiкiв доЕlкiльноi освilи
у вiдповiдиостi до Положення (додаmк .Ms 7 ) ,

5.1,17. Прmдлти MaтepiФ педагоriчягi прцiвняхЬ ЗДО за
par}tloк eкoлoмii фонду заробiтноi плати згiФо Положенц, ( Додаток N, 8 ).
5,1,18 Передбачrти вклочеl1,1{ в коtmрис вrплап l.{mерiальноi допомогU на
оздоровлення Bpo]Vipi l00% окпаду пр., HадaHHi черювоi вiдд с rки. а гакож
пр€м;юмняя працЬникЬ 1 члсла обсJг}товуючого персоналу. якi
вяплачумти вiдловiдно Положеяяя пр премiювФяя лрsцisникiв ] числа
обслуговуючого персоне,ту СЦодатOк М9), премiюваЕня б}хгалтерiв , якi
вяшачуити вiдповЙно до положеяня про премiювання бухmтерiв (

Додаток Nrlo) та лремЬваим уповt{оважемх осiб, яхi виrцачуъати
зiдповИво до Положепня про пр€мiювання уповяоваr€нlfi осiб ( Додаток
Nrl]).
5.1.19. Зберitrи в працiвника}lи ЗДО. якi брали участь у акцiях протесry
череl невиконмня норм 1акояодавства, колективяих .0omвopiв la угод з вши
роботодзвlц. заробiтпу плаry в повному розмiрl на лiдоФ положень
виплаrу лопла1. fiадбавок, премiй працisникам у розмiрd. виrначених
вiдповiдно до поставови колектшник договорiв,
5,1,20, Сво€часно здiйснювrгя iн.пексацilо г?ошових доходiв лралiдникiв
ЗДО, вiдповйво до чинпого захонолавства у зв|язку iз зростанмм цiн i
mрифiз ffа споживчi mери m по.лугп, Забе.Jпечиш КабiЕету Мiяiстis
Украiвл вiд 09.12.2015 Л!1013 <Про упорядкуваняя стукгури заробiтноi
плат1'. оФбливостi првед€ння ilцексацii та внессm ]Miп до деяких
порматввоjlра!ових akтiв), Не допусхати змеяluення або скасувsян,
стиffулюючях Bl,лJlal, надбавок i дошат. якi всrшовл.нi у rраничния

5.L2l. здiйснюваlи виплаry вiдрsдх{ен!ý праUiвниковi лiсля по@рнеяш r
вiдрялжеяня, вязяач€яою в меr€х с}п,и; яа оллаry проlЪду! яайма8я
житлового лримiценв-я i добовi.
5,1.22, ВспношоOагп ядбавку за складвiсгь i напру]кеяigгь в роботi до 50
0; посддоsоlо омдд/ керiвник} ЗДО la iяUJим лра]riвникаi1,
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5.1.2З. Виковання робiт з лоточвоl,о та лапiтмьного ремонту прп!iщень
ошачумти працiвяикам зйно посадових окл&lis, всiя передбачеЕхх ],lоп:]аl.
нqдбавоц пИвицеЕ! тоцо.
5.1,2д. при звiльненri праUiвltикJ зло випл9ч)вати llsjежlti иоvу с)ми в

д€нь ]вiлrsешr, а в разi поруlшеllня цьоm сгрку з мФяоi виЕи _ середяiй
rаробiток ra весь час заlрицки. Здiйсюватя PIBHy оплату пр.цt )hiнoк i
чоловiкiв лри одllаковiй квалiфiкац:iта умовах працi,
5. l .25. Здiйсню.ап пiдвяцепвя яа ]0/о до посадоюю ошаду дирекюру ЗДО
серелньо мiсячною кiлькiстю дiтеЙ попад 60,за KoжHi яасrупвi 60дiЕй
(Поqаяова Кабiя€ту MiEicTpiB УкраIни вiд28Фудш 202Ip,M 1]9l)
5J, профспiлrов. орг.,tigцiя Фбов'я,у.тьс!:
5.2,I.Здiйснювати оперативний контоль за нарахуванн,
виллатою заробiтноi rLпати та illm,rx виплат,
5,2,2, lнФор\ryъати працiвникiв 3ДО пр }тови п rмiнш умов оплати працi,
5,2,' здбеlпцч}ваги вlа.мод;Iо з орmнами ви\оllавчоi влад . орlанаvи
дерювноlо нагляry ][tя вирllllенш ,lитанц повlяlани\ :1 реалlзаlliсю равs
працiвяикiв ЗДО на свосчасну i в повяому бсяз; оллату працi, iнФормувати
про бдкlи пор}Еень IepмilliB вliплатlt заробilноi плаlл

5.2.4. Вfiос}rги обфуfюsанi пропозицii щодо пiдвичlевш po]MiPb премiй,
доплат1 я.дбавокt яаданняпiлы i mрантiй працiвяйкам ЗДО,
5,2.5, впосити пропоlицii орIвязм вiддirD ocoiB tдодо lастос}ъанхя ъодiв
дiсцнплiварsого впливу ло керiвнихiв ЗДО, r ви,lя якх лопущена
заборговаqiсть iз заробiтяоi плати, iнш!х вишат, домагатись отимаяяя
резуJьтатiв i'x розгляд/-
5,?.6Зверmlись ло орlънiв лерr{авноТ влапи.орlаяis мiсцевоm самовряllумн,l
.лрофспiлковоi oDlaнilдuii ypful лор)шення умов iсгрокiв оплати працi,
б.Охоропд прsцi тд щорв'я.
6.1. АдмiяiФр!цiя здо зобоБ|язуеrься:
6,1.], Вико!ання адмiяiстрацiсю зДо вимог щоло органiзацii роботи з
охороня працi вiдпоsИно до Закояу Украi'ш "Пр охорну прай".
6,12 Орган:]увати виконФпtя комплексних заходiв urодо досягнсtrllя
всrавовлеьаr нормативiв бе]пеки. -iгkьи праlli la виробничоlо сере.lовиUlц.
пiдвицепш рiв}|я охорони працi вiдповiдно ло додатку ff l 2 до доlовору.
6,t.З, Щорi.lно внос!lти на обговорення зборiв трудовою колеюиýу ппаяня
створсltня llfuтсжпх умов i безпсхи працi. вхиття ]аходiв дlя lмсtlшенllя
вирбничою трrвматизму i профФiйноi ъхворюивостi,
б,1.4 Свосчасно лровомтп яавчаяня та iнстд-йжi з техЕiкя безпекя,
охороllи лрацi i пoxcrtltoi бсзпеюr.
6,1.5.проводнти аЕсвцiю робочих мiсць э умовами прбцi ьiдповiдяо
Порядкуl затверлженого лостаfiовою Кабiнеrу Miяicтpiв Укрбiя! Лq 442 ,il
01,08.1992 редакцiя вц 28,10. 2016-
б,l.б. Забезпечувати працisникaв спецодяюм, спецвзугrп, засобамн
iвлиэllуапьяою з исту вiдловiдно до п.2 ст,8 Закону Украiни (Про

6,1.7. За6€зпечити пр мiце}lня первянliими засобами пох{ежоmсiнuя.
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6.1.8 ДомаIзmсь, щоб в ЗДО забелечушось дотимання
€яiтзрниvи нормами теm.раг)?ноm рехиму в примiценнях,
6,1,9. домаmтись вишкодувавш працiвникам з6rrгкiв в Psi зfiодiянм
калiцва, або itlших уllкоджеlБ здоровlr, повlязаЕйх з вйконаняям тудовп
обов'зкiв, в;дповiднодо Ст. lt Закою/ УкраiЪи <Про охорону праФ).
б.1.10. н. допускаrти про@деш IUlанових медrчцих оmrдiв працiвняrdв за

б.1.1] Лроводитrl персвiрку опору захrсноm зsземJ€нIrя та заr{улевя згiдпо

6.1.12 Забезпечrти яядiлеявя коштiв яа лроsедеяш профйаl(гичяих заiодЬ
з охорояй працi в KotEToP,ci ЗДО в обсязi и€ м€rп!е 0,2 вiдсотка вiд фяду
оллати працi вiдповiдfiо до положеяь cт,l9 ЗакоЕу Украi:пи <Про охорону

6.1,]З.Забезпечrги пiдвхце,,пярiвяяобiзяаяостiпрацiвпикiв
здо з проблемами, вIл/с]jIДоМ, covid-lg та iяцlими
ябе]печяими вiрусв,мя iвфеЕriями i iх впл!вом яа здоров'я.
б,1.14.При укладаняi трудового Договору лроiнформувати пiд розпис
працiвllйка про умовя працil BarBBicTb на робочому мiсцi небезпечfiих i
шкiдлив,х в!робничих фахторiв, Mo)ФBi васлjдш ii впливу на злороs'я, а
mкож про Йоm праш яа пiльrи i компенсацii за робоry в Еких,,i\roBd.
6,I.15,He до Dскати лра!iвникiв. UJo яе лройU]ли нsвчашq за iнпивiд}Фьною
протамоIо пИгmовки la п.ревiркя охороп процll до

6.2. сторопп домовилпсь:
6.2. l . Виявлятя приховуваняя fiецасrrЕх випадкiв на робочо у мiсцi.
6,2,2. Оргбнiзовувати навчання тя iнструктаж працiвнщiв ЗДО з охорони
лрачi. лраэил повоDк€нш з бладнмм п дiй на випадох винив€нм
яе6€зпечltих ситуацiй-
6,2.з. Створити Koмicho з пптsпь oxopolfll працit спрпятп ij роботi виповiдIо
Ф. 26 Зеону Укра'iяя <Проохорну працiD.
6,2.4, Вияосити на розглrд зборЬ тудовоrо колёктиву в зидшати накази з
пгт!пь охороm працi.
бЗ. ПрофспЬковп оргпяilоцiя зобов'яlусться:
6.З.l. Iнфрмувати працiввfiкiв ЗДО пр ii прбва ъ гараЕтii в ферi охорони
працi, предсruляти i,lт€реси працirнякiв ЗДО у вирiшеянi питань охороflи

6.],2. 3дiй.нюмти контроФ за дотишнням керiвпкой ЗДО законодавсте
про о\орол) лрsцi, створенням безпечних i нешкiдJоtяих )мов пралi.
забсзпечепяrм працiвяякiв ЗЛО.
6.3,з, Брати )^{ас,гь у розробцi документiв, органiзацil яаsчанш, перевiрцi
знань лраUiвшfiiв ] пиlшь охороп лр,цi. в роз.лiФванUi sеUиснп
вяпадкiв, в атеgгацii робочrх мiсць.
6.З.4. У разi затози )шTlo або здоров'ю працiвнтiкiв ЗДО вимагати
невЙноrо пршинённ, робiт, занять та усуя.нн, цi€Т ]аrро]и,
6.З,5 Забезпечити коятрош:



r' за викояаяшм заходiв шLодо створенн, ]iдоров!lх, безпечних умов працi
i цавчання дlя всiх)лrасникiв ocвiтiJborc процесу вiдповiднодо здоЕу
Украьи ,Лро охорояу прsцi'l iнlлих яормативно_лравових aKTiB з
охорояя прзцi;

/ за реалiзацiсю заходiв з охорни працi, передбаченl4(
Договором, з бвпеqвою експrryffгацiФ будiв€лъ i слоруд ЗДО, ,кiсгю
провод€Ilпя технiчноi iнвеЕгарrзацii, ппаяовоm попоредrrушьЕого

6,З.б Вкrвати захоfiв для оргаяiздцii та забезпечення оздоромеш
працisвикiв 3до та ii дiтей

7. Соцiальлi гlpatfrii, пiльги Tr компевсдцii
7.1. Адмi|llстрдцiя ЗДО зобов'язусгься:
7.1 .l , Ломагатясь безrтоввого забезпсчелпя педаmгiсяхм працiвяжш
mрбнтiЙ та пiльr, передбаче|,fiх чиIllttм закоподавсгвом-
7.1,2, Логод)куши ] ПрофпiлкоюЗДО питаяш соцiально - екояомiqого
Е праsового харакгеру вiдповЙно до Додагку ]Ф l з.
?,l,з, Надаватfi лрацiвшам здо мsтерiOльну допомоry для вирitllены
соцiально - лобутових питаньвЙповiдво до п,5. ст.57 Закону Украiни (Про
ocвiт,/) зв рахунок позабюд,lФних коlлтiв,
7,l,a. надавдти лрацiввикам здо матерiальну доп омоry лри виход:на пеiс:ю
;з звiльl]сяяям в розмiрi 0,5 посадового окла,ry при безперервпому стшi
роботи в ]акл4дi пояад ]0 poKiв, в розмiрi ошsдl - прй qга]кi лона! 20 рокis.
Вшщаry прводпи 9 рах}tок економii фяду зарплатн та позsбюлжФш

/.1,5, здiйснювап перепрофйюваннr.з9крrгг,.лi@iдацiю.аmкожзмiму
фрм власностi ЗДО шше за згодою з ПроФспiш 3ДО тб за рiшеfiням
колекгивних тудових rборiв,
7. l ,6. Надавати працiвникам ЗДО вiльний вiд роботи дсвь при вiдзначетrн'
ювiле]Ъ - 50, s5,60-рiчsа,
7, L7. Вишукуваlи мо}оиэiсть для матерjа,ъвоlо вiдзначеян! працiвникjв
ЗЛО при досягDеяяiсmжу роботи в захrадiу 20,25,30 i т.д. poKiв
7,1.8. Представляв спЬьно Ь Профспiлкою ЗДО працisяикiв на
наrcродження rрбмоmяя, зяачхаfifi t iнI!лмй наmродамп.
7,1.9, Вживати водЬ дш в.допуш.яв! звуreш sрш псдагогiчних
працiвникiв ЗДО. якi маJсгь право на пеясiюза Bиcjryry poкiв, при
запровФlженяi пеЕсiйноrc профссiйвого сгр*уванш. Вiдповiдно до стапi 55
Закояу Укрgiяи "Про пенсiйце забезпеченfiя" 1992,N, З Редакцiя вiд
l4,08,202lp,
7.2. Профспiлкова органi]ацiя зобов'яt}пься:
7.2,1. здiйсяювап коцтроль i нздання необхiдвоi оргаяiзацiйяоiдопомоr,
чjенам Профслi,lхл 3ДО у плтаняi отимаш ком}ъмьних лiльг та

7.2.2. Прошозув.ти чlлiхи вирiчlення жrrгловй проблем лрацiвпtrкis ЗДО,
вяосити прпозиц цодо в!х xepiBнпKy ЗДО, Засновяику m оргавам шад!.



-:.j, Забезпечити вйдijlеяпя коштiв д!я ремiзацii програм, оздороыlення
..rаUiвiиьiв -]ДО. а lаrоY ix лhей в лi.ьiи la KMiюJ lярн, rep:o /
]_],4, Надаватп MaтepiмbEy допомоrу членам Профслjлм ЗДО в раli

lерiаjLIlого сrаllовиша чи сiмейнц обсiJвиь,
7,],5, Оргавiзовувати надання допомоги у вирiшецлi побутов!х проблем
лен(:олерам ЗДО. привilаннii\ i ювiлеяш, евяlами la iншими подiям/,
7,:.б, Не л tvаlи l про4lспiлковоюоблlý првцiвllикiв.якi lsiлLн/. ись)
зsiязку з виходом Еа пепсiю за BiKoM, за ]'х бжшяям,

'.2,7,Сприrlи прове_еннlо оlлоровленнс. сivеичого вiлllочиы) членiв
Профспiлки ЗДО,
],2,8. ОргJн lов)вsIи провслсllня еiскурсiй. (о lектичних персlлядjв.
кульlуряо - масов!х заходiв,
7,2,9. Здiйсвювати члеяам Лрофслiлм ЗДО проФспiлкову виллату дm
здеlrrеы]еllllя доплат за сматорпо курортrе лiк}ванfiя, а також при
вiдзяачепяi ювiлеiЪ -50,55,60,б5 poкiв iiх премiюватп та нагородкувати

7,2 I0, Ор,шiзовrваlи пговедення ф]riульlдно - спорlkвних .sодiв, }nlacli
ч cHiB Про,рспiлки lЛО ) феflJвФqr ч)доурьоl саvодiяльностi
/,,2, l 1,.лiлььо | M!lIH сгршil ю ]до лрово]]и l и вечор/ вiл очинку.
лрисвяченi професйним, дермвншI m iяшим святам,

8. Соцiдльяе лдртяерство
8.1. Адмiнiстроцiя ЗДО зобов'язу€тьс,:
8, 1 , l . Сприяти працЬвикам ЗДО у пiдготовцi та подаяяi докуме!тiв,
lсобхiднл для призндчеп]я леllсii la висл) гу po\iB la за BiKoM.

8,1.2. Направляти яа впвчеgяя i попередне логодкеяш з Профспiлкою ЗДО
про{ кlи H33iB. ло cloc) юr ьс, !оцiшьно_економ:чних. тудовил прФ la
itTepeciв працЫикЬ.
8. l .З, Сrворювати умови для безперешкодяого дост}rry профспiлковпх
предсmвяикiв до документацii ЗДО.



&l J. Не допускдтл втру,апЕ s стдтутЕу дЬь!iсть ПрофпЬки ЗДО.
Е.1,5. Налrхати mповi прфспillки ЗДО дш в.кояаянн, своiх обоs'iзкiв
вLrьний ви основноТ робоп чаq алс нс менпе яы двi години штйдень,l}
збержснням зарбiтдоi плап вЦповИпо до сrгапi а l &ftояу ynт€iiФ (Пр
проФфiйнi спiл ки, 1i права та raPaнTii дiяьяостi)) вiд l 999, Л! 45,Част!ffа
шоста статгi 4 l Ь змiнами, внесеними зЙно iз Змояом N, 2886-III вiд
lз,l2.200l
8,1 ,6, В разi делсryва ]и or?eмrTx працiввикiв ЗДО за рiчlсяням зборiв

тудоюф кол.пиву дJв ласгi в Micbмx, облщнихтs звr"льнояацiонд,ьних
прфспЙковпх акцЬх лрl€сry пе запереч)tsатr, щодо можливоm л€реяосу
заиять цпх працisнпкiв па iшiднi.
8,1.7, Надаваrи rоловiПрофспiлки ЗДО, яRий здiйснююс cвoi повновжеянJl
на громадських засадах, лрофспiлкову вяпату до Дя МirоrародЕоi
(олiдарнос l1 за активну i сллiнll) лрs!по ir 1лисгу прав та iH lcpeciB

8, l .8. Забезпечуватя в ЗДО, праsа та гдравтii дiяльностi Прфлiлкя ЗДО, ii
орruiзацiйя х лаяоц вiдповiдно до Коясfirтуцii yкpai]Hи, Закону Украiнjr

"Про 
проФесiйнi спilкп, я прзsа та йpBFIfi дiшьносгi", aкriв Презrдеmа

yKpai'm та Кабiнегу Мiн;сФiв УкраТни, ратифiкованих Украiною коm€вцiй
Мir{яародноi Оргбнiзацii Працi.
8,1.9 Вводити до складу атестацiйноi Koмidi голову профслiлки зДо,
8.1,10 Надати, по можливоФi головi Профспift! ЗДО, яс ззiль!еному вiд

cBoix службових обов'rзк;в, на умовах, лер€дбачени
Доmворм, вйьняй вЬ робогr час iз збережеш сер€дньоi заробiтяоi плати
для лаФi в хонсульпцiях iпер€mворбх. виlопапяя illrлшx грмадсьm
обов'язкiв в ifiтересах трудоюго колспrву, а Ехож на час }часгi в роботi
виборш профслiлкоsц оргалiв. ме не менше нiждвiгодиял яа rюкдень,
8.2. Стороп fi домовялrсь:
8,2,l, Спiвпрsцlовап } форv: конструкr;вного дjалогу, вiдкрmс гi,

гласвосri, прозоростiрiшеяь i дiй, вза€мноm надаияя ifiформацiйних послуг,
piвHocTi у праповiдяосшs, пер€дбаченях цим Доmворм i чшЕим

8,2,2, Брап учаФь у ЕсЬлнrх. ]эходах Профсl,iлки. ,кi спря мошi на
зашФ 1рудовихl соцiмьло-еколомiчлих лрл працiввякiв за йоm

8.З llрофспiлкоDа оргsпiзалiя зобов'язуйъся:
8,],l, Сприяти лiял ьяос i трудовоm колеп иву. спряvоsаноi нв рФiiацiю
державяоi полiтики в га-qузi Фвiти.
8,],2. Сю.чsсяо доФдпи до в;дома колепиву ]MicT норl4атив!m
документiв, що сгосуюм, Фцiшьно-еюномiшх iHт€peciB працiвмкiв
здо.
8,З,З, Iriiцiювати переговорп цодо укладанм яоэоrо колективяо!о Договору,
8,],а, Illформувдги вицi профсп;лковj oPl аlIи. вiц-Oiл ocвiтп. ]асновm к. про

факти lrорушення прав та mраятiй дiяльностi Лрофспiпки ЗДОз мешю
sжипя вiдпоsiдяих заходь.

,,



9_Гдрдцтii дiлльяоФi профслiлковоТ оргдпiз.цiji
9.1, Адмiнiсlрацiя ЗДО зобов'язу€гься;
9.2,Заб.злечувати реФiзацiю лрАв та .арsвтiй дiшностi Профслiл@ ЗДО,

нодшством. I le допускати втр}чзнпя в дiяльнiсъ.
йяеж€нпя лрл ЛроФспiшя ЗДО вбо перешодlGвяя здiйсненню.
9.З- Не запер.чумти Профпйцi ЗДО вякористOвувати безкошmвно
яФбхИнi для рбоrя та зборiв працiвпrкiв пр!мiц€пяя з yciм обладя.@ям,
зв'r]ком, опалснням, освiтлеянrм. Забезпечуватft Прфспiлку ЗДО
мохливiстю розмiцrувати власну iнформацiю у примiщ€няях ЗДО,
9,4. Не допускати змiяпрrов цудового ДоговЪру ЗДО, оплати працi,
при гягllепнi до дисциплiнарllоi вiдповiдмьносli працiвкикiв, якi с членаvи
виборного лроФсrirкового органуl без попередньоi зюди гопоuи Профспiлм
ЗДО. членамй якого вовil с,
9.5. Забфпсчуsатя Феяаrt виборfiого прфспiftоФго орЕну ЗДО п
лрсдсmвпикам профспiлrових орmн iB вицого рiвня можливiсть
безперепlкодно в;двlryии та оглrлати Miclц робоп в 3ДО,
о]найомлюватяся ] докуменвмиl llo сrосуlогьс, тудових прФ 1а iHtePфiB
прафвви(iв ЗДО.
9,6, Утримувати iз заробiвоi плати та перераховуват, на рахунок
Гайеилськоi райояяоi орrанjзацii лрофспiлм ввески членiв лроФспiлOl
а,7, На принцилах соU]sльяою партяерствs проводити з)стрiчi, консу lъlа]rii.
йформ}tsати Профспiпу ЗДО про плани i вапрями !озвитку ЗДО,

Дяректор 3ДО.i05 <Факсл", l,f,аФ.; Ьтерхха ПАВ,rIЕЕКО

Б-

ГоJов! проФспiлкп: окФ!t ГнАТКlк

l0.Коптроль з. впкопдпЕям Доmвору п вiлповИ.льпiсть cmРiв.
I0,1.I КоIlтоль Доmвору здiйсшосться спiльною Koмiciclo
Сmрiя (Долаток Л, l4).
l0,1,2, Договiр набирас чишостi з дня йоlо пiдлисашя сторонамц i дiс до
лiдгисанн.я новою Доlовор), Кожна iз cloPiB ма. право вяосиrи лролоrшii
щодо змiн та доповнсяь до тексту Логовору, Ц п!опоrrцii Morqab б}ти
вяесенiдо Доювору лише за зголою обох cTopiв.
l0,I.З. Хiд та резуьтати вихоиаиня даною Доmвору засл]л{овrотъс, na
}борах тудоOого колек'mу |le меяЕе одяоm разу на piк за }аасто головя
Профпiлкя ЗДО.
10-1.4.Змiвв i доповяенм до цьоm Доmвору sноспи за взасмвою зmдою
cтopiн лiсля поп€реднiхпереюворiз
]0,1.5. Сторони, цо пiдпсали Доmвiр, цороку, не пiзвiшс l5 сiчпя року, що
ваФас зА звiтяим, звjтують про виконаянJl Договору на збор* труловоrc

l0,].6, Договiр дi€ до 31.12,2025,
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Додаток N9 2

погоджуюfр

о

пЕрЕлIк
пос!д прдцЪ!хкiв t яеllормовr!!м робоч(м двем,

яксм мо*€ пддав!тrtсь додlтком оtrлаqувlllо
вИпустrr трllвrлiстю до 7 к.левд.рfiзr дпis вйповiдяо до п.2 ч.l Ф.Е

Ъкопу Укрtiн! (Лро вiдпуФкп,, д.гдrу Мiнпрацiп сочi.льлоi
полiт!ш УкраIпя вiд 10.10.97 Jti7

.<\
\\

]r

Диреrгор ЗДО-7днiв
Головний бухгмIер- 7 днiв
Бухгмт€р_ 7 днiв
Юрисконсульт_ 7 дriв
Середнiй медичll.rfi персом закладу - 7 ftiB
tlрактяqЕиП псrхолог З дпi
Заст)твяк дирекmра з rосподарськrrх питань - 7 дпiв
Рбiпик з обсл}товувашл m ремоtfry будiвель- 4 дri
Дло!од _ 4 двi
Комiрник- 4 дяi
Тривалiсть KolKHoi вiдпуспи надаетьс' у tмевдаряих днях.
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Додатох МЗ
погодкую

сана гнАтIок

ппрЕлlк
категорiй прrцiвнпкiв, зайнятпх па роботах

з Billt{fiM, i шкiдливпмr умовямп працi
п особлпвлЙ х.рtк.ер пр!цi, як!я за
нlслИкам{ !т.сrацii робочlti мiсць

п!дасться додiтков! оллдчувлпа випусткп

ВiUlовiлно до списку впрбницгв, r,обiт, цехiв, прФФiй, лосад,
rайштiсlь прJцiвникiв в ям дас праю на цlорiчкi додатковi в'tлл}сlки Ja

робоry iз шк:дливичи i важкими умоввvи працi та ]а особливий характср
прsлi, затвердкеяого поставовою Кабiне,ту M;яicTPiB Украiяи вiд l7
лисmлада l99? рок} ЛrI290. or?eiii кsтегорii прsцЬшis маlоъ пршо нз
додагковi вiдлусткt Taкo-r ти!алостi :

Доллата -
о/.

Дод!тков. вiдпустка

пiлсобний робiтник aoi
Машинiст iз праяня
m peмofiry спецодrry
(6iлизн,)
Прибиральек

примiщеяБ, займтий

загальl,их Ф,ралень

4днi

l.

з. |2%



погоджую

рз
.к оксавагнАТЮк

Правила впутрiшнього трудового розпорядку
l. ]amibli полож-енпя

l.Вiдповiдяо до статгi 43 Koнcтaryrii УкраIЕи кожеп мас право на працlоl
тобто iа одержаяня гаранrованоi роботи 1оппаrою прачi вiдllовiдно до]j
нiлькостi та якосr i i не нике всlанодленого держаюю мiнiмальноrc pоrмipy,
вк,Iючаючй право Еа вябiр проФФii', Фду завять i робiт вйповiдпо до
пошивяня, здiбншей, прфФiйноi пiдготовки. освiгт i? ] урах) вання

З. Правила впутрiшяього розпорядку radi Праэила) це вормативяий
документ, цо реглееят/( порядок прийланRя, звiлы еняя праuiвпкiв,
oclloвHi права, обов'язк, i вiдповiдальнiсть сторiя, режнм роботи, час
вйпочФку, }зоди ъохоч iнmi ,lитанн,
реrулювання труловиr вiлносиь, Дiя Правил поUJирю( lbcq на Bcix
працiвнпкiв навчаъного закладу, Прдвила затвердхryють загмьнi збори

тудовоlо колеп ву нав.lдльноrc заклму и поданням кер;вника
нsвча]|ьного закладу та sиборяоro оргаЕу первинноi профfliл"овоТ
орmвiзадii яавчзлъЕого закладу або iнtлого предста!пttцького орга]lу raaai -
проФспiлковий KoMiTeT),

4. Правила маюtь !а MeTi забвпечити чiтку органiзацiю працi, налешi без-
лечlti уяови лрацi, пйвящеfiня'ii пролукгивяостi та фекгиввосгi,
рацiональяе викорисmпuя робочого часу, змiцнсrп{, трудовоiдясциплiпи,

5, У чшlUьtrому rамадi трудова дисциm iнa lpylry, lbc, нs свИомом) вико-
HaHиi працiвниками cвoii посадових Фобочих) обов'язкiв ic необхiлною
умовою оргаяiзацii еФеrгяsноi працi й освiтяьоm процесу. Трудову
дисшиплill) ].6еlпеч),rоть мФдаvи персконsння та 1дохочспlIя ло суvлiпllоi
праUi. До лору lltикjвдисцимiни ]аФосовуOь заходи дисциlUlidарьоrc tд

Фомадського впливу.

6, Метою Правил е визUачсняя обов'язкiв педагот'чпих та iнlllих
llра!iвникiв iавчм ьною ,]амаду. персдба, ери\ нор
внутiJнiй lруповий ро]лорядок у нJвчмьному lашадi.
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чинним зако!tодавством ; Правилами, слiльно або за
з профспiлков!м KoMiTeToM,

2. Порялок црцйп!п! пд робоrу тt звiль!еqsя
з роботи працiвнакiв

l- Працiввl{кiв яавча,!ьяого закпаду приймають яа роботу за трудовйм

5. Пiд qас прпiпяmя яа робот/ заборовеllо вимагати документи, подаяпя
,ких Ее персдбачехо законодавством,

]. Пiд час лрийняпя вароботу працiвник мае подати:
_ залу про прийняпя на роботу;

- довiдку про присвоспня iдептифiкацiйпого номера;
, тудову кнrкку, оФормлеяу в устдовленому лорядку;
- диллом або iяtцпй документ про ocвily чц проФесiйну лiдмовку (вiдпо-

в по!о посаJиr:
- вiйськовий квиток(мя в]йськовозобов'язаяп);
_ вiдповiднi докумеяти про освiтучи профес;йву лiдготовку, копiiяких за,

вiряе KepiBHtrK яавчальяоm заюlаду та,i в особовiй справi

, мед!чний висдовок лро вiдсутнiсть протилоказавь )!1я робоп у
навчальному закладi;

- довИку з пенсiЙяого Фоядупро соцiальплЙ стаж,

лов'я:]аsi iз засrосувавпям Правrл. розв'язуе кервн!к
заЕlаду в меках наданих иоr,у ловяовакеяь, ау виllФll(вх,

6, Педагогiчних працiвникis приймають яа робоry вjдповiдво до в!моr
чилного законодавства.

7, Працiвяикп вавчмьЕого замаду моrryть лрацlовааи за сумiсяи'U,вом
вlдповullл,](о чин!оl о rэконо^аDс lBa

1, Прий!аl, праU:вilьJ нJ робо.) беJ по, aHHq llи\ Job]!el iB uбороьено

4, Особи,,Ki влашrовукуrься яа !оботу, цо потребус спецiФьяrх зяа!ь, зо,
бов'лзанi подати вiдповiдвi доrумеши про ocвiTy чи професiйну пiдгоmвку
\диплом. ale.lal, по(вiдчспня,, Kori о(и\..D'ряюruсq KepiB lиiом
hавчаldчотrаgад lзмишаю,ьс, вособонiЙс,lраяi llpBlliBHl(B

8, oco6,t, якi влаштовуIоться fiароботу за суNIiсництвом, ]aмicтb
lp) довоi лllильrr подаютL ловiдь} 1 vicuq основно: робо и i,} jal lJ е4.!
посJди, l рlфlка робоl и, квмiфi{а.liиноi Kdlempli,



.: .;!irгtя працiвнrка яа робо гу о(DорNUлоють вiдllовiдний вап], з
Фзнлом]юмь пи пиппс. У наказiмасбrги зазнаlrево нsв),

:: _]:) ). )}lовл оллатй прац, гаlяпll lcToтll у[фви трудозого

.: ]::6, якi пропрац,овfuIи попад п!ять лlliв, оФормлlоють труповi книrки,

-: ::.\. \то прlцюсза сумlсни цтвом, трудовl кпик{]l ведуть за
чiсJе!робо, llaосiб.я/i працlо,оlьчd)!ооJч погодillноi

,,, ,r\,,oB) [ч!жц qелгL 1а )!онл, яlluо ,lя ро

l]- Заппс вiдомосг€й про роботу за с}аiiсяrцтвом у трудовiй кЕгхцi за
баЕ,fluv працiвяикаробиlь керiвlIик яавчалLlIого lаклаry за мiсц.м

l4. Приймаю,lи працiввякаабо переводячи його в усталошеному порядку
на iяшу роботу, KepiBtmк яавчального закладу зобовl,з}fiьсяj

l j. Трудовi книжкя ведугь згiдно з IнсФ}тцi€ю про порядок веденм
Ф!,lовrх кпяжох, за@рджевою яаказом Мitigгерgгва працi Украi':ни,
IliHificpcтBa юстицii УкраilIи. MiH;cтepfiBs со.riшыlого lахист}
насеЕнн, УФаiни ви29.07,1993 Jф 58.Вiлповiдальнiсть ]а орrанi]ацiю
ведеfiяя облiку, зберiгаан! i вrдачу трудових кяижоклоuадено на

_ роз|яснитя працiвяrковi його прав! @ бов'rзки, рзловiсгя про
iсlотнiуvоsи працi. HMBHic rъ робочого мiсчq, де в:я праrrюваlимеi
про яебеrп€чнi i шкjдливi виробничi чинtlпхи. якi ore не усуllуго, m
vожливi васлiдки iч вллпу lta 1доров'я. ii -. прJва та пiльги i

кошеl]сацii за рбот} в таФх умовах вйlювiлно ло закояодашва i
колеrгивяоlý доловору мiж адмiвiстрацiсю та llрофслiлковим
койтеmм яавчмьноrо за@аду ra@' - Колективн,й договiр)i
_ ознаЙомити лрацiвЕика з Правплаi{и та Колсi"гявним договором
(лИ ltiдmс)i
- вfi]начlrт],t працiвниковi робоче мiсце, забезпечиrи йоm
аеобхiднями для роботи засобамл;

_ проiнструкryвати працiвнrка з дотр!мпllня вимогохорояи прдцi,
виробttячоi caяiтapii, цIrвiпъяогý захисry та протt lпоlксlкноi бвпекя (пй

I 5. Дiю трудовою доmвору припиrtяютъ ляlllе яа пiдстдзах, передбаченях за_
кояодавсr вом 1а ) мовамиl виldаченими в грудоFо!} ,lоlюворi,

l6, За iпiцiативи пралiвпика т}довi вiдlIосини пп1,11,Ilлюlь jгiдло li
сrатгямл 38 та ]9 кодексу законiв про працю УtФаiFt (кзпп).
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!lo lo, оюру за |нIц,а,llвою rсрlвниiа яавчФьною
t й^йа припинити за л iдставl передбачеяrх стетгями 40 та 4 l КЗпЛ

т_а]ового договору може бу-ти прЕпи спо та*ож з умов, псрсдбаче_
I, ], j,5,6,7 та 8 съпiЗб кЗпП,

! :.аs lвtlbяem fiерЬник ншчального икладу мас видаr працiвниiовl

З. Прпва та обол'я]кtr пр.цisп!кiв

l. Працiвяики навчального замаду мають право яа:

+]al.tiвHп{oвi належно оформлеяу трудову кв,жку i лроести з яим
розрdr!ок вiдпоsiд{о до чинвого закояодавства. Залисилро причини
]зi:lьнення в трудовiй кяиr(цi оформлюють вjдповiдпо до формулюванш
ч!вяого зако!одаrcпа iз поснлалнrм яа вiдповiднял луgкг, стпю
закону. Даем звiльнена, с оставнiй день роботи,

:I. Припдення дii лрудового доmвору оФормлююlь наказом керЬника на

. свосчасяе забезпсчеявя роботою згЙно з професi€юта квал;фjкацiею
вiдпоп:дно до ) кладеiого rр)довоI о доlовор).. зашФ профФiйноi честi, riдностii

. вiльний вибiр форм, чеlодiв, засобiв навчФвя, виявлеин, iнlлiаrивl,:

. п iдвищсння квалiфiкацi]'. перепiдготовку, вiльний виб;р змiсту iформ
навчанняl орвнi3ацiй m уmноs, якi иiпснююlь пiдвиц€ню
кв9лiФiкацii та перепiдготовху;

. yracтb у громадському сдмоврrдраявii

. яалежяi, безлечяi rз ]доровi умови лрацi;

. вадлня вiдповiдно до встановлених норм спецодягу, спецвзутгя,
засобiв il цшiдуальноm захпqry;

. заробiтяу плату, яе tйчу вiд визпачеяоi зsководавсвом;

. vорdьнс i MaтeptФbHe rаохочення в резульгаrами cвo(i працii

. оскаржеяяя непрвоlltiря'{х дiй посадових ociб якi ддоть йому
завдаяfiя, що яе можЕа викояати чер€з ле створеяяя умов для
викояаfiнr. або робоry, цо невiдповiдае його лрофесiiта (вФiфiкацii
або помадаюl ь на нюm обов'rзки, не передбачен i тудовUм

r оскаржеlllшдисцпллiяарною стягltенitя в порядку, встановленому

. лiльгове забезпечення жлтлом у порядку, всmяовлеIlому
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*ч+ l ввiч]яве Фшення з боку адмiнiстрацii язчdьного radlajl).

j Прачiвпки наýсальною ]ак,lаду зобовяrахi:

], Педагоt iФi прsцiвники навч.льчого rаклаry мають:

. своечасво! до почаLку робочого дffя (змiяи), при6}ти на робоче мiсце
Е лр.lmrysатяся до вйковаляя посадовгх (робоч!х) обов'язкiв;

. почаm рботу вi.щовЙво до режяму фотя;. б}"ги на робочому мiсцi весь робочий час (змiry) за винятком перерви
lл, вiдпочивку i харчуваяяr;

. вшонуват! свФчrcяо m пов8iсm рйочi за!дм (Функцiональвi
обов'язки), забозпечудати належЕу якiсть викояуваяих робiт;

. rогрлмумгися вимоr l охорони працil шробничоi caнiтgpii, циsiJlьноl о
]цисry. протлложФкноi бе]пеки. перелбачених вИповi,цлими правила_
ш m iвст!укцЬми, користуватися sидаявм свецодягом, засобайх
iядявiдуm|iоro зdliсry;

t вживатfi заходiв дл.{ негайноm усунення прл,l!! m умоs, tцо перешкод
xrafi ь або ) складюоlоl ь нормальну робогу навчsльяоло 1rкладу i
певЙяо повiдошiятя про подiю ксрjвfiпцгво;

. доlриvувагися правил лiловоl! етик€гу у вза.мl{нах з iншими
працiв!иками, батькам!;

. берегrи обладналtп, iнэ.mар, яаэсальвi лосiбвш(я; охrадлtlво виlрача_
п маl срiал я. 1елло. елекrроенерliю, воду: виховrъати вдiтсй
бережливе ставлеяня до майна наэчальяого заюlаду.

96езпеsувати умови для розвхтrry дiт€й вiдповИно до обоЫязкових

яастаяовами та особистим пришадом утясрдIqвати поваrу до
при пцип iB ]агдmнолlодськоi моралi: праsди. справ€дливостi,
вiдданостi. паrрiотизму. ryмsнiзvу. доброти. сrриманоmi,
працслюбства, iяlлих чеснотi
взховуsапr у дiтеЙ ловаry до культляо_!ацiояdьfi их,.духовншi,
iсторичЕrх тадццiй украiвського наро4у;
l отуватл дiЕЛ до свiдомою жиmя в д}сi вза€vоро,}мiння. миру. iлаго_
дr Mir( yciмa вФодамх, етнiчяrfiи, наriовальяliбr, релiriйням!

lахиLцsr и дirей вtд будь_ших форv фi}ичного або лсилiчного

проводити мояiторинг вiдвiд}вання дiтьми грули. своечасно
повiдомrlяти про дiтсй, якi вiдсляiлрошом двох тrжяiв, хср:ввка
назчаrьяоrо закпаду, сестру медичну;

пе}хильно виконувати режим дня, завФся0 ют}ватrся до заlятъ тg
iяцих форм роботи з дiтьми, вrюmвляти дидаrпrчнi посiбнtrв mцо,



у роботi з дiтьми вкористов}ъати технiчяi засоб, вавчаняя! рЪнi в,ди

брти }часгь у роботi педщогiчноi ради, вшчати педагогiщу
лireраryру, ознайошtоваmс, з перспеrгивFпм педшгiчним досýiJоv;

.fuвпрацюзатн з,шими прац,внл{амя наqшьного заю,ад/;

спiвлрацIоватп iз сiм'ям}i дiтей з пйтань'iх!ього розвитку, вихованш i

j..l, Обовязки (роботи), щоiх виковуе кокнвй працiв
!,iJraлy за сво€ю спецiалья'стю, кмлiФiкацi€ю чи посадоlо! визЕачено
посщовWи (робочхми) iнсrрущiяли,

4, Обов'я]кх корiзяхка яавчмьsого з!кл!/lу

2. ЗабФпечятtl веобхiдяi оргавigцiйяim економiч lli )аiови для якiспою flр_
ве.псllllя освiтнього процссу, ефекти BI loi роботн псдагогiчнйх та iншrих
лрацiвяикiв навчыьяого замвJry вiдповiдволо i'лboi спецiеl ьяостi q и

l. Ознайомити працiвнfiкiв з Правилашr та Колеюившrм договором.

.l, УклJ.Oаlll й ро.DивJа гр)ховi договор/ j l,ра1_1вlпlкаvи ы,lпоslоно до

З. Сприяти lliдвищенню ефектиýвостi освiтнъою процесу, впровrдхувати
в прапику Poful н перспепивниЙ п€дФгiчниЙ досвiд.

! постiйlIо п;двиЕýваm лрофесiйFий piвelIb, педагоriчпу майстернiсть i
загалыlу кульryру;

5. Доводитl1 до вИома педагогiчяих працЬяикiв ндприкiнцi на!чальноrо
рку ледаmгiчsе навдfmж€нял на насryпний навчаJ|ьнлй pik.

о, Надаsаrи вiдл)стки BciM праLlвник9м навчального ]ашалу вiдповUtчо
до ФафiЕ нsданм вiдrryсто(,

7. орmнЬов}ваlи своФасllе лроsедення iIIстрдr ажу коl+.ного працiвника
цодо впмогохорня працi, цявiльяою ]ахпсry, пропmояежноi безпеки та
iшlих правил безвеки лров.леIm Фбiа

8. ВживатU яебхЦних заходiв для проФйакгrв виробgи,lого
тавматп]му. профсiйЕп m iяшrх захворюмнь прбцiшкiв,

9, Коllтролtовап дотримаявя працiвUиками трудово'i дисциллiви.

:9



Лgгримуватrся умов Колеюивного договору, увакно ставитися до
доýсякденнях потреб прачiвникiв. забезпечувати надаяш iM

уgгJяомеflиI цiлы та привiлеis.

l:. Свосчасво подаваги мiсцевим органш вЕконФчоi шад!,
вirловiдяому органу ) пршлiнш освiтою вс l аномен) с rатьстич ну i

ф!га,11€рську звiтнiсгь, а такФt( iшi необхiдцi вiдомоФi лро рботу
вавчальноm заrсваry.

i, Орган iзов} ва пr за поrреби \арчуваФ працiвжlв.

4, 061iK робUчоlо час) лрац,в икiв ч|йснIо{ бу\|алгер,

З, Перерву для вiдпочинк} i харчувалня над оть через чотrри годин,,

роботл, працiв@к вйкорисmвус iT на власний ротуд. Трllвалiсть перервй не
може 6}пr еншоюЗ0 хв. Дя вяхователiв передбаltеtо iш!ий режtя роботя
(без обiдпьоi перерви).

1-1. ДоФимуватися вимогзмонодавства про працю лй час вирiшенш
соцIально-lрудових питаЕ у нФчаrьноvу закладi.

5, Пiд час прийяятгя працiltlша яа роботу та дii трудового догоъору за
у.одою cтopiн можЕа встаяовлюват яеповяий робочrй час iз визнач€пням

ФиDшостi робо-и, ]] роlпорядк) 1s оплагоlо пролорцiйно до вjдпрOlJьоввчого

6. За яаrвпостi умов, пер€дбаченfiх часг ною трfiьою статгi 32 КЗпЛ,
керiв!як яавчального закладу мояt€ змiяювати р€жл1,1 рботи, встдновJlювати
або счасов) вати нсповний робочий час. попере!квUlи про це пралiвникiв за

()

]]. Заб€зпечувати належfiе }тримання примiцеяш, олФеяш.
фвiтлеяня, вевтиллцii, обладнаняя яавчального замsду,

5. РобоqцП ч.с i чiсвйпоsllпку
l,Дл рацiвникiв навчмьноm зашаду вставовлеяо п'ятидевяий робочий
r иr(день з дюма вихiдниw лнями (kpiм с горохd& якi пrfirюють у виriднi.
святlФвi та неробочi днi),
2, Час роботи навчапьного закладу з 07:00 до l7l30 год. За поmдж€нпям iз
профспiлковим KoMircmM окремим групам прsцiввикiв може
вста!lовлюватясь iнший час лочатI\у i закiнчеяня роботи,



Ъвifсутяостi педагога або iнlцою працiвника навчаIьяоIо заклад, Kepiв_
зобов'Еаяиf, TePirisoвo вжив заходiв д, йоI! змiни iя!цям педагоrcм

9, Налриdяцi робочого двя вIlхомтелi зобов|язанi вiддати дiтей батькам
.бо iншп$ довiр€нш особаr. дорсrого Biry.

l0. Графiкl{ роботи, у якfх лФедбачено час почаку i закiнчення роботи,
пGр.рву дJи вiдлоюrнку i харчувдл{rl 1frгверджус ксрЬяих нsвчальноrо

l 1 . Гцс}.мовани' облiк робочоm часу првцiвfi}ка здiйсfiюють за табелем об"
Jii} викорисгаfiя, робочоm Фсу Е затвсрrDrcним Ффiкоrr робоп за

l2, При лiдсумоsаному облiку робочого часу час роботи повед норму
мочоm часу облiкового лерiод} . t|адl.рчням i комленсуФьсq в поряrý.
лер€дбаченому стапсю 106 КЗлП.

lЗ. Пй час виконавш роб оm захладу (сл},кбове
варядженfiя) прафвник првцю€ в рехимi, загальgовстановлеlrому для
Tкlrary (yсгановв, оргалiзацiD до лФi BiH вйрrдкений.

l], Ч€рryшня пра вникiв пiсля закifiченнл робочого/lвя,у вяхiляi,
свяlковilа неробочi дн; лризначаоть лише у виняткових в,llадках. Графiк i
тItмлiсгь черryванllя завердкус керьяик навчаrьного заfiаду за
поlодхеljlOv i] профспiлковим KoMjTeToM. ЗUryчення працtвlIикiвдо
черl ування лроволя ъ зý писъмозим ншазоv керiвника навчаlьного ]аклаJl).
у яком) rазнач5югьумови 1а дорrдок Фоп вднi ч€ргуваннr.

I5, Заборонеяо злlучати до черDтання працiвникiв бiльпЕ одного разу на
,;сяць. piM випФlкiв, перелбачених законодавством,

] 6. Не можнв заг/чати до qерryъавяя у влхiдпi, святковi та яеробочi дtli
вагiпrих жjпокm )хiпок, якiмають дilсй BiKoM до трьох роkiв. iпPaцiBgtrKiB,
молодцlях вiсiмЕа}lцяти poKiB,

l7, Жiнок, якi мають дiтей-iнвалИЬ або дiтей BiKoM вiд тьох до
чотиряадuятя poкiB, не можtlа 1д}чати Jo черryъаяня ) вихiдlli. cвrftoвi га
веробочi днi без iiнboi письмовоi зюди,

] 8. Пiд час лiтнъого оздоровчоm перiоду, що lic збiгастьс, з цорiчяою
вiJпусткою. керЬкик навчальноrc заклэд ]алуча. працiвllикiв до

l Пралiвнхки !ав.lмьного заlспаry M oftb приходктп на роботу вiдловiдяо
!о затвердкеного Фафiка роботи.



гiчвоirа орлан iзацiйвоi роботи в мёrtах часу,lllo не перевящуе ixнbot!
riчноrc намнтажеяня до початку оздоровчоm перiоду,

l9. Чсрmвiсть Rадаяня цорiчнях вiдпусток вmяа,iаегь€я Фафiмми, fiе
пiзйше 5 сiчнл поmчвою року .

:0. Kepiвш навчдьного 9хлаlч зобовlязадий письмово ловiдомити врацi9_
ша прдаry лочаlку вiдлусlш не лi]нiше, qкъдва жHi до
встацовленого грфiком TepMiHy.

]2. ПрацiвЕихам на!ча.льяого закладу заборонено:

. змiнюватlt на власняй розсуд розмад завrть i rраФiки рботи;. передоручаrи викованн, тудови\ обов'яакjв,

:]. Заборон€но вробочий час вiдволixэfl п€лаmгiqяц прбцiвшкiв вiд'iхнiх
безпосередяiх обов'язкiв для участi в рiзяих mсполарських робоmх, заходах,
яе повlязавих з ocBiTяiM проц€сом.

6. З!охоq.llпя ]. успiхtr . рботi
l , За зразковс вихоsанЕя обов'язdв, уrт овлеяж тудовим договором,
iяiцiаlив). lривалу i бе],оганну робоDl rначнi 1рудовi досягнечня
заФосов}шь TaKi види за

2, За особливi трудовi досягнеfiяя керiвяик навчального заt{ладу ра]ом
iз лрофлirцовим комiтетой, iншили орЕнаш rрмадсьt(оm самовряд/sаяш
!охугь поруцrиlи мопота}пя щодо предсmвлен,Iя працiвникiв до вiдоl,fl lих.

]. КсрЬянк навчального заtuаry впдае наказ лр заохоqенм i доsодиъ його
до вiдома uсьоlо колекгй,у, Вiдомостiпр 1аохоченIш lаносяБ до Tpyroвoi

: l . Подiл вiдпусткй на частиня допуск оь на проханяя прачЬника за

)хови, шоб основнаТiчасгинв була не мешlе чотирнаJцяти днiв,
Перенесепý вiдIryсгкп яа illчJlrй стрх допускщься в порrдку,
вФаЕошеяому законодавсlвом. ЗаборошФься ненадаш щорiчноi
вiдпустки протягом двох poкiв послiль.

. оюлошеяш подямi

. прязяач€л}я премll;

. наюроменнjt цiяяим подаруяком;

. ваmролкоffiя грамотамr, iЕIлими вiдз,Iдкамя.



7. Дпсцпплiпарпа вiдповйальriсть працiвппкiв

L ПрJц,внJr не.( вiдповiлдLнlсlь lJ лоруlлснllя lрудовоi есчипliIlи, а JaMe

j. Звiльпенн'l якдисциплiварве стягяевяя засmсоD)4оть вiдповiдво до qип-

.+, Пралiввики. обранi до слспаду профспiлкового KoMiTeTy навчального заша
]у, ве зiльяевi вiд виконання cвoix обов|rзкiв, яе можуть б)ти пjддаЕi
lисциллilIарному стятвеняю _ без попередньоi згоди профспiлкового
xoMiтe1] навчдьво.о заклэду.

5, Дисцпплiяарпi стягяеявя застосовуе керiв!ик вsчшьяого заклалv
бе]поссрсдньопiJшsиямеllы пров4у.шенепi!liшеvi(9Lqвiлдня]-'
вшвлеяяя, не враховуочи час хвороби працiвяикаабо перебування йоrc у

. llевикояаппя або яеяэлежне викояаняя з ыасноi вини покладенп
яа яього трудових обов|язкiв. визначеtlих Колектпвнш доmво!ом та

. прогул без ловзк!их причиЕ (зокрема й вйсутн;сть на роботi бiлъше
тьох mдив протягом робочого дяя);

. по,ву ьа робогi в aelBepe loмy с,jнiабо claHi наркоlичроlо
(токсичвого) сп'янiнttяj

. роjпиваьllя спирlни\ Pal oiв нз гобочом) мiсцi:

. вчияепяя за мiсцем роботи розкрадапя майна.

2. За порушеtм трудовоi дисциплiни до працisяиrrа може б}ти застосоваво
JE лIe одия з такйх заходiв сl.япrенняi

7, Повяе або часткове позбавлення лpeмii зменшеш або скасувашlя
]опlа,, uиllаlород ,а irш\ Uо\очувальнJ\ в/плаl проводя ъ l .ё]dетро в:д
l!сциплiварвого стягнен!я !а умовах, впзначеяпх Колеmиввим договором
,апололспllqмлоопреvIoвabHi, Проlrlоvclpoк),исциплiнарl о о
стягнеяяя до працiмика не застосовуоть захоли заохочеяшl передбаченi
пr!ктом 6, l Правлл,



].1

E'_тФюс рок) l JBq HaK,]aJaHш дисциплiнrрноIо crqmebш пр.!iв
!-Е q_'€ fuатtо новоЧ) ]Jисциппiнарьому с lrl ненф, lo }olo ввалzllm
ЕЕ. ýof,t ье vФ lисцrмнарного сlягненьr, Яшо праLiвник dе доп)сr ив

lEa бд mепяя дисtп шi ни : до гого )r проя вm \ сбе я к сумл jb н и 

'lЁ*1 стялlФш vo4e 6}л и ]няlо до ]акiьчення одdо. о року, Прогя,эм
taЦ т= -пtсщллiнаряою стягненш заходи заохоченяя до працiвника не



;,:

лЕнко

ДодатоtjФ5

поголжую
в

Доллатп i пrдб!зш

до 50 вИсоткiв тарифноi ставкя
(посадового окладу), якi могли 6
эпгLlачувýтися за умови додержання
нормативноi кiльхосгi працiвнихiв

За розциреЕня зоя}t обслговувавн,
або збiльшеяня обсяг, роб;т

до 50 вiдсопiв Ер!фяоТ сгавки,
(посадового омму)вис)тяього

за вихонаявя обов'rзкiв тимчасово
вiдс}тliього працiвняка

до 50 вйсоткiв тар!фноi ставки,
(пФадовоrо оклоду)

3а смадяiст! i напр}r{еяiсть у
роботi

вiд 5% д о 30% тдрифяо] ставкя
(пфадовоm омqду)

]а прсФижiсть псдагоriчпоi пралi

у розмiр; l0 вiлсоткЬ посадовогоЗд викорисmняя в робоП
дезiнфiкувлья,х засобiв, а та,(ож
лрацiвяимм, якi зайнятi

Ъ робоry з песприятлmй умов
ljби

у розЙрi до 12 вЙсотхiв пос&дового

понад 1ри рокп - l0 вiдсоткiвl
понад l0 poкiв - 20 вiдсоткiвi
повад 20 poкiв - З0вiдсоткiв

]1IВЕ
il

гнА,гlок

пЕрЕлrк
премiй, доплчl,t п!лб!вок до 1арцфнпх ставок iпосадовпх окхллis
пряцiвлхкiв пiдпрл€мстý, устапов i орrанi}дцiй! що Maloтb

Розмiрп доплsт i ffадбOво!(

до 50 вiдсоткiв тарпФЕоi ставкя
(посадовоlý оклацу) сумiщених

За сумiщепня професiй (посад)

вjд 40 вiдсотхiв годиняоiтарифноi
ставм , (посадоволо окладу) за
кожну годину роботи в цсй час

За робоlу у яiчtий час

шомiсячпi яалбавtrи псдаrcгам за
вислугу PoKiB у розмiра\



lo 0 BircoтbiB посаrового oЁrJlj;i!сок1]осягненвя у працl

до 50 вiдсоткiв посадоuоrо окrа-ц),

uИ l0 0/0 iвищев межах фчllлу
п

рв, екояоI l кошт,в преN{lювати,

зG вхкованяя особiиво ваiтивоi

зб



r,еспрсqтлgввмя умовrмя лрацii лрх вtкоя!япi iкях
tJiйспюФся пймщеп' опл9тlr в розffiрi до 12 BИcoTKiB
]а робiтноi llлдт|l прrцiвнпкrп, B.,rкfiMll i шкiдлпвUм|l yмoвiMx

прrцi.

погоджуlо

нко а гнлтIок

ПЕРЕЛIК РОБIТ

, пов'язанi з митrrм лосуду, тари|

. Робота бiJп Ерячlfх плlfl, ел€rгрожарвЕх шаф
гiчноrо обладнаняя для приготуванвя i')(i, смаженн!

),

], Роботи

R на особл!rвий саяiтаряо€пiдсмiоrогiчвиЯ режим роботя.
4. РобоЕ з яорувавням водfi, з в,mmвлеrrням двивфiкуючих

г!зчинiв, а також з ix викоряflанням (прибиральницi службовж примiщеsь).
6.Робота з комп'юЕрамя (оперgгорr).
7.Прнбирання туалsIiв ( па l 0 вiдсоткiв Фвм заробiтноi плати Згiдно

пi.lпункту (r, пуяпу З Поfrанови Кабiяеrу MiHicфB Украiяв вiл 30 ссрпня
:00] ро,,} lY9l298 (Про огtпаlу працi працiвяикiв яа ocвoвi €дпяоi тарифЕоi
сiтхи розрядiв i коефiцiФiв 1оплати працi працiвFикiв усlанов, здклsдiв ro
оргапiзацiЙ оfiремпх галузеЙ бюджет}Iоi сферi)

нлй робiтяик к}харл).
j Rci виjи роб'l, викон)ванi у освlг i\ )claнoBax пги пегеsеlеньl

i1
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l. Щорiчяа фотаова вияагорода педагогiqвrм працiвFикам ]а
сумлiнну праФо ; зрв*ове виконавня слрt(бових обоý'язкiв ffФIасгься
вйловiдно до абз,9 ст,57 Захону УФаТяи (Про ocвiтp, Порядtry нцшня
цорiчноi грошовоi впнагороди педs|огiчпим працiвпукам навчальяих
зэкладiь державяоi ta ком}нальноi форм власносгi за сумлiнлу працю l
зразкове вшФgадня Ф}лt(6оsих бов'язкiв, затвсрджсяого постановою
Кабiнеry Miнicrpiз УкраiЪи вiд 05.06,2000 }Ф898, уmди мiж вiддiлом Фвiтя
Гайсипськоi MicbKoT ради i рsдою Гайсинськоi органiзацii профспirкя
працiвgиt<jв осв;ти ъ цьоrо Положенш.

2, Винагорода надасть.я кожIiоrо року yciм педsfогiчним
працiвяикам закладу, за в

_ ltрдriвн икiв, ,Ki прдrюють в даяому ъкладi lд сум|сництsомi
. прапiвникiв. якi мають не 1ште дисцлшiмрне стягfiенм.
З, Винагорода наJзсrьс, педаmгisнлм працiвнлкам як празило до

прфссiйного свята - Дя-' працiвюrка Фвiти, а в Paзi звiлыIенпя
педаmгiчяоrо лрацiвнпка серед навчального року влнагороrд виплачуеtься
при ловяому розрцувку з працi!шrхом iз вЁхуваяsхм чвсу фа&,т!чноТ

4, Роrц;р наюроди хожному працiвsику визяачапься яа спiльвому
засiдавi ксрiввицтва закладу та профкому.

5- Прв визflаченяi рз}4iру вииагорди врахову€ться:
- суriлiяllа праця, зрлкове вякопsпи службовtfх обов'язdв,

BtlKoBaHяi правиJ, вн}.Фiшнього трудового розпорядку;_ досяmеяяя ycпixiв у Еаэчаlrfii та виховаянi дiтей, участь у
райопяих зматвtllirь конкур.а& оглядsх mщо;

_ зберсжеяsя та ыlкорястаняя }чбово-матерiальвоi базt{ та
техgiчпих засобiв ,lаsчаяня, оформлевя, кдбiяеdв та майстерень.
виготовленвя яаочностi:

- пров€деяня вiдкритцх за!ýть! робота з батькамr;
_ додсржавяя вимог з охорояц лрацi та TexHiK]r безпеки, саяimрЕо_

гiгi€яi lного режftу;
6. IIри вйзначсявi розмiру вихагородй враховуеrься час фа\тп!rЕоi

роботи fiрацiвникs пртяrом вiдповiдяоm цавчальното року.

погод!к}.ю

ПОЛОЖЕННЯ
оро пор!док хзлапвя !цорiч ЕоТ гроtповоi впн!.оролп

псдагогiчвп прдцiвник!м lд суrlлiяпу прпцю i ipalKoBe
виt{опапllя слr*дбовпх обов'язкiв



7. Винаmрода вадаmься на пйlrui нака]у к€рiвняr.q погодх.еяоlэ

8, Розйр цорiчяоi ФоIпоmi впнаmродя яе може перевичý/ватл
оФого посадовоm окrаду (сrавкя заробiтноi пвп) з }?ахумвням
пцвищевь надеяьвидаяня накmу про вишаry винагороди,

9. Працiвялки, якi у зs'язку iз заgюсувs8яяi. до fiях
Jисцишiпарних ФяпrеФ вс одержлпи винаmродиl у раз; впзнач€ння пких
дисциплiнаряrх стягневь нелравомiрнимI.t винагорода вrплачу€ться у
розмiрi, не меяшому з с€реднiЙ розмiр ввнФрдп по далому заgФrу
Фiiтл.

Керiвни@ закладiв освiтя вiдповiдно до Посmнови КМ Украiни вiд
з0.08.2002 N9 1298 " про оплату працi працiвникь на ocвoвi сдяпоi
lарифво-l сiтхи роrрядiв i косфiлiснтiв ] опrати працi працisitпкiв уФнов,
закладiв та ортанiзацiй окрсмй гаJlузей бюджетноi сферл " (iз змiнами,
вlrессвимп посmновою Кабiн€ту MiHicTPiB УкраiЪи вИ 22 серпш 2005 р, Л,
790) . мають прfiо rатвсрдlкувати лорrдок i рФмiри прсмiюмння
працiвmкiв вiдповiдgодо'iх осо6rсmго внеску в заrальнi результаlя роботи,
в м.ж4 фонду заробiтноi плаlи_ загверджеяого в коч]rорисах доходiв i



лирс
Катсрина rlАВЛЕНКО

Додаток лr8
погодхую

/кФяа Г}tАТЮК

ПОJIОЖЕННЯ
про премiювляяя fi еддгогiчЕях пр!цiвв!кis

l, Премiюваяня педагогi.lних пралiвникiв з мФою стимулtоваявя Tвopcoi
лрацr, за дослгнеяня вагOмих резульmт,3 у пцвищеm, ефеюивностl m
якосli навчшьно_виховноi роботи, запровадl(ене. спираючись на
лостаяову кабiнеry MiHicTpiB Украi,m вiд з0,08,2002 р. л!1298. ltaKfuy
MitticTePcтBa освiти i вауки УкраТпи вiд 26,09.2005р, за рмувок Komiв,
ъкrrдеFпх у бюдх.ет. а mко" la рахунок фонд} еконойiкошгiв.
2, Прсvitовапllя проводяlьсяiза пiдс)ткамп робФи в @ендарному роUi .
у зв'язку з IовiлеЙними. свrтковими датами, до цих дат.
J, l]озмiр_прсмli кожного працвпяка ввзначаmся. iз врахувмм якос-i
хоm рооотн. внеску у вшонаш планlв | 1авдань. Фактично
вiдл!ацьованого протпом року часу та погоджусгься з проФспiлков м

4. псдаrогiчнi працisвпки лp€мiюються за:
- призовi мiсця, а також за акгивЕу участь в районних коякурса, на

райояну Педагогiчну премiю. Виховаrель року, нд кращий ьавчлъний

- досяlненш високих рfrудmтiв дiтей та вповаftлiв яа районних
змагаям\ кояк}рсах; 

._ досконше володiняя рi]номанijриvи фектимими мегодаvи i
прийоцами орmн iзацii ocBiTHboi робопi
, -. вsсокий piвeнb орmнiзацii виховвоi роботи,

- стюрепвя власного педало.lчtiою ст,lлlо в рооот,;
- aKT}rBHc впроваJrжеян, lЕяовацlинп техяолоrlи, пер€довото

педагог,чного досвlду;
_якiсяу орr*tiзацiю роботи методrчних об'еднань, творчж rруп, роботи

з молодши пелdоmw mшо:
- високу лкlсть фаховоi пiдготовкя таробФи над пИвишешv

квмiФitацiii
- sагомi ввфки в удосколшенfiя обладнвнм грулi
- актпвну Фомадську рйту. внсокий рiв€кь заrальноi кульryри,

5, Прп ппемiюваннi мож}гь бути Bpaxoвaнi .й iяшi локазяик}. шо
KoHKpeTH,rx умо3! видlв дlяльяостl l сприяють вирlшеняю

за|Ulаяь ,вихошня пiдросючоm. поколiш, вiдобраr(ашь _чФпу i
добросовiсну працю, досrойну ловедiнку та високий мораJlьвий обов'rзох,
6, Не чож)lь прем:юваrись пра!iвники. я\; офимаlи дислиллiнарlli
стягненнл в поl!чному роцi, прйt лн аг€стацiю з лопженяям категорiй.
?. з меюю мормьноrc i MaTePiщьною стимулюван я орацi випускникiв
пелаlýлlчних яавч ьних заклад,в вон, моr<)ть вlдзяачатись
иохоq}залыtиvи прсмiячи sбо цi,пlwи подар}тками пи час урочистоi
поевятл у виховат€лlв.



зА'rвllрджуI
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l
положЕнItя

про премiюваяяя пралiDнпкiв
з чпслд обслуговуючого персопдлу

l. Премiюванвя працiвяитiв членiв профспiлки з чиФа
обслуговуючого персоЕму запровадкен стимулюванш
лобоо(овi.l,оi лраUi. т досяlненря ) cTopcHHi налс,{них )vов Jля
ефеюивяоi дiяльностi навчального змаду.

2, Премiювsнря може проьодиlись la рц)ьо( boJliB, rшаjечих )
кошторис в;дпов;дно до положеяъ постанови Кабiнету Miнicтpb УФаiви вЙ
З0,08.2002 }!]298, а такоr( за рахупок eкoвoмii фояду зарплаm та коч]тiв

], Премiювавня здiйсtдоеться за яаслiдкам, роботи за PiK у зв'язку з
професiЙ пrми, святковши та ювiлейяимп даmми.

4, Розмiр прсмii iз врdувапням ,Kocтi робопl
прац,вника, особиfrою внес() у ьиrочJнья плая:в i €вданD la лоlод ý,lbcq

<, Працiвнrки , lени 1рофспiпки премiююrься 1а|

- добросовiсве та itiцiативие стФлеяФ до впкояаняя посадових
обов'язкiв, дотпмання правпл внурilдньоm трудовою розлор,дку;

гриманш в ьмежьом) експлуаlаJiиноv) порqдr) прцмiщень.
l осголар.Lко, о обjJrнаннq, itsвепsря repq-ýpii,

аьlив ) )часlь ) tlBoDeHHi необхiдних )voв пD i прiцiвчиriв э
дiтей]- сфективяу роботу з матерiшъво-техяiчвого забезпечеЕяя процесу
HaвvaHHq i виховарчяi вчесок у поФзll]ення сrан} доlримэн lq правил : норv
бе]пекi жиm.дiq lbнocri: Фбеп ечечня доrримання capilappo_1ililniчborc
реrGму роботи зfiспаду;

г квмiфiкачiйнл хsракlерисr ик
6, При rlремiюванн; можуть бути Bpaxoвaнi й iвmi

конкрежими посадамп, }мовами, видами робiт , Порядок лремiюваЕня в
таких випадкd визяачаеться окремФп положеяЕямп,

7, Не чоьуть премiювs,и.ь rгаLiнF/hи.,Ki o,pl мФlи "liс!и,,л:нарьi
стягяеяш в лоточяому роцi.
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ПОЛОЖЕНЕЯ
про rtремiюв.ппi буг!лт€рis

Положсвп, про лр€мiюваявя розроблеяо вiлпЪвйпо до посlаяовп Кабiltсту
Miнicтpiв Украiни вiд 30 серпня 2002 року ffql298 (Про оl,лату працi на
ocнoвi €дfiноi тарифпоi сiтки розрлдiв i кефiчiсmiв з оплати працi
прOUiвfiкiв усmlюs. 10кладiв та орm}|iJацiй окрем}в гмуrсй бюджсr lloi
сФсриD, постапо!и КабПlсту MifiiФPiB Украj'пи в;д 22 ссрпяя 2005 року Nr790

"про внесенья змiн la визнанн, lsкими. чrо втаlили чиннiФь, л.яких
постаяов К]б,веrу Miнicrpiв Уцаiни працi працЬникiв
устахов , закладiв та оргаяiзачiй окремих @узей бюджстfiоi сфери) та
Еаказом MiBicTepcTBa осs;ти i яаум УкраТни вiд 26 вересня 2005 року }ф557
(про упорядк}ва!ня умов оплатя 

'рацi 
m затверджепм схем тарифвих

рзрядiв праUjвникiв навчальяиi rакладiц установ о.вiти Iа науfiових

l, Премiювання бухгдlерiв ЗДО впаяови l1.1 помiсячне,
2, Премiк,вання бучга-тг€рiв цiйснювати за с)тлiяне вЕконанш cBoi.x

посадовrх обов'язкiв, осо&rстяй вклал в загалýяi результати роботи та
висояий проФесiйяйй рiвеяь,

З, ПремЬвання lдjйсвюваlи у мехах фонд) оплати пDадi,
4, Не виплачупься прсмiя пoBHicTo або часгково прачiвни,G!,. якi

допустил поруц]еlвя вирбничоi та тудовоi дхсци
не виконуши поOlаденi на них обов'rзки la при iнl!ич нелолiках lJ
упуцеяflях в роботi,

5, llри яаяв,,остi фоIцу €xoнoмii зарбiтноi мати бухгалтерам ЗЛО
вимачустюя премiя s меже фонд) заробirноi rulаги незалелно Bi,l

Фактич!о вiдпрацьоваtrого часу за перiо/l вилпати премii (вiдпусlка.
лiкарнянi),

6, Виплата прсмii бухга.jпсрам r.Oiйснюсться ]гiдяо !д!пv положенпям llJ
лhставi наха]у директора за поголженням з лроФспiлкоsий комiтегом,

7, дане ооложен!я дiс ,дня ?аlвсрдження, до 1амiни новнм.

,]]

Ilo гол,ri },t()
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ДилектUр
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КатсрлlIа IlABJlElKo
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,. положЕнкя
, про премiюваяпя уповllовпжевrr осiб

Ilолохе ня про премiюваяt{я розроблеяо вiдповiдяо до постаl,овй Кзбiяету
Miяicтpiв Украiяи вiд ]0 серпш ?002 року М1298 (Про о,lлату пpali на
ocнoвi €диноi тариФноi ciтKlr розрядiв i коефiцiснтiв з оплдти працi
працiвяпкiв устдliов, закладiв та оргаqiзацiй окремЕх ш}зей бюлжетl!оi
сфери). постанови Кабiяету MiHigфiB Украiни вiд22 серпня 2005 рку М790

"про внесенял зм;н та виlнання теиl{п, oro вlр*гиля чишiФь дежиr
посlаllов Kaбillerf MiHicгPiB Укра]ни пDацi працiвп кiв
установ . ]акладiв m орmfiiзацiй окр€mrх пfu{узей бюджетlюi сфери> та
яакаом Miнicтepcъa ocBiв i вауки УкраIв вiд 26 верфн, 2005 рку rre557
(Про упорrдкуваян.я ytloв оллатл працi m затэердженlя схея тарнфяих
ро,lрядiв працiвникiв навчальн х ъмадiв. усrаflов освiти ra наукоsнх

l, Премiюванн-я уповltоважених осiб ЗДО првод1{ги за р€зультатами

2, Премiюмняя здiйснtовам за сумлiпlе виконаяля обов'rзкiв
}ToBHoBaжeHo'l осби, осо6rсгий вruвя в загальяi результати роботи та
srсокий лрофсiйЕий piвeEb,

З, Ilремilованllя здiйснювагя у межах фонду ома ги працj,
4, Н. виплачуФся премiя ловьiсф або часlково праlliвникаv. якi

допустиJ|л поруlllеннл внрбничоi la тудовоi дисUип,liни, нзлежним чиIlом
не виконуваJ|я покладеш на HId обов'я]ки la лри iвших
упуцейях в pбoTi,

5, Впmата премii уповповажепим особдм здiйсню€тьсх згilшо з даним
полоr(еняям на пiдставi яаказу д!реmора за лоrcдп@нялм з профспiлковпм

О, Ддяе положеям лi€ 1дш заверджеяня, ло lsviни новим.

пого]х}-ю

.1j



пого джуlо
пАвлЕl]ко

Комллек.ri mходfi цододосягяеняя вФйовлсцпх
,lopMaTBBiB безлекл, гit.i.нп пр.цi тд воробitчо.о

серсдовяцдl оЙвпщеяпя рisвя охор!u орrцi, залобiпввя
впппдкам впробпD!о.о трявм|lтfi зrllу, лрофссiйяпм

зяхворювiвлям itвiрiям*

Вiдповiда

здо

+Ilримiтьа:

комплекснi за{оди ulоло досягнеяяя вФановлсяих нормлип,в
пршri m виробнлчоm середовища. п|двищенl|я рlвнязалобiганм випадкам виробвичого траuмцIиlltу.

аварlям складаюъся | затвердr(уlоться

Вар icTb рoбinл!
Ns

СтркНава 9холiв t обit)

При!6анltя спечодяry

Щорi,]я

Лроводяти навчаняя i

ложежнаlрадiацiйва

]1I()рlчно

гнА1,1ок

1 Щорiчп

,l]



ЗАТВЕРДЖУЮ
Дпрqпор ЗЛО:

ii{llд каreрина tl,ABJiEHKo aмаIнАТЮк

2 п,п,24,25 Тиловrх

п,6з Iнструкцi'i

Пiд!тэваПитання iдоRументи

Полередlliй та оствточний розлод;л

обiт

cr, l88 кзлП

ДоллIок N9l ]

[огоджую

\-_;--

пЕрЕлll{.
пцтянь соцiлльrо-ековомiчного i пр!вовоrо

хараюеру! цо погодrtуються kepiBrrkoм нlвчдлъвого злмаду
та Лрофспiлковою оргаsiзацiс!о

NN, П!пм,

l, Правила вв]трiшъого т!удовоrо ст,142lспП

],

Графil(и робочоrо дш i змiнност] п.26 типових
правил Втр

5, Зшученш працiвяиkiв у винятковв
вlлпадках до роботи у святковi, вихiдвiдяiта

ст,71кзлл

6, ст. 79 кзllп

Прийом яа робоry яеповвоriтнiх

8, Склад атсетацiйноi Koмicii

45



ст,4з кЗlrLlЗвiлыrеяm працiвникiв за iнiцiагявою
адмiяiстацii з пiдсгав, передбачеяв л.1
(KpiM лiквИацП оргаяiзацii) пп..2-5_7 ст.40,
пп,,2,3 ст, 4 l КЗпП Украi'ял, тобто лри:
п. l ст.40 _ скорочевв;; шгатiв, рФрmпiзацii;
п.2 ст,40 нев;дповiлностi посадi ввrc,liдок
недосйтяьоi ква{фiмцiТ або стану
здоров'я;
л.3 ст,40 - сисг€мапчЕоrо вевиконаяня без
позажлих причян посадовIo( обов'язкiв
п,4 ст.40 _ проryли без ловажяих причля;
п,5 Ф.40 _ яез'явлеяпi ва роботу бiльше +х
мiсяцiв вяаслiдок хвороби (kpiм особmвого

п,7 ст.40 - появi ва робоlу в яетвер€зому

п,2 cT,4l винfiих у дiях при обслуговувзrяi
матерlальвих ц,нвостеи, якщо вони даlотъ
пИстави для втратп довiрrя
п.З ст.4] _ аморальному вчияку,
tiecyMicнoмy з виховниш Функцirl,rи

l]

Накладанш дпсциmiнарн
ч],евiв прФкому (ва rолову проФкому
погоджепш профспiлковою органу)

ст, 252 кзлп

]аходи з оrорони праui та тсхнiки беrпеки ст, lбl кзлп

]2, Правяла з охоронfi працiта безпеюl
хmтедirльностi у яавчаJънп кабiнсв,
маЙстерllях! спортзалах, кот€льнях i тд,

hlcФyl,]Iii про
l] Тарифiкацiiilli списки

]5.

Першiк працisялкiв iз чясла
адмiнiстратllвпо лослолдр
допомiжяоrо персоналу. якi мають право яд
пiдвицеяня посадовгх окладiв

п,з ! Tie-l ж
Iнйрукцii ( gа l5_
25о/о)

Лоплатл r] с\t{iщсllllя про4,ссiй (посад),

розпlиреll] ; xlH! обспуговув!ння чп
збiлыt]е н! пaсягiв вrкоЕувsвих робiт

]0.

l4,

л,52, там ке



lс. Положеяв, лро премПовання, розNIiри
,,аreрiUlьпоi допоNtоги та прсмiй

17.

]8,

Перелiк робiт, на ,Ki встаяовлюються
доплати за Ba)KKi i весприятпltвj умови працi.
атестацiя робочrх мiсць. розмiри доллат за

I]d/]aлll9 uiJп)сток. псlсдбачсts ! ючиNl

l9 l!шi пиmння. переr(6аченi дiючим

ст, l] Закону



гнАllокнк

склАд
рбо.tоI Koйicii з коlIтроJlю ].' впкоttlя ll!и

мект!впоm логошру

л!лр пIБ

Вiд адмiнiсIpацii
u]вець О,Б,
Штереб О.П, засryпниr ляр€mор з

l CMipHoBa Л,I.

погоджук)
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Ппоппl|о,провiшеровд| :;


