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]MlcT
l,зАrАль}ll положы-п{я
2,створЕння умов для зАБЕзIБчЕнIIJ] с],АБtльноI роБоти

l розвитку зАклАду
з. зАйбпlстъ тА соцАлъний зАхист вIд БвзроБIття
4, рЕгулк)вАIlI-1я вироБничих, трудових вIдJосин, рЕжим

IIрАцl l в{дIIочинку
5. нормувАння l оплАтА прАul
б. oxoPo}tA IрАцl тд здоров,я
7 соцlлльнI l АрАн гll, пlльги,lд комIllнсдш
8 соцlдльнЕ пдртнЕрство
9 гАрАнтlТ д]ялъност] проФспIлковоI оргАнlзАц]i
]0. коIIтроль зд t}иt(otl,\lltljlM договору тд в]дповlддлыllсть
cTOPIH
] ], ДОДАТКИ ДО УГОДИ:
IоOапокМ 1 Штатний розппс ЗДО:
JоПчпок М 2 ПЕре liK пU.ад пPaUiBHPKiB l ненормоваlIим робочи\l лllеv,
якиv vожс на.rдаlис! lодаlковаоl лач}вана BiJгDclKa:
Iоааmок М 3 Перелiк категорiй працiвникiв, зайяr,lих на робоlах з важкWп i
цкij-Illвиvи )vовацл праui гд особ,l}вй \дра{гер працi, якич rJ нзtлijкаvи
аlесlалiiробочи\ viсць н yBalla вlдпуflrа.
,ЦоПопок L4 Правила внутрiшнього трудового розпорядку
,?,dлmок JrgJ rtерелiк лремiй, доплат. надбавок до тариФнлх ставок i посадових
оlсlа.]lв прахlвн}ftjв п|дприl v! lB, vc laHoB j ор, анilацiй, шо маюlь чiжгал) ]евиi

JooamoK Мб Перелlк робIl l несприqljlивиvи )vовdvи працi, при ви(онаннl
якrх ]дiйснюеrься пiдвпщеяа оплати в розмiрi до 12 вiдсоткiв 0тавк!
lapoбilHoI л la lи лрацiвникал! 1важкими l д]кlдли}ичи уvоваvи ,lpaUl,

пооапок }{!7 положгнltя гро порялок наrаннq шорlчноi lроulоsоt
B,rHalopoл,l пелаrогlчьим праUiвнл(ач la cyvliHH) працю l lpajKoBe Dиконанн,
службових обов'язкiв;
Дооапю^ М8 ПОЛОЖЕНl{Я про llреvlюванм педаlоliччи\ прац]внпhlв
Дооаmок !фО ПОЛОЖj lНЯ про премlюванtý llраUiвникlв r qис la

обсл]товуюqого персояаJ.у:
,ПоОаhlок М10 ПОЛОЖЕltl Ui про лремiюваняя бухгшт€рiв;

Поlаплок ,]{9 l l ПОЛОЖЕННЯ про премПованяя уповновФtсIпrt осiб:
ДоOапок,Y! l 2 KoMIлeKcHi заходи шоло лосягЕсяш встаяовлеЕих



норматпвiв безлекп, гiгi€ви працiта виробничого середовиIца, пiдвищення рiвня
о\оронп працi. запобiгавяя вmацкам виробппqого травматизму, професjй и!
зыворюванвлу i аварiямi
Jоо!пOх J{! lJ IlГРl:JlIК пиlань соUidьно_еконо\lчноlJ i прдOво,о хJрспепу lUп
погодfiуються керiввиком навчшъного ззхrrаду та Профспi,тковоIо оргапiзацiоо;
JоOапок М Н Скпц\ !обочоi Koмicii з коюроiю ]а



,]

1_1,Дмlrй колсктя!ний Договiр шлi Договiр }ruалсно вйповiдно до Зконi,
yKpaiнп (Про повну за1, 1ьну середню ocвiтy), (Про освФ,, 

"ПроKo]r€KTиBtli доmворя i угодиD. (Про orllary працiD, ( l lpo профспПrкп. ii
npzвa та гараrпiТ дifurьносгi),. {Лр забсзпечеfiня рiвних прав та
мФi(Jlивостей жiвок i чоповiкisD. Про соцiальниЙ дiалог в yxpaiEir.
кзлп УкраiЕц дiючоi гсясральяоi', гаtревоi. рсгiояальвоi Угод,
[Iоложепня про зашад освiти. стат}ту заr(ладу лошкiльпоi ocвiти яссл -
садка Nq4 (ЗiрочмD Гайсшtськоi Micbкoi р4д,{, Стат}ту профспiлки та
iнших захонолавчи{ aKTiB Укрslня,

1,2Ддмй Договiр )шаrено з мегою jдйсненlu комгrIексу rа-YодЬ дrlя
]ftрсrrcIпя соцiеъш,схоно liчlшlj{, праsов,п гарillпiП Фацiвilвкiв та
заб€злеqеfiш Фбйьноi роботи Закпаду ]ошхЬнol освiги ясел - салrа
,}{r4 (зiрочкаD Гайсинськоi MicbKoi ращ ( .илi _ зло ,ф 4 (зiрочка,),

l,З,Сторнамл Договору € адмjfiiстацiя ЗДО та профспйкs лраlisнякiв ЗДО
як повноважtшй предfiаяяик i зt\исник iEтepeciв чпеlliв профспйки
прдцiвIIикiв ЗДО.

1,4,Дi,l Договору поцlирюсl,ься на працiвпикiв ЗДО що вхо,цть до сисrеми
Мiнiсгерства освfiи i наукп УкраIяи, с обов'язкоsоlо /Uti suкояаняrl,

I 5 Доlоslр 8сlаноsлrо( Jля прflцiвлltкlв мlпlvапьяi (ош!,rьно_еtономi.UJ
mpaнTii,)IKi не моя)lь a))l|] JMiHЁBi в xorleк|иBllиx jroloBopax } бiк
поIiршенн,. Доfовiр не обtЕrqс праsа трудовtп колск|,l|вiв. На пйgгапi
сг. 9_1 КЗпП yKpaiHB Bolrl tioжrTb б}ти розш|ренi за рахунок економii
фояду зФобiтноi плfiтп. спонсорськпх хоштir. зароб
позабюджетпIDt KotIпiB. шля]tом вклюqеяш вго!жених полох€нь v
колекгиввj договори,

1,6 Договiр jабезпечч( plвlll права 1ч можлпвосгi жiнок l чоIовlкiв lla зsсадах
гендсрноi рiвносгi та велопущення будь_яких лttскримiнацiii}lих дiй
вiдповiдно ло Закону Украiнп (Про забезлечеяня piвmlx Фаs та
моrспвос{ей жiвок i чojloвiKiB)

1.7,Сторопп зобов'rзуогься орга{i:lозуватil заходrr- спрrновапi на форм}ваям
reцcpнoi культ},ри гр}Jового коrек]ш}, mорювапt умови праJi. якi
дозOолять ndrrкaм i соловiкаlt здiйсЕювати трудову лirхьнiсгь на рiввiй

1,8,ClopoнH вlf,наrоlL Договlр норsOгli!яил a]oov l лоvовl1.lися вра\овувати
IropMH та положепп, геllерлльноl. релiоIIа,ъноi та гýлу]евоl Угод,

Сторопц Доrо3ору т! Ir ловнова,rrсяпя

]9 договiр умадено Miж адмiнiсrрацiсю замаду доlлкiльвоi фsiв }Ф4
(Зiрочка, Гайсивськоi ilicbкol радя в особi д,rректора 3ДО
Бубfiовськоi .ttдрпсп Фслорir!ш з oшj€i сгорони (далi _ сторона
роботодавця) i профспiляовою орmнirацi€ю ЗДО в особi голови
ДбqflчrfiпоIСвiтлiпп Вiсrлhfiв з iшoi стороял (далi- проФспirеова

l ]лгАльнl поJlожпнllя



lЦ Робото.r8сць п,дтвсрдlq.. цо BiH ма. повноважеявя, ви,lначевiчинв м
(ldl}l^! ,а lo lож(аюч llpo lаr.lад освllи. ra

ве]евш KolerfrlвH]L\ переIопорir. укладеаня колектиrпого Договору i
вконатпlя зсбср'япчь .TopoB]r роботодавцq. вйзяачсц{х щ!]\!

l , l рофсп1,1ковr L,оронd виlначснi чинl дt
з ФllодавI}tвом, Стацтом профспiлхи. на ведення колелти}хriч
переговорiв. укл!дення Договору i виковаЕня
rобов'rзаiъ профслiлковоi стороrrи. RlrзначенIjх цлм Договором,

12. Сторояи визяають взасмнi колекt,иgноrо доловору.
зобов'jLзаЕя вiдповiдяих cTopiн галузево"l (генеральяо]; регiояальноi)
Угоди, укладепоi ла 2022 - 2025 роки. i зобов'язуlоться дотиму!атися
llрjlljuупlв .oIllJ lьного пJрlнсрсlвз пар1,1еlно\rt l пре h lJвнlлпва
plHollpaUHoJi clopiн. Bla, LHol вiдпоьiJа IbHo\ I i. консгрtr-тивlIос,li i

аргуý!е}повавофi при проведе!пi переговорiв ({онсультацiй) цодо
чк,lа!ення Доlовопу. llьогп BиplLUeHHq

Bcix питань. тцо с предlетом щоrо Договору,
lЗ, Сторонп оператпвно вжllватпtryть за\одiв до усуненя, перел}мов

вЕяикненяя колектпвпих тр]дових спорiв (ко!флiюiв) у ходi реаriзалii
rобов'rзаtъ i положеяъ Договор!. в,дд8атиучть
персва,у роз ясяеявк) сflryних flитаlБ ш-цяхом лроведеяll,
ло1rс).lьlJlllи. пср(lчвUр,в примрнп проllсJ\р

],l4, ПпlоженняДоlовору .обоs'q]ковиvi дjясlорlll, шол }мmи
].l5. Жолна iз cтopiн щоrя-гоr! дii Договору не може в олностороняьому

поряпкч пр]вуmвлтп виконання пряirмтпх зобов'язаь ]а Договором,
],16. Жоща зi CTopiH п!оlягом ]rii Догово!у не може D одпосторов}ьоуу

порядку прrirмат! рiшеяш про змiяу дiючих положень, обов'язкiв за

Договором або призупинrги i)i виконанн,,
l,]7, частивою Догозору € додаткrt до Hei (N! 1- 14).

Теруiя дii Уrодп тд пабу1т iT чпппостi.
1,18. Договiр ушадено на 2022,2025 роки i BiH наб!ва. чинностi 1

моменту пjдписаtlня Clopoнavlt iдi€ до укпадення Еовоrо Договору,
CTopoнlt ломовилися. цо при змiнi керiвнлка ЗДО
qmяiсть ко,rективвого ,rоговорY зберirасгьс, лроlш,ом сrрокч йоrо дii.
те нс б,лыпе олноlо поч, \ lIей перiол !lогони повljннl лоlпочаlи
пер(.овDри про )к]аЕrlя HJBolo чll rмlнy Jбо
Договору. У pзi лiквiдалii чп реоргшiзалii ЗДО. Договjр дi. прФягом
)cbolo clpohj llроьеlеdl,r.llhlUаш'i ч,l peoptaяilauj;,

]9, Сторони розпочвають переговори з FФа.цеmя нового Договору ве
ранiше як за З мiсяцi до закiнченfi строку дii Договору, на який вiя

ПоряlоN вясссtrtrя lvi|| ,. доповпеUь лоДо|овор}.



1,20, змiви i доповнеtlня до колеmшного дого}ору! угод!t прmягом сlрок)
i\ лii чо,ý) ь вllосиIис, lLrbM laBlal!ною1гоlою(lopiн в погядк),
ввваqеяому колепвпп договором, уголою

1,2l, Сторона,9ка iнiцiю. внесенltл змiн iдоповнень до Доловору! шrсьмово
повiдUшяl ;ш) порон\ rTno пUчdlок проведенрq пeperoвopiB
lконс)lьlалiй) га на!гилаl cвoi ryопо,ишi. шоспlлыIороп,пда,оlь(я }
5_дснний термiя з лвя ii офимаяш iвшою fiорояою, Зацiкавllена
Сторова mсьмоRо пов;домпяс it]шу Cropoвy про 1Iочаток проведеш
переговорiв (коясуfuтацiй) та !адсшасjсвоi пропозицii Друга Стороха
протягом семидяiв з двя'iх отриманl,я розпочипае переrовори,

Порff_rок iсгпокп довслснпя lчi(t} Доlоворt ло прдUiввпкlв
t,22. Пiсm lliд!шсаяш Договору Роботодавець протлом п'яти робочих дяiв

тлрал1,€ Догоýiр i поводдть його до вiдопrа Бсiх пра$впtfi'в ЗДО пй

v поllльгtочу РобФо Lапсш .аб(lllсч)l, оlмйоv.lсню приilняlи\
праUвни],iв ]ДО 1Доlовороv lla пUllис,

Повiдомпа ре€страцiя Договору.
1,2З, Договiр подасться яа повiдомну ре€страцiю протrrом l0 днiв з дня

пйmrсанrl-я його сl,орона,uи,

ll. створЕнIlя yýloB л:1я злБЕзIrЕчЕння
стАБLцыlого ро]вптl{у -}до

2,1. Адмit|iсграцi, ЗДО зобов'я]}сться:
],l l, ГаUiонаlьно BlliopllJloB, в

Фощiв, не допускати ix вплучення, впкористд{llя яе за прfiзхачеппям,
2 |_2_ розвшку та з,,iцнеIФ матерiмьно_техвiвяоi базfi ЗДО,

забе]печенш комплеmацii навqаiьытI кабjнетiв засобами lпвчаняя.
обладlшlIiям. необхjднлмrl матер jшшп,

2.1,З, Створювативеобхiдяi оргмiзацiiпi, vатФiально-ф'нансовi умов!{
дrя реаJliзацii прiорItтегl{шt HanprMKiB розв,тку ЗДО, спрямов}tsати
l;,b,-," на бЁl}чU"н) i,.d ll,дlк, .lp"B гT)o{lJ trH itl 0lB,l). роldиtь)
l0орчосIi педаlоliчlпl\ llpaujUHbiB, HarдHq iч Hcoo\i lHoI мФоличl,оi
доllочоl и. пirsиш) Balll l\ лроф((lйний plBcib

2-|-4- Нс доI!ускати поруulень трулових прав i гараrпiЛ лрацlвшЬ,
2'l5IlpoвollIlифjн.чLoвoroспoDаpLьк)llqльн'cБ

Бюдri€тноло fiодексу yl.pailш. Закону УФаiни (Ilpo ocBiтy, та iнших
норп{атпвлlо-правових акгiв,

2,2,С|ороtrп llo|oBop). кср}ючUсь приплппя п rоцirльпо|о парtfiGпс|ва.
]свiдомлюtочх вiдповiл&пьпiсть }а фуfiкцiояувrнпя i розDп'Oк Здо,
fi еоб\iднiсть покрашеипя с|!новпщ, прsцiвникi
22_1_ Жодпа зi c]oliв протялом дii Доловору ве може п

односlоронБому пооя lK\ прлi]\tJlи рllllеllня lpo l\tllD lпо,lи\ llо.lож(нL,
обсв яjкlв ja Логоворо! або прь),lин1,1llir виiояаннq,



2.22. Вжпват, заходи дп недотryщеЕяя лрийвятrя рiшеь, якi
заrроrq4оть звр{ещм прав i свобод громадян lr Здо, зокрема тш. що

. збiьшош, обсяry педаголiчtlого lш}rптзкеIпя;
кiлькостi rодаi в наýчдlьIrому lиаяi ЗДО сфед

навчальflого року;
. необф}mовано.о скорочснчя чисеlьно( li llpariBшlKiB,

: ],; Поперелiýваги вшикнепq lн{и}lд\{Uь
трудових спорiв, а в раз; Ь вUникпепв - праrЕут, до розв]язання шпяхом
вза€i,нш коясультацiй, Сfiршш сфекrвв;й лоботi Koмicii з трудовш

] ],1 Ilc лоrryскагл ]асlос}3а}lяя ]э\одjв аrмlнlс,раlиsнп-
д!{сциплiяарного влллву чи моратьЕого -llcKy на працiвяи(iв ЗДО у
випаrк) вlдсlоk вання нwи cвoi аконнл прав la lлсресlв

2 2 5, за,lrtшкл кошliв вllкприсlов\Oа|и 1а UlлLовfiv при]наченням длq
вIlллаlи надбавок €а престгяr и,ь педаfогjчяоi пралЬ,
на.lбавок ]а сhла!нjсlL. наrФ\женiсlь за високl покаrники \ праш, la
вико}lаяня особлmо вашшо'i роботц премiюванllя fiрацiвяикiв Здо в
поввому обсязi з використашим rравичних норм нормапmпо_право!L\
ar0iB з пЕгань охороня працi,

2.3,ПрофспiJl*оsя оргrпilацiя зобов'яlусlъся:
]j l Конгролюваlи LlaH Jоlриvачю 'р)дUвоlо ъ{Oяолав(rвd )(iMJ

учаспикам, ДоговоDу.
) t 2 lнфорчуваlи груlовил ко.|(к|ив гтпо lviпl п т)Jовочу

законодавствi, яаддвtrи iщивiдуаъIтi консупьтацji члеяам Профспiлки
здо.

2,3,З, Враховуtочи думrт члеяiв ПрофспПпо1, ,отуRати пропозIщii дл,
адмiЕiстрацii цодо покращеш роботи 3ДО

2,З.4, Вжлвати заходiв д'lя недопуцення прийняr.tя закоIrолавчlrх aK"тiB,
якi загрожу]оlъ ]врхенням прав i свобод лроi{адrп s ЗДОj jокрема прл
л;квiдацii. реоргаIiзацii la перспрофiлювапi ЗДО,

ш, ]Аllнятlсть тл соцIАльний здхист вIд БЕзроБIття
З.l. Адмitliстрацiя ЗДО }обов'язчtться:

З,1.1. Узгодкувати з ПрофспijlкоIо ЗДО Bci рiшспня про змПй в оргалilацii
працi, в тому числi реорганiзацii та перепроФiлlояаннi ЗДО. скорочевял
чисеIьяос.i або штату працiвникiв не пiзнiше, нtж за З мiсяilt до
намiчеяих дiй з еколOмiчiшм обrрунг},ваIIlпм та з&\одаr,и
lабе1,1ечено(ll инчlUL.l випl,ьllеdll\llpaUlBalKiB

3.1,2, Слi.,ьно з сл},бою зайнятостi населеllUя брати участь у розробпi,
реаlilацil ,а коюроl, la виконаннялl la\o.r:B цодо lсбеlпечсIlld
lайняlосli праlliвlоьв'lДО при l\ BllBi,bHeHl,

J,Ij Вжиlи jaxo.iiн дIя ло аmмення llc.raloljl пl\
працiввикiв яа piвHi не нuжчолtу. пiж на ставку,



j l .1, спр!яги Tolly, щоб в Здо при звiльнеfl i педагогiчних гtрацiвнuкiв
вивi,r-ьненi годишr розподiпrли в пepur} чеIгу yl;t тиvи працisяикаffи,
яхi ве мають повяого на!а}пэженяя,

j I5 Пои прийdrягri на роботч Hoвltx псдагогiqяпх працiвffi|в враховчвmи
лумку педагогil] одяойменllих спецiаr,Iьлостей Здо. якlцо вони не
матиfi}ть повноi Фавки,

j 1.6, здiйспювати звiJьн€нпя педагогiв у ]s-язку зi скороченням обсягу
назqшл,ноло навая l а)l(ен ш l iльки лiсля ]afil нчен ня ндвчаj ы lol о року,

З.],7, IIе доllускати укJlа]Фя|lя сФоковиý доl.оворiв з MoшBдrii нсобхiд|ос|i
вшпробування,

З,I.Е, Звйьненнi прахiв}пкiв зд скорочеяням штату чи прп реорrанiзацll ЗДО
в,ULлачувmп iM. KpiM sАiдноI попомогц од{ора]ову мд|срiа-,|ьн}
допомог1: в розмiрi 0.5ога}ки посаловоIо оюIаду при безперервному
cтажi роботи в ЗДО ло l0 poкiв, посалового оклапу - при сгаrd бiльше
20 poкiв, Вfiплату проводrlгн за рахуяок cкolloмii Фо}цу ]аробiтноi
платй тд лозабюl[,к€тllих паllходжень,

З.2. Сторпll дойовшllсь:
3,2,1 Оргшir}вmи в гр)ловом) Ko.1cкlиBi ншча!ьнi сёvitsФи ]rпл

працiвllикiп з питшь ч|lняого закоIlодаsства про заfiIштiсть. трудового
з <оводавсп4 охоро}|и пDацi,

3.2,2. Не допускати звЬьнеян, працiвшiв ЗДО. якi мають п€рсважяе пра!о
на роботi або. якi не можчть б!"rи звi]lьневi згiдно

чllяяого ?lкonoдllэcтBa (сг.fi,42.184 КЗлtl УФаiнq ) та iншшi
захонолавчях акгiв,

],2,3, сприяти BiдMiHi оргмами мiсцевого самоврядувашя. державноi
аrхонавчоl влiцlл HelakoнHo лрпiшпш нлчи pimeнb, яп сrоqrоlься
скорочепlu чиоельвосгi або ujlary lrрацjшхкiв Здо,

JJ. ПроФспiлков!оргдпi]ацi, rобоs'iзус.ься:
j,j,l. Давати зюди яа зrЬнеllня працiвпикiв ЗДО бс,t проведсl{ш

лоl lерелнi)l персl oвopln щодо rчожливого t \ l lрацевлаш l }BaI lня,
З,З,2, Вtкорисlовчватп lриvlсянпП lepмiH ,.l,Ul в€дення псреmюрis Ь

засновнлком та уповнова*енltм ням оргмом, обмiяу iяформаlli.ю,
провод{ти iнlлу роботу. слрямоDану н0 вйкритгя аоsих робочtrt iliсць.
зниженн, рЬня звiльнеllн, пDацiвЕикi0,

З,З,З, Сfiрйrти хошлреяню iнфорvацii щоло хоr?€б каi,Iрового забс]печеяня в
ЗДО чсрез заооби MacoBOi iяФOрмдli]:

3-j,4. КоЕгролюваrи пор,цок проведешý лi|Фiдацii та реоргапirацii ЗДО,
скороченм штзту, забезпечевня працевлаш]тування лри цьому
звiлъвеtlих працiвЕикiв ка Hoвocrвopeнi робочi мiсtц, tIа вакд}пнi
ставm вiлповiдно до чt|нноm законолапýгва ,m договорt-.

З.],5, lte зяiмати з проФспiл,lоЕо.о облiку фацiвяхкiв ЗДО. звiльнен{х за ст.
40 п, 1 кзпfl УIФаj!g, до ix працевлаUlтуваlll{я,

l\, рЕгу-лк)влння вироБнLlч1.1x,,Iрудовl,|х аIлносп|r.
PErlilI ili rIглцl I I}IJtloчIIIIK}



].1. Ммiнiстрдцiя ЗДО tобов'язусться:
{ l l Жlнкаff i соловlкаl.{ ]абеTпечуваrи p,BHi праза га можлlвоfii у

праце,Llашг}ъаяlli, просуваяlli по робOтi. пLвшrсннi кв&4iфiхацil та
лереп iдготовцi,

4,t,2, Узгодж}вати з llрофспiлкою ЗДО будь-якi змпIи rтивалостj робочого
чзс}. рсжп) праш. повшомJIrlи працiвниkiв про laKi rviю ]а лва
мlсяцiло й T алроввlD|(еняя

.1 l j, Длчiнiсr?ацii ЗДО не вшалатя вiд працiвпtо(iЕ бе] ix згод, викопання
роботи. не обумозленоi трудовril договором та посадовими
обов'язкамл,

].l 4, Bci ззохочення працi}нихiв ЗДО погодкувати з Профспiлкою зДО,
], l ,5. ЪбсJлсчrrя ковФов ]а розробкою та здтв€р:D{сllllяil:/ пJгаrяого розпису здо вiдповйно до Типового штsгу (Додаток ffsl):

/ поса,цов,rх обов'г]кiв lrедд])гiчилх та iшп працiвппкiв здо. як нсобхiдноi
!vови }абеlпечеш о6'спичllоl ficclaлli лра,llвниьlв 1д всlановлення
вiшовiдяих умов оruЕти працi:

r' lраltй вн}трiU!rъого тудового розпорядry (ДоlЁток Х94):
,/ ]абезпечпи обов'язкове введеняя особоып облiховпх карток П-2 ш Bcix

пра.цЬникiв ЗДО,
+,Iб 0знайошюва,lи працlвникIв ]ДО Uiл роlписfiу з наfiаlJчи. якi

псрсопальяо t\ стос)lmься, )!ова!пt працj. поса.,tовп$l шlсФукцiяNп,
правиламп вщтрiчlнього трудовоm розпоряд<у та
договором,

4.t.7, Графiк вiдпусток складасt,ьсл на кожниil калсндарвIrй piк яе пiзяfuс 05
сjчliя пOгочноI.о року iдоволиrься до вiлома всiхпрацiвникiв здо,

.l l 8 НаlФваrи н€викорпсгаяу 1поваrimfх прltчин вйлусгку

.1,1,9. Допускатя нзда}ll{я вiдлусгкл в ра\Yноft майбт,lьоi лiтньоТ для
свяаторно_хяорrяоло ]riкування. Як внняток. надаgfiи вiлпустхfi бс]
jбсрексняя jаробIrноi плаIи працlвникOv шя lаfilнчсьня лiff)вdнllя вiд
тя,(кrоi rDiвoploвalъ та д,rя завершеgня сдlаторпо-I\урортllог0
]lкуваяяя лрачl9lмка lxl чlена civ l грl,ва{ою, встаяо&lеноruу у
irедrчном! Dисновкч. а тако)fi госгроi обФ}тгованоi необхiдяостi]
хворобi рiдвих. рсдбЙiтацii пiсля важхоi хворобfi, яаспjдка\ ложФк,
стrхiйного лиха. iншлх скл&lнuх сiмейних обставияах, ВiлUовiдtlо ло
оновленц яорм (Закоп Л!5З0 вiдl7,0З,2020 р.) надаватп неоп.лачув:цу
вiдпустку,€ уrодоlо !|ж працЬнtком та к€рlвl{икоU,rа rarвolo
Фsцiвtlиха на весь час караlтrину або .ro KoHKpfiHoi .iдт}r sказаtlоI
працiвнпхом. без обмсжевri Фивlйостi Is_Tu календарннх дriв ва piK
(ч,4 ст,84 КЗлП та ч.]ст26 Закону <Про вiлпустки,),

] 1,10. Надазати подр}rокя!, cкi прашоloгь в сяmемl освIг
шкорпс-гfrпi вiдпусrlry в одltl iтой же час ,

{ l,]l, Вiдк.пикатя лраliвня*iв зДо i:t щорiчцоi вiдrrусrки ,1лче за i'.\

зrо!ою та v випалl{ах вrrзндчених закояодавствоit, У випадку виклпку



r вiдпусткп lIa об'iзл оадочкiв обов'язково компенсувлти вiдпрацьовдri

J,1.12, Ijsдаэати додЕгковi вЬпуgrки працiвникам з ненормоваIи1lI

робочлм :lBeM трваliсrю ло 7 каЕ}царЕfi дяЬ згiдно Додзтý, М 2
,1о Дого!ору.

.r l lj, ВсвIrовпювдтrl працiвникам ЗДО доллrховi вiдrryстки за рботу в
шкi.ъrввих i вам умовaх лрацi з3лешо вiд атесгацii ройщ Miclп'
вiлflовiдно до Додаrку }!Ъ З до Договор},.t,Ll4, 1,10ддпати лодатковi оплачуванi вiдIryстки попад передбасувану
зжоgодввстsом тривалiсть за рахупок позабюлжетних коштjв та
eкoнoмii фоgду заробiтвоt пrI3ги у вrrпаJrках: особистого rrцюбу.
uIлюбу лпсй, наролженнj лпинл-баъковl, сцерli рiдяих, проволlв lla
Billcbкoвy слг^бу (батька.\0, лолора,!, jа вll(оllфця гроi|апськIп
боs'язкiв rоловi Прфспirки ЗДО - три робочлх дli на умове\
коп€ктивноm Догоюру.

.1,1,15, Одному з бmькiв, яхi Maloтb дlвох або бйьшс лiтей BiKoM до |J
poкiв. sбо диlин} j iнвLliдlliстlо. або якi усиllовtlrи диги]ry. маrcпi
(батьку) особи з Пвалiднiстю з дпгинства пiдrрупи А l rрупи, одипохiй
Marcpi, бдrьку дшини або особл ] il{вfujдйстю з дmинства lliдгрупи А
!фупш,,кlй виховус t\ беl vаlерi {) гоч числi } pa]i гривмоlо
пер€буваrrrrя матФi в лifiувлllыtому закладi). а тsкo)к ocбi яка взяла
пй ollili} дrтян} або особr l jllвai,щi.Tю r лиlинOlUа лiдгрупи А l
тупи, чи о]цо{} iз приIiомнll\ батькв наласtься цорlчно доцitlкова
оплачувilна вiдrryстка тризалiстю l0 каrФiдарйt{х дяiв бg] }paifвам
святковях i неробочIr)i дяiв (стдrгя 7З Кодехсу ]ахопis про прашо
Уьраillи), За наявнiсгю декiлькох пiдпs лu наданнс цi.i вiдлуflки it
загаr,rьпа тривапiсгь яе може перевлшувати 1? календарних дпiв, (ст, l 9
в редакцii Закону Ме 490_1M вiд 06,02 200З р змiяеяо Закспом УФаim
вц l9,05,2009 р Ле lЗ4]/Уl "Про вllесення ,}viH до деяки\
заколоllавц[y ахть Украiня з пнтФъ соцiаъfiоfо !ахисrу баrатодiтl{,rх

Сторопl| логовору доilовхлllari що:
4,2,1, ПФюдп. впродовж якяr у ЗДО яс з,rпiсtпоспся очппй ндqшьний

процсс (освiтня лflьнiсrь) ) 1в'г,к) 11 санllаряо{пiлсмlологiчнимп.
нс заlежнпW sIд працisяикlв обс,rвшши, (

робочим часом педагоIiчних та iнпlих працiвнихiв У зазначевпй час
працiвlики зщучмься до ocвiтtlboi. органiзsцiЙно-методичвоi,
оргаl liзацiйяо-педтогi.Jrlоl робiт Еiдlовiдно до вак9зу керiвника ЗДО в
порrлку. передбаченому Логовороv la празилаilл BH}тpiulJ{}olo

т}лшOm р(уJпорядку,
t.2,2. РФ(им вfiконавня орrаlli]аlriйпоi. мето;]!чяоi, науковоТ робо l

реrуrюстьс, правшапr внут!iшнього трудового розпорrдку, шая !
науково-дослЙних rобiт, програ.чами, iнд,siдуаlьнлми &!авами рбiт,

],2,3, Спрtýги ибеlпечснню lогриманш Пршш Dмрitutlього гр}довоlо
ро,lпорядку (додаток N, 4 ),

,1-].
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iвФорsrватIl fiрацiвшл<iв 3ДО пр ]мiни в яормат}tвних докуме}па\
шоf,о встшовлеlпlя cTPo*iD освiтlлого процесу, rcцо,
ЗsЬьненвя працiв!пкiв ЗДО з iвiцiатлви адмiнiсфацii ЗДО, у зв'язку з
l!квIjlаLUсю, реорlаяilsцi(к, lамал) .tошкiльноi освlпt.
сffорочен}ýм uлаry рекочсtllоваllо rдйснювflп fliсля ]акllF|еl|ня
на!чаьного ро,ry r дотрl!маlmяy порядку та llадаrлям гараmiп
flсрсдбаченrх чяннйм захоl{олавсгвом.
СпiвлрФrюватп з вiлдiлом освiти та органами виконаsчоi вхали та
\iiсцевого самоврядуsанЕя з мФою iопереддевн' порушеltь llopм
здоl|ода!Фв4 недоIц,цення пебфуповалого ]аl9Егт, ЗДО та
rвirьяення його лрацiзшrкiв.
Пpll uр}Llначеянi в ]ЛО на робогу 1найочиrи пpalliвHltKiв пiд розпис, l
поса:lовtппl обов'я.lка!lt li llр]вшrаvп sll}TplurпIJoro ф}довоlо

Сторони домовruIись, цо у випалка\ ого,,ошсняя KapatfrиHy. чи
непередбачсни\ обfiавиL коли лiги не вiдвiлують

лаsчапьний закпад, педпрацiвнfiюl залr{аються до метоличlIо-
пе!аmгiчпоi i оргаяiзалЙllоi робогп з мс)ках часу, що не перевицу€
ixнboto яавалменш- Обспуговуючхй персояал ]а.,tучасrься до
BllKoHaHM господдрсьffi робil. цо не вимд,аюft спсцiаtьяих nlaнb
(прибираявr примiщень. дрiбпI{li ремопт тощо),
На час зdlро]и llоl]luрення ехiлеуii'. llаUлсмii, необriлно(Ii caмoilonr(i
працisнпка у BllпajlKlж вflаноеrе}|шх захоflо]:lавсtвом, тrабо у разi
вппикнснш lагро,|п ]бройltоi алр€сll, я&rlstнайноi сиц Uii
техяогенного. природпого чи 1,1lчого харакгФу може залровадlryоатися
HaJloMHa робота накаом адмiнiстрацiI бе! обовrзкового lltлздеllня
туловоlо договору про надомIry роботу в rпсьмовiй фрмi, З тамм
хаказом (розпоря?Фкешм) працiвяlк orнaЛoмrlocтbc, прmяrом двох
двiв ! дня його прийняггя, але до запроваjDкеш яадомl]оi роfoт'1,
На,цоNоlа робота " це форма орrанhsцii праlli, за ,Ko'i робmа
викOlцпься llраulвнидом la !licueм iiol,J llрожllвлluu або s lши\
вmпаченц l|иil прll}liшеннях. шо \араIт€ри1}lотьс, наявlIiспо
за!(рiпленоi зопи. те\ъiчllfiх засбiв (o.BoвHrrx вrробяочl,х l
вевиробнfiчих фондiв, iHcTpyMeHTy. приладiв, iнвспарю) або ь
cyкvllllocli, необJ\iднш лпя виробниIппа прод!тцil. на.Oання послчl.
виконання робiт або Функцiй. псредбачеппх уФшовчllмIl пок,чмеятами,
а.Е пФа вирйпл'ш чи робоч,{м,l прлмilll€нш!п B,racнlкa
пiдлрисмсв4 устмови. оргапiзацii або уповноввженого яим органу
(ст. 60-1 КЗпП yкpaiнIr),

, Вlконання надоNtноi робOтц gе тягнс ]а собOю ]MiH у нормуядшi,
оплm| flрацi на обсяг ФудовIL\ прш праulвниltiв
Адмiнiсграцi, ссfiос йво Btlpimy€, в яхriil спосiб дор}п{mя
працiвllиковi ро60ту iко}rгролювапл i'i вковання. та эабепlсчуе
лостовiрtмЙ облiх вrкоgаноi роботи.

r:8
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] 2 l l Дястаяцiihв робота - це форма оргдli,jацii прýцi, за пФi робOга
вяхоIl}сгься прахiляиком поlа робочими примiценIlями чи гериlорl(ю
вlасника аfo роввоваl(еного гпм оргяllу, в буль_яхому мiсцi за
впfuрм працiвl!i,Ф та з вltкорlсганяям iяформацiПноколtунiкацiilЁ{х
технологiй (сг, 60-2 ЮпП yкpailol). l]a час загтозп
пошllрення епiдемii. лдцемii, необхiдностi са.vоiзоляцii llрацiвника у
ыmадках, встановлених зliхонода!gгвом. тrабо у pali винихнеяня
lаl?ози Фройноi ат!€rii наввичайноi сигуаllil тсхногеняого.
лрлрод{ого чи lt|lJjoгo tар серу днсгавцiйнз робоIа моlке
запроваджуватяся нахазом ад,ljнiстрацii бе] обов'язковоrо у{ладення
тудового договору про лист3вцiйпу робоrу в lмсьмовiй Формi,
З тOхим яахазом (розпорядi(еннrм) працiвнtк озяайомлюеться
протягоI! Фох лliБ з ди ilого прпfulятDr. alc до ]апровадtiсllпя
iястдшiЙноi робOги.
У pа3i зfilровадrrевяя дистаяцiйноi роботи flрацiRняк сачосliйяо
в},значас робоче мiсцс та кесс вИповiдальнiсть |]а забезпеllеяня
безпечних i вешкiдлrвмх умов лрдцj на ньому.
Прл дпстаtцifuliй роботi праlдвllик розподiлr€ рбочий qас Еа власЕий

ро]сул на нього не пошtlрююгься правlmа Bн}'гpiurлbolo Tpyloвol!
розпорялку, якllrо iнше яе зпзвачено 1тудовш договором,
Працiвнику. який виfiолу€ днстдлцiйlу робmу, гараtггуоьс, перiод
Bnrbяolo час, /!,1, вiлпочцн,(у (lepiorl вiлк]lючеянr), Uiд час якоlо
прашвнlft мO,ке перерllватя будь-якнi{ iнФормацiйно-
телекомунiкацiй}п{t зr'язоц i |1е н€ вважасгь.я поруlх€нвям умов
тудового договору або цудовоi дисlц{ллjни, IIерiод вйьного часу для
вlдлочинку {перiод Biлк почеllняl вЕlначас'ься \ lрvдовоvv до|оворi
про дlлсгаlшifi ву робOrу,

{J. Профпйковr оргrшiзlцiя ]обоr'iзуfгься:
j,3.1, КонФолюваl,и лоцимаЕя }а{ов i графiкis роботя. ЕцIlусток,
,l,Э,2, можливпми захонними засобами заiхщати лрдцiвнлкiв ЗДО, до яких

леихонlю,асlосов},lоtься lахоlи адмIнlсrраlивно-jrисциlt1lIlарноlо
вплиху внаслiдок вi.rвоюsаняя Hll$l, llтrepeciв праtuвннхlв

,l,з,з, Iнформ)вати керIвника зДо, члень тIдового ко.lекгllву, вiцй освilи,
оргаяи вл{чul llpo Фаrги пор) Ulcнb дiючого ]аховошлсlва" внос}rгл
пролоlrщil оlодо ч!lя\iл вирiшсння tlроблсм}ш пlrlаяь,

4,J,4, Нада!атх прац,вlмхдrl ЗДО юриличну ! чегодичц до,lочогу .11л

розв'яrаяпя пm ь працi тд вйпочинку.
,l,з,5, У дrпадках грубого порушеяня трудового закоuодавства заФ]овяико .

lDи нелосягнсннi Jголl цоло усуяенrL{ uих llор)Iцень r,lж clopoяa\tll
.]оговору, Ь(jормувати лисьмово! opl ааи llрохуратури !Lп, вжи33}lяя
la\o.liв шодо усIlеllt{я циti порушень. поповленtlя поруtUен}ý прав i
лрlrгяг,lевн, у зсгдlовлеllояу tахоноv поря.lку ]о вiдповiдаrьностi
осiб, якi лопуgгили цi поруцlенм,



ч. нормувдння l ол",Iдтд llрАцI
ýlчi igгрдцiя ЗДО tобов'язусrБся;
ollraп лрацi лрацвнлкам проводrпи вiдIовilно до тарrrфнrк ставок,
m.a]oвllx обоs'Екiв, займаяоi посад! у заJlсжяосгi вiл проФесiiЬоi
GлriФiкаlхi, сЕrадюстl й учов робоги. яку викоIryс лрацiвник. окпад).
еставовlеноло вiдловiдпо до на{азу MiHicTepcTBa освiти i науки Укра]яи вiл
26 09,2005 N, 557, заре€стровавого в MiвicтepcTsi lостицii Украiнл 0],l0,2005
ъ I|10 l|.ll0'пго впопr,шуваннл yvnв ошаlи працi 1п lfrпер!ленш счеv
rФвф}о,\ роrряп|в прац|вlmlв яа!чмьни{ }акладiв. усIаIюв освпи та
sа}tовя]( }станов" (Долаmк Ml),
} рs|, колидеп внмати lаробl l ноI rl.tвти lбilасгьсq l вшiляичи, свqlковичи
а5о неробочпч днеч. здробllяа ллдIа Еlmласу( гься напере,0одll
Прово,тfгrt itцексац|Iо Фошовrх доходЬ згiдtо з постапоiою Kaбiнery
\1iхiсгрЬ Уl.таi}trtвiд l7,07,200З,l078,
Кошеясуiатя працiвliикзм втату частlлш зарплатrl. у ]rязку з порушенfirм
crтoкiв ]'i виллати згiлllо з iIцсксом росгу цiя на спомчi 1овари й послуlи в

порядii! впзIlачепоý,у зако!Iоtл.
ПровеJенвя iщексаtцi тошозrfх вимm пралiвlикы вiдпов|дно до lндексу
рсг) цiв на спомqi lовари ii посJlуги. вЬtовИно до дiючоIо заlонопавстпа
lcтs5 к]пп Уь?аI}rи. залон Украiни "пр Iвлксацiю lрошовц лохо]iв
вас..,lенtlя вiд 06.02,200] м 49l - ]У. поgr Ioва кабiнету Miпicтpi! yкpailм
'Порядок проведення ilиексацi'i гроUlовtц дохо.цiв Еаселешп"вй l7,07.2003
.\а l0758),
Устаяовленн, посадових оOадiЕ (мiнiмдъву тариФЕу сгrtку) яе шокqс нiж
p.r]{ip ФOжвгковоl,о Miнiмyyy, встановлепого для працездатних осiб на l
dчм капсIйар ого року, Забсзпсчпт, дпфсрсllцiацiю заробiтноi плптл

ryацЬн|шjв. якl оФиvують ,аробllну rllаг} на piвяt MiяпllIlbнoi в межах
фовду оrulати праш, шляхом встановлення доIlлат. нал6€вок, лремiц зtrrоr\,но
9ц смадносгi. вi,тlовiдальпосгi та умов вItхопувалоi робот . шайфiхацii
працiвrrпк& резуБтатiв Йоrо працi.
Розмiр заробiтноi плm,и IrрацЬпика за повнiстlо виlФнану мiсячну (годпнну)
норý, пралj не може бylи вйчим за polrмip мiпiмаъноi зарплатп, Якшо
нФа\оваlа ]аробПнп lllага пращsll|!ка" який влконФ vtсячн} Hop\D праUi, r
нtDкчою за закоподавчо встаноял€лий розмiр Miлiмarbнoi зарбiтпоi lLTaT,r,
проводlftи лоfLlаl} лU рjвня чlяlчмьноl Jdpoбlllloi rlldlи. яhU вюL,ач)tlьLя
цоitiсяtrяо одночасно з вяплаrою заробiпIоi лпати,
Пi-1 час обчиФення розмiру ]арrиати праliзниха для за6.зпечен}lя 'ai

мiнfuаъпого розмiру не враховуютьс, доплаl,и за рйту в яеспрялгливиI
ýнова\ щацi та пiдвищеного ри,Jиl(у дtя злоровlя. за ро6ýгу в яiчниЙ та
вадпочялй час" роз iзниit xapaкl,ep робiт, лремiiло святковrх iювiлейнихдат
Добиrат сь повяоi сво€часЕоi виплати в повtlому обсязi ]аробiтноi плати,
в.щ,скялх' оздоровчих, вшlагород| за суuпigну пращо ra високi особис"тi
,rocпeнfir, наrбавм зд iKrcяcl|Bнicrb. пресll|жfiiсlь педд.оl iчяо, прахi.
преtlil, iнulпx коUlгis фонд} оп lати ltpaлi, виlраl на службовl Еiдряr,.еIllп,
цо фiнsнJ}Iоться чiською рапою, Опlflа пр{rцl пеtrалогiчннч праIriвникдv

l]



з]йсt{оOься вiдповiдво до тарифiкsцiйних опискtв , а непедагогjчп]м
fiрдliэн,кам вйповiдUо до табеля облiку робочого часу,
Poj$ip ьошпв. яfii виri,lяються для вигLlлlll вrlналоро,,lя la сумлlян} праrю
педагогiчllим працirнrlкам ]ДО, яе Morte б}тп меше j09; посадозого оклад/.
сга!юl ]аробiтпоl Iиав,
Вп mпаr,liя. якi стос}шься 1арпlли iпреviюваlпlя. уlгоджувmи ,

ФоФспйковою орrанiзацiсю,
ЗФобiву ILlsr) вилаваlи Jвiчi llп чi.fiUь qepc. промiжок чяс}, шп не
перевшлус lб калеядарв.lх днiв: - перчlа поло}ина (3sa}Ic) до 18 qисла

поточвоrо мiсяцr, друга частшlа (осrдточна виллата) до з числа ксяtяого
чiсflц наступного за звilним, Розмiр заробiтяоi mат, за llcpпry половияу
ýicrlrg провод{rи за факпiчяо вiдпрдrьованIfr час.
Pa]ori i] .шLrаmю rарrlпатп за бажаянrм працlы{ихiв ЗЛО пада!ати письмову
чrФормацiю про загшьнi суми зФплатн з рOJшпФровкою за вндамн внll.Iат:

роrпjри i пiдсrаэш siдрах)таЕ iз зарплати: суми зарплатtlj пtо яал€жmь до
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6 Спрпяги забезпечепl!о реа,riзацii положеtБ Указу tl!е]Iце'га ytpailtj (Лро
заrФди цодо забсзпечення прiоритетllого розвmку освiтй в ykpaiнb вiд
З0,]0,2010 зд Л, 92б та постмови Кабiнегу MiBicTpiB вц 23 борезш 20l l за
,\&з?з, чrо стосусгься виплmи надбssки зiзмiяамц прийвirими вiд 28,0?.202l

року в рзмiрi вЙ j%доЗ0%,
; Не приймати в односторо}llъом! порялу рlшеrь. шодо 1uilxl лголlеш ra

встановл€нfi, HoBlrx tvoв ошffl,и лраlli.
8 Ъ6€зпечt тн оплffl,у працi працiвника,!l ЗДО, Ki ]амilпоють пl-''часово

вцс)тlli]( працiвяиllir, вйловiдlrо ло вямог чшшого закоходаэства,
9 Оплачувmll логодш]llу роботу працiвIпкау прл Blкollaluli робiт рiзхоi

Еа,Iiфiкацii i замiяi працiвникiв рiзноl квалiфiкацii за сввl(ою виtцоi
ýэliфiкацii або квалiФiтацiйво'i Kalelopi'i, яку мас працj3ник, лt(ий фактичяо
вЕ<ону€ роботу,

l0, Ошачувати час проФою ве 1 вили працiвника яе lо{жче 2/З згi!но сr. ] I З
КЗп]1 УФаiш та в pc] pi середпьоi ]аробiтноi ILltатц вlспючаючн суму
]ollqfi, згiдно писm МiвiФерсгва соцirлыlоi поf,imки вiд 10,05,2017 pol\a та
згiдяо п.77 та л, 89 lнсrр}тцil про порrлок бчпсл€tцlл заробiтноi плm! в
ralie,r{Hocтi вiд органi,]ацii прац, пiд час прс-гою.

ll, Здiйс ювати olltary лрацi ]а роботу в lIоналуросний час. } святковi та
вюdдяi днiзгiлно ст. 72 кзпп,

l 2 l Iроводити виплати вцщ скних та о jдоровч l^ ,ro поча l к) вl.rл} с l ки,
I;, Проводиги доrulати та падбавки до зsробiтноi плати вiдповiд{о ст,. 57

Ъхоя.Y УкЯнIl (Про ocвilvD,la до Лодаткr М5 до щого Договору,
1.1, ЗдiйсrUоватfi пiддttrлсяу ol!,aтy праli ra роботу в ясслриягливfiJt та

md,цlвнх умоваr( працi згцно Додmку }t9 б до Договор!",
15 ЗдiliснюDатя додаткозу оплату ra рботу в пiчний час (] lo-i годиm

вечора до 6-i голипл ршкт) працвнпк&м. якi ]а .рфiкаrlll робmп праlлоlоь у
цей час, у розмiрi не меЕше 40 9; посалового оt{ла!у (ставкfi заробiтноi

.l



сjl\жбоDи\ обов'язкlв rn ст 57 Закоllу yKpaillll (Ilpo
,i , l г,,lчlр, F( !(нш( :U "",lU Лш llг]lliBP,lb'B

- .:: |о || ' l Аj|''lч tДO lJlUч,v ' I- ,rпво]lпл \tOlelllflbвe зао\о!еняя псхагоriчлlп пpa]LiBIu,KiB ЗЛ(] за
::,, :]i.ноно\iiфоl r lзробiтIlоi ||-t ти згiдlо I|оlож.ннл ( /rlолаток Nц 8 )

t,Jгсt',Jц1,l вкlь .ння вillllllUри( BJl,,1.1lll !J,cpiJыln: loпUчl{ll ljц
-'.riяFpU'!ln|ll\loooкrlrnlnРц.аlll'l.

-,,, rJ|lllч llра,пвlпlьlts ] чllсtJ,йj,l\lob}k/toln lRр(оll[l), {ьl UlULlJч\п1,1l
.j ].:jНo Ilо]о.l,сlоlя !lpo лре!llоRаняя праILiвltrtкiв з чисrа обсryговуlочоlо
.-_,,j,] 1.lUJalU,. Л,о|, |г(Y|,lф]|ьlч n)\lr,llepin ,( dиl1.1]|)ь lll

Поtrоп(сl ý лро прсliлпrаlllя бухпlпгсрiв (Лолаlок Nll()) ]а

-- :::\lповJння Iлозtlоважеяп\ осtб ( До_rатоfi ltlrl ]]
, тi(г,l],,l lJ,lлi,liвllllка!l]л,,,якiбра,||)-.I,|ь\зкlllч\lгоесl1,1сгсt
Евшrcнанм норм ]аконодавсrва, колекгивних дсговорlв та угол з вини

робФо]лttя. lаробп н} плату в повIlому polMipi на пiдставi IlоложеЕ виплdlи
_!fllm. ншбавоlq премift працiвникдм у pmмipa\, вtвначеllлх вiдлов|дно до
,оfiавоsп колеlтllвяях логоворiв ,

Сво€часно rдiйснювати irrпексацiю rрошовrlх доходiв прiцiDаrlкiв ЗЛО,
ýjшовiдно до чrirшого законодавстllа у ]Bl*JKy iз зростанням цill j тарифiд ха
.s,rлtвчi losap! та послуrи, Забс]llечиlи BиKoHa ll, llocrмoви Кабiне,l}
\tйicФiв yкpaiiol вiл 09,12,2015 }фlolЗ (Про дорrдкуваfi|ш сгрукгурп
зФGбmоi rlrагrl особJивосп првеlеlr}l, lн-]сксацli та впесепя ]MiH ]о
.ýrrr{ яорматшяо_правовц aюiBD l Ie догryýкати змеllшеняя або скасувOння
сш.tюlочих в}rллат. надбаsок iдопrаt. якt вс]аIоолен| l граllичlIи\

ЪiЛснювmи виплаry вцряд,{свш працiвнлков| п|сля повФнення r
вLр,t:Ditняя. вrвlиченою в мФках сумп: fla оflлату проiЗ,пу, наitr!,аl|ня
пп-rового примiцешi.я i лобовi,

Встаuовпюваl,и нмбавху за складнiсгь i llalpyжeнicTb в робоri ло 50 %
пофrового оклат} керiвпик) ]ДОта lFшиY праulвн,кая

При звijБненнi працiвша ЗДО виtшачувдти належяi Лому суми в лснь

заробiтох з0 весь час затаfl(и,
Здillснювати пiЛвищенш ва ЗOlо до посадового окладу лпрекгору ЗДО з

сФе!lýо-мjсячноIо кiлькiстю дiтей понад 60. ]s Komi наоупнi 60 дiтсй
(Згirяо постаяови КабitЕту MiяicTiB УIФа пl вiл28,12,202|р, JФl]9l),

3дiПснювати рiвяу оплату арацi жiнок i чоловiкiв лрх олнакоDiй
t0аriФiкацii та yMoBat працi,
Профспiлковr оргrпirдцiя ]обов'rзу(ться:
З]ifiснювати оператrвний кошроль за нарачуванмм
зФобiтпоi IUlaп та iнших вшfl
lнФор!пвзти працisникiв ЗДО llpo ууовя га,lvilпt vyoв оrUlапt працi,



]/I. охоронл trрАцI тА здороll,я.
.{rуiяiстрацiя ЗДО зобов'я]усться:
1.1, Вrконаянл ацмiнiсфацi€ю здо вимог цодо оргавiзац;i робоги з

охорови лрацi вiдповiдпо до Закону Украiltи <Про охороЕу працЬ)
l,:, opj аlljц ваIи

норtlзlивiв бе,пеь!, li1.1ьи llрац; la виробнFlпlо
сереловиrца, пiдвицlенпя piвfi, охорони првцi вiдповйяо до Додатку Nц
12 до договору.

i,j, Щорiчllо Llll0сиlи аа обrоворенш rбUpiв тр}ловоrо по,екlпв) питаrrrd
(,BopcHHq нmсжнл )vов l бе]пекц праul. вжllпя l4одiв для
змсшеняя виробнпчо.о травматизr!у i fiрофссiiшо'i зжворюваностi,

1,4, Сво€часllо лро!одити яавчанвя та iнструхтажi з технiкп безпеки.
охорови працj i пожежъоi безпек,l

i5 llровоJиlи а,еФшiо робочи\ vlсць la }мовOми праLi вlлповiдно
Поряд<у. затверфfiеяого постановою Кабfuету МiяiсФjв Укра'iни М
442 Bir 01,08,]992 редакцЬ вiл 28,l0. 20I6.

I б Забqзпсчувати лрацiвнlfltiв спецодягомl слецв,iуrrям! засобапtrr
iя]цвiлуапьноrо за\ас!у вiлповiлво ло l1,2 fl,S Закону Уl,раiЪи (Про

1,7 ]абе,}пециlи llриt{lшеIпи первиIlнWh lасобаvи п
1,8. Домагатись, цоб в ЗДО забезп€.ryваrось дотрш!{аппя

с<lяlldрнlNи нормачи lеvперJllрноlо рсжиvч в прllviшсннс\,
] 9, Домагатись ýiдшколуванш працiввпкам збиткiв в разi за{lодiян}и

кшiцтва. або iвшпх уlцкоджень здоров'я, по!'язаlul\
цrудових обов'язкiв, вiдповИuо до ст, ]l Закову Укра]яи (Про

I l0 Не лопtскJlи прUd( L(Hш ,r,!lв праU,sнидlв

l ll. Проводmи пФевiрку опору захясноrо заземrены та занулеltя
згЦно HopMaTиBiB,

l,]2, Забелrечиrи вилiлсш коштiв яа провелеявя профiлаOичних
з одiв з охорони працi l} хоlчторпсi ЗДО в обсяli нс мевше 0,2

ij : ]:aЁrпrчl,ват, в]а.itодilо з оргавам! вхконавчоi олади, орг tами псржаввого
,j |с l\ L я випiшенрс l. реалi.аUi, ю пгJвd пгаl ]Bl|K q

].]О на свосчасду iB повном! обсязi оплатч працi, iнформ,!ваtи Ilpo фактх
:.=\теБ TepitiвiB вшлаl,и заробiтI]о]l!Iа l за колеюrвнuлI Договором

:: 1 з;псlfгл обфунтовапi пропозицii щодо лiдвищеяня розмlрjв !Фемiй, доmат.
];rба!ок. яадаяш пirrьг i гарантiй працiвникам ЗДО

' ::- --.\".o,IпIii oplaHaM BiдL1} освilи lun,lo lacloc]Baпc ,aIoJlB

=:.i!iLriнаряоло впливу ло KepiB}пKiB ЗДО. з вини яких доп}щена

:€r\ -irTaTiB ix ро]гляду,
':- l{,. аlll\ь,rо орlанiв лерьапIlоi вла-Oх, орlаяiв lllцчвlлO саvоврял)паjlн{,

::,оdспi.tкопоi орlJчiзаU'l \ раз; l|ор)шсння )мов l clpoKIBoшallt прац,,



вiдооftа вiд фонду оплати працi вiдловjдно до положевь cT.19 Закоlrу
Уrтаilrп <Про охорону працiD,

6,],1З, Забезлечити сисlематичне пiд}пщеш{я рiвня обiзяавостj
працiвюfiiв ЗДО з проблсмl\!! пов]язмNп з Вl"П/СН]ДОl\4 covid-l9
та iншими небезлечниitи вiрусними iнФекцirми i ix BmпBoltl па

6,1,]4, При укrадаянi трудового Доrовору проi Формуваrи пiд розпlс
працiвша про умови пpаrli, на{впiсть на робочому мiоцi яебезпечнtr,( i
lлкl11lfi}п виробмчиr фdюорlв vожлпвl Ilасjllлhл ii вlшш} ча
,lлоровjя! а такок про його права па пiльги i компеясалii за роботу в
таltих умоDах,

б l,]5, Не доlIускати працiвяикiв| цо не пройпши
лlJllпIцл11,1lоlо проl рJчою li1mloBKtl lJ псрсDjр}ilt
оiорони працi. до вкояелsя робiт,

бl. Стороппдомовплtсь:
6,2.1, Впявлrти приховуванвя Еещаснхх випадкiв на робочому мiсцi,
6.2.2, Органiзовуватл tlа.чавllя та ;нструктаж працjвпякiв ЗДО з охоро!и

прщi, правхл поводжеявя з обпаднаtпrям та дiit на випадок 8ипикнення
пебезпеtм сrгуачjЙ,

6,2,З, Створити коLliсiю з питань охорови працi] сприяти iii роботi вiдllовiдпо
(l 26Зdлпllt Украюr Лроо)\Фоll} працi.,

6.2,4, БлHocrrl! ха роll)шд ]борiв тр}дово.о коrекlи!, la вилаваlи !аказл r
rшmш охорови працi,

a3. ПрофслiJlкова оргЕяiздцiя зобов'язtсrься:
6,З.l, IяФормувати працiвпиеiв ЗДО про ix права та гаршlтii в сферi охорони

працi, представлrтх imереси пралiвяикiв ЗДО v вирiшепяi пиrаяь
охорони працi.

6 j.2, Здiйсяювати копцоль за доrриtjаямм ксрiвяиком ЗДО законолавства
про о)\орон) праUi, (lвOрсtrv бсllечrи\ I нешкlллllвих учов пра li
забсзпечеямi{ працiuнхкiв ЗДО,

оj,З Браlи )часlь } гolpuliul Jоь)чеlпlв. oplaHirauii навчJlllш llегевlрul
liaнb ппsц,вникlв l mлаIь о\орсни прdUl, в рФс lb}BaHH, llеша(llrlч
}шlадкiв, в aTecr ацii робочих iliсцъ.

6.З,4. У разi загрозп жппю або злоров'ю працЬнttкЬ ЗДО впrllагаfi
негш|iЕого припиненпя робiг, занять та усчяеявя цi€l-загрози,

6, j,5. Забезпечити концоjlь:
/ з вдонаняяь, ]а\одiя щодо створенш ]лорових. безпечяих }fioв працi i

Фqмня для вс;х учасflпкiп освi1rlього процесу вiдповiдЕо доЗакону Украiни
,Про оrороа) праlli_. iнUlи\ норvапlDно_IIраsовlt\ ал,в l оrорчни праUl.

/ за реапьацi€ю ],rхолjв з охорони лрацi, лередбачеяrх толеmвним Доioвороlr]
]а безпечною експлуатацiсю будiвель i спорул ЗДО, якiстю проведепня
Еgiчноi iнвентаризалii пrr Iоsого лолерелжтвального ремоюу,
6,З,6, Вжшати заходiв дJл оргшiздlii та забезllечення оlдоровленвя

праuiвtlикiв ЗДО й ix дiтей,



\ |I. со|tlл.iыll гдр,\lt,|,Ii. l llJIы I! l,.\ к()\IпЕllсдцIi

-,\.rчisiýтрilriq ]ДО зобо.'язу(тъ.п:
:,1,1.До\,аапrсъ безу!овýого забезпе,lеl{Е пелагогiч}лiл! працiввхfiдI

гдра1лiЙ та пiльг, передбачеl,их чиlним ]aкol lодавспюм
- l ] ПоlоjD|ryватя r ПроФспirхою ]ДО mпа{rя соша,lьяо економiчliоlо

та правового хяракгеру вiдповьяо ло Додатку М ] З.
- I3 На_Е!ати працisшам ]ДО мmФlалцн) лопоиоц дв вир,шен}о

соцiа,lьно - flобговпх пrгань вiдповiдно до п.5 сr,5? Закону Украiни

"Про осD iT} " }а paxj нок по lабюlжп н и\ hoUJTiB,
-,1,1 На.r]sати пралisкиt{ам ]ДО Malepla-tbнy доllоvогу при в{tолi на

пеясiю iз ]вiльнеиням в розмiрi 0,5 посадовоm окпаду прп
бс]псрервноrvу cтairi роботп в зO(,1адi поцад I0 poкiв. в poзMjpi окладу
- при L-гаrп понад 20 poKiв Виплагу проводmи ra pм4loK eKollov|i
фояду зарrlrатв та позабюлtlqгнrах яФl](оФrcяь-

.,1,5, ]ruйснюваlи jlсрепроtlliлюванtlя, lакрипя, лiruiдаlliю. а lакож lvlн}
фрм власностi здо лише за зrодою 1 llрофлi.лкою здо та за

рiшевням колекгившlх тlудових зборis,
7l6. Надавати працiвншФм ЗДО вiлья!й вiл роботи лсвь пря вiдзначениi

ювiлеiв - 50. 55. 60-рiччя.
: l ?, ВишукуЕати мо)rливIсть 1ля tlатер,лпьяого в,дrнач€ння прsUlвнl,кlв

ЗДО tlpл досяl пелнiсlаr{} робоl! в:,амадi 20. 25. З0 j r.д. poKiB
71 8, Прсдсгашtлгя спiльно ir Профспijlкою ЗДО працiвяuкiв на

ваrоро]Dкеяня Фамотамц rнаtlкfulи. lfi шши яагородами,
7,I9, Вживатп lачодlв llля недопучlення ,lвуженнq пр,ls ледdlоllчнti\

прац|пнtt"iв ]ДО, якi маюБ право на пенсiю 1а вl|слчгl poKiв. llри
запров&lженяi ленсiЙяого професiйного сФа.\}ваIuя, Вiдпов;дно до
сrатгi 55 Закону УI?а]ни "rlро пенсifiне !абезпечення' 1992. N, З

Редакцiя вИ l4,08,202lp,

Ё. ПроФспiлковд орrtнillцiя шбов'яrу.ться:
7,2.1, Здiйсюоsапl KolтTpo.rb i ваrання веобхiдяоi оргаяi]ацiйвоi допоitогп

членаv Профсlllлки ЗЛО } пиIанн] отримдння ком)нмьни\ пшы та
гар пiй.

7,2,2, Прогнозувfill цшяхл вирiшехlUI жmловI'\ проблем працiвяхкiя ЗДО,
вносиIх lФопозицii цUло Hmi керil]никt ЗДО. ЗасIlовшку la Uрганцм

7,2,j, забезпеч,rти вилijtеяня KoшiB дrя реалiзацii програмя о]дорозлення
лрацiвtмкj, ЗДО, а також П дiтей влiтlliй та канiкулярпi перiоди,

7,2,4, Надават!t маrсрiаjБву допомоtY .ценам Прфспiiкп ЗДО в pali
виялкяеlпlя склаrного матерiаrыlого стаповltлrа чи сiмейнЕ{ обсгавпн,

7,2,5, Органiзовуватл Еадаяля допомогIl у пирiше!нi поб)тових проблем
пенс|он€рам ЗДО, привilалнl ii ] ювшеямlL свпаvл га lнпlймп
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- ].б. Не знiмати з лрофспiлкового облiку працiвrпrкiв, якi звiльнились у
зв'язку з виходом на пенсiю за BiKoM, за ik бажаrшям.

- 2.7. Сприяти проведенню оздоровленIuL сiмейного вiдпочиrжу .лленiв
ПппrЬгпiптгl,r ? ППдlrчч/чllUllrДtgНv'

- ] 8 Органiзовувати прOведеншI екскурсiй, колективних переглядiв,
культурно - масових заходiв.

- : 9. Здiйсшовати tшенам Профспiлки ЗДО профспiлкову виплату для
здешевленFuI доплат за санаторно-курортне лiкування, а також при
вiдзначеннi ювiлеiв-50,55,б0,65 poKiB i Тх премiювати та нагороджувати
грамотами.

- ] 10. Органiзовувати проведення фiзкультурно спортивних заходiв,
yracTi членiв Профспiлки З{О у фестив.tпях художнъоi самодiяльностi.

- ] 'l l Г_i-, ,rл ..l-rл ?пп пfiлплп'IттI DбттлffтI
, -. i i . '\_,iliji.biitj З аДМiiiiОТРОiа,-- Jl-{\-/ rrу\rВОДIiТii ВеЧОРIi ВiДЕОЧFiiiКУ,

присвяченi професifoiим, державним та iншим свята.

t.1
а.1-1.

i 1.2

i 1.3

8.1.4.
Е.1.5.

8 1.6.

8.1 7.

б.1.6.

8.1,9.

ЧIШ. СОЦIАЛЪНЕ IЬPTHEPCTBO
. Адмiнiстрацiя ЗДО зобов'язу€ться:
Сприяти працiвникам ЗДО у пiдготовцi та поданнi докумешгiв,
необхiдних для призначеннr{ пенсii за вислугу poKiB та за BiKoM.
Направляти на вивчення i попередне погодженнrI з Профспiлкою ЗДО
проскти накttзiв, що стосуютъся соцiзlJIъI{о-економiщIих, трудових прав
-л:-*л.^ллjл 

_.^лта iiiTepeciB працiвниii iB.

Створювати умови для безперешкодного достуttу профспiлкових
представникiв до документацii ЗДО.
Не допускати втручilн}ul в стат},тIIу дiялънiсть Профспiлки З,ЩО.

Надавати головi профспi"lпtи ЗДО для виконанння своТх обов'язкiв
вiльний вiд основноi роботи час, €lле не менше нiж двi години на
тюкдень. iз збереженlrям заробiтноi плати вiдповiдно до cTaTTi 4|
Закону Украiни кПро професiйнi сuiлки, iх права та гарантiТ
дiяльностi> вiд |999, Jф 45,Частина шоста cTaTTi 41 iз змiнами,
внесеними згiдно iз Законом М 2886-iii вiд 1З.i2.2ааi
в разi делегування okpeмprx працiвникiв Здо за рiшеrrням зборiв
трудового колективу дJш участi в MicbKrж, обласних та
загitльнOнацiональн!ж профспiлкових акцiях протесту не заперечувати,
щодо можJIивого переносу заЕятъ ttих працiвникiв на iншi днi.
Надавати головi Профспiлки З,ЩО, який здiйсr*оюе своi повнов€t}кення
на громадсъких засадах, профспiлкову виплату до Дня Мiжнародноi
солiдарностi за активну i сумлiнну праIцо iз захисту прав та iнгересiв
працiвнlпсiв.
Забезпечувати в ЗfiО, права та гарантii дiяльностi liрофспiлки ЗДО, Гi

органiзацiйних ланок, вiдповiдно до Констlаlгучii Украiни, Закону
Украilпа ,,Про професiйнi спiлки, iх права та гарантii дiяльностi", aKTiB
Президента YKpaTr*r та Кабiнету MiHicTpiB Украir*ц ратифiкованих
YKpaiHolo конвенцi й Мiжнародноi ОрганiзачiТ Працi.
Вводити до складу атестацifulоi KoMicii голову Профспiлки ЗЩО.



l\, г \PtH,|,li 1lя,lьно(,тl про.lr( пl, lHoBoi ()ргtlll,! tllli
Адмiпiстр.цЬ 3ДО зобов'rtу{ться:
l,l, Заб€rпечуватй реfurirацiю пра,1" гарантiй дiяльносri Прфсfli-Iк ЗДО,

чинним закояодааствOм, яе ll0пусклтл втручалня в

дiяrьнigгь, обмсженlLя прш IIрофспirки ЗДО або персшкоlrжм ix

1.2, Не заперсчуваги Профспiлцi ЗДО використоýувати бсзкоштовпо
llеоб\iдяl дlq робоtи la ,6opiB працЬникiв примlшеняя l yciм
обладоанlя. освiтленяrм, забе,!печ!вmш
ПроФспiлку ЗДО моп<лшiстt) розмjц}вати власну iяформацiю у
пршiцеfiя,{ ЗЛО,

l,j, Не допускатя rмiпl умов тудового Доrовору ЗДО, оII]rmи працi,
прrттяlяеняя до лисциllлlнарнOi BlJлoдill?Llbнoc I l працiлlrl'кiп. якl с
ч-€наvп ввборноtо лрофспi,tковоlо орг&ry. ftl Iloпер{,дяьоi {оли
головл, Профлirюt ЗДО, чл

]0

l2. СтороплдомоDIlлись:
Е,:.l, Спiвпрацовати у формi конl.1руrrпвного дiа-lогу. вiдФхтостi.

гласяос-ri, lpo,Jopocli рiшень i дiй. в]а€мfiого наданш iяФормалiйп,!х
посл}т, pil]Hoýri у правовiдяосхяах. псрелбачених циv Договоро[t i

члпl{им заколOлаDством,
8.:2. Браlи }часlь у iсi/ulо*, raxФra\ профсllijlюl. якi сllрямоваяi на

за\хст трудових, соцiа,ъпо-скономi.lнж праз працiввиliilt за йоlо
запрошсllням

l,],3, Прфспйкова оргалiзацй зобов'яrуFrься:
t]+,Сприятlt дЬ,lьпос,i ln\,,loвol о ко.lекrивч. cllpfioвaнol на r,ca,lIialIlю

державноi полiтики в гачзi освiти
8:5, СЕо.час|Iо Blrova ко tекlиву змRт норчлпвlоtх

.roк}rlcHIlB lllo сlос)юIьсq соlLiально_економi,Itsи\ iн,lepcciH
працiвяпкis ЗЛО.

Е.],6, Iнiцiк,sаlи пФеtовýрл щоJо уЁlа-rшпя lrоsоIо KoJler:rJв|lolo Доl,овору,
827, lнФорv)ваги виU]l про4,(r1.1к,ш,орltlllи. вlдlIл оLвilи. lа(нопllJкJ про

Фапп порушення прая 1а гараяriП лiя_rьностi Профспiлкtr ЗД) l меlою
вх{!п,гя вьповiдвý rаходiв



9,1,4

}1,5

9ll1

Забезпетдап, членам !иборного проФспiлкового орга}rу ЗДО та
представluкая профспiлхових oplaHlB вищоfо рlsпя можливiсть
безперешодно вiдDiдуваги та оглядати мiсця робо,ш п ЗДО.
ознаilом.поватrcя з доfiумснтамп. що стосуюъс, трудоы,r( прав t,a

iюepeciв працiвникiв ЗДО
Утрим}ватп iз заробiтяоl платtt та перера-\оврати на ре\унок
Гайсияськоi районвоi орlанiзашi профпiлки внески чjlеlliв
прфспЙкн.
Нв прпнtоtпа\ соцlального паJгнФсlва ороводпи lусФF|i.
консультадj'i. ,нформувл и Ilрофспшку']ДО лро L|Mt | напрямп
porýlfrxa Здо.

\. коIlтроль ]д lrllкоllлllняNI доIоворl
I'A вlдповl,ilл"цыllсI ь cToPIH

(.,"тропь T а викохаllrям Логовор\,хiiiслюсься спiльвою Koý,iciclo ('юрil]
:o,rJToK N! l4).
:,:t,вiгllJбира.чllнllосll1,1llяii,{оl,jлпltс:l'lхqс,UрDl,J!1,1,1п,олlJllll(:Ilлlq
_ -, UlulOBOp)'iUAHJ ll(lUг|,1 !л lгJ{, dнt\1,1ll llPol,olllull
-':::i)внень до тексту догоsорt, цi llpollorllцii }loж\Tb б!тп Btlccclll ]lo

*офспiлхи ЗДО,
}ш i лоповнснм ао rього Догоsору !носЕrн за взасrfl{ою зmдою Сmрiя
}а поперслвiх пергозорЬ
LporEt, що лЦпйсали Договiр, шороку. не пiзнiluе l5 сiчн, року, що яасга€
rrinш{, звiтуоъ про виконаяяя Договору на збора{ трудовоm колекшву.
Lоsiр дi€ до з1,12-2025.

kýBopy лише ]а зrодою обоt cтopiн.
xlt га рсзуmгm sикон rяя даllого Договор}

XдF

]l

-Gf ,J 1_1().\!l ('}iрочн.,: jInpпca Б}'БtlОВСЬКА

. cBiTлrEa ДlЪЧIlIIlllНЛ

\
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ЛолаIок Nq2

llого/(жук)
Гоrcвr проФспйrrl

БtII{шliIlА

к,
I

IiA

чеJ|чн,iй псрсонал :]a!rц) ? JHiB

здо - 7 дяiв

- 7 дяiв

_ltФекгора з госпоiарсьýltJt п|пань 7.rнil
] обслуговуванш 1а peyollI), б)rriDспь _.] лнi

_ J ],ri
хожяоt яUtIlycTK,| flalа ьс]l у кUlе}царнпх днях

i

t

г

l
Е!

ъ

у

! 
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-"*-"o"","""..,".l.u,o"'Jfl"""ru"""""".",
_ якям vожс filдаirтясь додrтковr оплrчумнr
}rr_,p,.-i... * 7 калспл!ршихлпis вhповИно;о п.2 {.t ст.8 Зrl..оuу!L .IrPo вiiпуст,.'D, ** 

" ]Т:liз;ъi 
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пЕрUIlк

кiтсгорill прtцiвпхкiв, rrйпlffяr шА робоrýх
1 ва,i{кямп i пlldдлllвхмll умовпм llряцi
тý особлшвпй харлlсгер лрлцi, якхм ]а
вдсrriлкдмrt дт.ýrrцil рбоqвI ýliсць

|!rдасться лод!пооl ollJnчvmttr вiдлусткtr

4 rпi

4,rпi

2q,K\\itp,

Пi.rсобппй

Прибиp3льffi

поt,оджуlо
Гоповi профспiлкх

'L./
.,:

v

lIýовiдяо до сп!ску в}ФобЕлц.в, робiт. цехi!, лрофесiй, |lосад, заiitlяliсть
a_в в ,ких дас лраsо па щорiчн j додатковi вiшlустки за рботу iз
_!д i ваlккимя у овsмl{ гФацi та за особлlвlй хара1.тер llрацi,
tiFЕgого поставовоlо Кцбiltету Mxdcryiв yФaiнl{ Dц l7 лисlопада ]997 року
El оосм1 катсгорii працiпIUкiв ýlatoTb iтрsо lln додатковi зiдп)стк}I Taкoi



. -з: P.t]'{\) к)

Б1 Бl ьНол( bli \
!а,2 '

llогоджую
l'o,|oвi проФспПýt

lIlllllH.\

Правl;ла внутрiшцього трудового розпорядl.т
l. lлгл.lыlI lK}.l(),дt]llllrI

]t

]Е.gюsi.lяо до о апi 43 Конgпп} цii УФаiни кожея ча€ лраво на працlо, гоб] о
JB опержання гараlповOноi робоlи з опjзlою llрацi вiдповilно до ii Ki.,rькocli
lrfiосгi i lеркавою Yiяivаrыю|о ncr!ip}.
lBo"** лраво lla вибiр проqесл. ролу ,аняl ь i робr sиповirно io
Jвlякш+rя. 10lбносlе'i. профссii]ноi пi-готовм, Dсвlти rа l }ра\уваtняl-;*"n* "*пJfrr*; "И..i* " "lmемr 

шшкrлыlоt освiти 1реryльоваr!о ]шоноддgrъоу
lr,Фаiю про праrUо тд i}tЕlими норvативIlо-праэо
fЦояла "rlTpi-*o.o ро]лорп_rý tJ.zqi ЛравLв) - цс норцагfiвний,ro-
Jбрrснr. шо рсгламснтус порядок лpt,I'i\laнtr{. rвiJьнеяня пparisEнKlB. ocHoBHi

!зва обов'яlки l!l-чlовiда.lьнiсlь UIopiH, рсжшl робоlп, ча( вi,rllочпку,
tЕо]л заохочс,*я lаlrcж lюхl пrтrаош реryлюванн.я Фу]овlLч
liяосяr, Дiя Пра"ил ,rоширюсться rrB Bcix прачiвrпк;" 

"*"альноrо 
lа*лurу

J't*-u ,,*u"йl,о,ь iаiальнi rбори lp)lo.olo ко lеьтиu} навчальноlо

f-rзлу за llол,нrrям керlвника наsчаlьного 1акладч ra виборноrо орrаят
l Ett{Hol проФспЬково| орlанiзацil я,а!чЕtьного laмaý або lшого
J ледсгавr мuького оргчя} (da, , профсп!тковий Koviтel,,
f фазlrла мають яа метirабе]пеitити чlтк} органilацiю прац|, llвлеr(нi беrпечlli

Jr.."""lIг-,. "И"r.*", 
Гi llро.]}l.тивносri та сФею лвfiос] i. рацiонаIьнс ыко-

a FЕ}оlя роUочоlо чд(}. l!lцнс}rш lрудовоl дис ципл lни,

fY мвчаъпому JaIOiцl тр)дова дясциrl.lllп Ф}+rryсься яа свlдоNtоIt} виhо-
Jвlr; проц,"rй*u .uoii по.чдо"u" (робочrх) обов'г|кiв i . необхi,lною
Ьп.овою органilалir сфекlивноl працl й освllвього процсс} Грудов)
fдсrдrптrrу забmпеччюгь метоfачи псDсконалня la rаохоченru д cyDпlHHoi

tц.r;, Ло nopyr**i" ло"чпr.r,* ,чЙсo"у,m" r8оли.rисчиlrliяарltого la

ЬЬою поаяи.q ; 
"-**"* 

обов'яlкiв пслаlоliчнлх та lю!Б
ýоr;вшк;"'llавча,rъною вкл&,r}. лФе_rбачени\ норvами, якi вс,];lноD,lююlь

JiугprrлнrИ lpl.roBM porn"p".r"n 1 "оr"-о,,оr1 
,*,ru,

B"i n-n rr". пов'язоli i1 застосчва,iням Пра!нл. роlr'язу{ KeplBHK на!чаль-

l-.".r-*y " "",*,, 
,lада",rl( й;"у пов,овая<ев, а у вппаках. передбпчеяих

Ъдям rаконодшсrвоц i ПDавилал{и. спiльно або la погод]*сн}lяff з
ьф.",-"""-'-.'',,*.",



lI. порядок приitltят,гя IrA роБоту
,l,л звIльЕЕЕня з роБотIt прАцIвникl8

ПрщЬвлкiв яавчаъвого замаrу лриймаюrь ва рбоry ]а трудовим дого-

Itrr час гrFifillятгi на роботу працiв|tик мас подат!]
7 вяву про прийняпя на роботуi
J паспортi

,овiдху про присво€кя iдентифiкацiйного номера]
трудову кнriжку, оформлеяу в уставовхсЕому порядкуi
лп,rом вбо iнlцttй док}аlеRт лро ocBiтy чи професiйну пiлготовку (вiдпо-

вiлсьховий кмток (дr, Bifi ськово:tобов'rзаяк):
.i-stoвiдHi док},мени про освir} чи лрФесirblу пiл отовку. копii м 1э.
.ip:€ херiвrик вав,чаъяого захJ]аду та ,ld залmФотьс, в особовiй справi

ЕдичяиЙ висновок про вiдслнiсть протипоказань лл' роботи у яапчаrlь_

Dвiдку з пенсiйfiого фоIцу про соцiзлымй стаж.

]6

llрацlв Hl,*a на робо п б€ } llolaнrя ull\ loп vс}п lB rаборонено
яп &ralurов)шься,,а робот}. цо поlребус спецiа]|ыuý знм. ]о_

E]JrIl ло:lатп вlдповlJпl JoK)\lc,lпl про ocвlтt чll проФссitll,}
ч, аrcсгm,. посвi],lченш). колi1 м заяiряються
ного закпад} i]а]rипlаюrься в особоsiЙ справi праrl$Rltка.

i:сllрлi]l0llr!аробоlуJа('iороllсIlовлмаlа,!локуменlп,llодrl]шякихlIе
чсхо lаконодавствоlv,
lr rx працiDникiв приI'iмаlоть ,la робсту вцловiлно ло ппмоr чинвого

п llавч:Ulьного заliilаj\, ý,ох\ть працюватll ,]д сrýllснлцlао вL:шо_

якi влUшrовуогься lla р(ftD ]а с)rliсллцгвоv ,a\l,cтb
r мiсця ocнoвHoi робоrll il

ryафiха роботп. KBaliфiKalLiihroi tra.Oropii
прпiiнrгl)l lцаl(iвника 8а робоlу оформrlюю]ь siлповiпнпii llцкд], з яхш
iii]iш\lлIохIь пiд пUlпtlс У ]laKiri !а.б)тизапlачсlк) llлlu\ роботи (по_
1човllсплзти грачl та llllul |стопп у!овп трчдового договог}

:t i якi I lроllрацюваrп понФl l l , l ь ; lнiя, оФорWIюR]тL Tp),]loнi кнпжкr.
тЕ( хто прfuло. за с!мlснrцгаом. трудовl кяl|жfiп вед\ъ за

$iсцеrl роботи. l]a осiб. якiпрацюють lla IMoBax погодflпIоiошmх.
кяlгкк! вед}ть за Yntoвlr. ,кшо rý робота € ocHoвHolo

вЬоrlосгсй про робоry ]а cyмicниtпBov у труловiй кли)tщi !а бажахням

хппкки велуть згi+Iо ] Il]сl?уклi(ю llpo llорялок велепlв
кяиi{ок] затвердженоlо нака!ом MiB;cTepcTBa лрацi yKpaiнll.

а кrстпцii Уtраiни. MiHicTepcTBa соцiалъвого rл]iпсrу lrасепсняя



вu ]q 07 l99з N9 s8lJi]лоDiJальнiсlь la oplaнjiallilo BelelIH, облil),
l вri-lа!ц-'тудових KIllйoK поклад€яо на lopлýKolrcyjrbтa

аючя працiвника або персволячи його в установлсному uорядкI
-цr рбоry, RерЬgпк взвчальяого заклалу зобоз!я]усrъся;
? рrяся}frя прашв}lиховi його права m обов'лзки. рmповigги про lcтoTпi

!чови працi, наявнiсrl робочоrо $iсця. дс B;ll праIдовflпме. аро пе-
бg,печвl jшкiдJпвi виробFичi чинники, якi lце lje ycyнylo. га vo,glиBi
Hile,li.Iм ix 0ruп.rву на 11оров'я, його прдsа та пUlьгп l коi,пснсацli 1а

рбог} в rаких умовах вlдlовlдно до ]:цонодt!сlва i колекrиыlоlо
лmвор} vi,( адмlRiстрац,сю 1а профспiлковиv кочiтетоц навча,lьноло
заl.lалу raari - КолекппниЙ лоm8iр):

7 ознайоNпtпi працiвника ! Правилами та колеmшним дого.ором (пй
пi.IrЕ,с):

працiвнпховi робоче viсце, rабе,lпечrтги його небхiдними
.а'lя роботи засобамл]

/ щюiнстр}кгунmи прачlпнжа l rоrриvання виvоt, очорош lрсцi.

тудово, о ;lоговору ]а ппlllатпвою ,iерlвяпl(а навчзJьного змr.ц} vо7,{на
и за пiлgгав, пер€r]баченrD( стаггяrпl 40 та 4 l КЗпIt

Ф}лового доI0l}ору уоже бrти прllппjсно також ]а l]!toB] персдбачепlш
I| l. 2- 3. 5.6. 7 та 8 сmтd зб кзпп.

jеs lв1.1ыlеIlllя KcplBlllш llaBli]-lbHoгU rJLIiц\ !а, вл,lатп пpalllBllIlKo|ll
irкal] про !л.lьяслпя

_Efltoвi наlежно офор!|jlеllу Tpy-toвy KHrfiKKy i прове(ти ! ним розрах!яок

Bifl хняжцi оформJюlоть вi]lповiлно до Форм}rюваll1lя

яевllя € ocTaHHiii,]cllb роботIl
елп, дп тр)доБого,:roi,oвop), офориrюlоть паказоt! licpiпlllKo lJa-

lIl. Ilрлв,\ I \ оьоl}'я]кх лр,\цlвнIlкIв

Прщiвяикt, яавча,ьно,о захrlfu\ \tаюъ право на

*iцimи!и працiвняка тудовi Binяocxнti лриrut яють злiдяо зi сгапr]чи З8
j9 колек!) .laKoHiB llpo лрацо Уhраil]и (liзп]-]).

впробнuчоiсаr,iтарii: цявiпьяого заýlcц,тs протllпокOftяоi бсrпеки (пЙ
пiдшrс).

тудового договору припиняють jвшс яа пjдставtrх! llереilбачених за-
.1;вп вом | а умоваян, впначенш!п в lру,lовоv ) договорi,

/ сво.часне забезпеченlIя роботою ]лiлlо ] професi.lо та квалiфiк{цitю
в irlювiло ло )''Lla.lel|ol о Ф) Jовоrо ]ot оsор\ :

7 за\lIст llрофссjriqоl чесli, гilностi:
/ BLn,Mii вIlбiр фор!, !elo llB, ,асобiв н нчJllн9, вlшi,,снllя ibiцiallBl,



1а

лавчдння, оргапiзацift та усганов. якi здiйсlпоють
tоsлiФiкацii та перепiдготовку:

7 )"lасгь у Фомадському сачоврялуваннii
r' яя,lежнi, бвлечнi та здорвi yмoDl! працl:
7 надаrllп вiдповiдrо до встаllовлених поря спецо/тгу!

, пlдrицсння квdiфiкаlпl. llcp..lliJl lonK). BljlbHlln вllбtп rчlсr\ i

пч,ll пра,tIвяпкп павчаrыкJl,о кrз]! \laloTb

rабезпеччвати умови дrtя розвl{rку лilей вИповiлно ло обов'яrкових дер_

засобir ПцивИуальвого ratrcry:
заробiтну шату. не нв),\чу вiл визнач€ноi закояодаэствомi
мормьне i MaTepifibвe заоiоqел lli ra !езультатамп сво€i пр?цii
оскаржеlIня ЕеправомiрIlих дiй посадоRIц осjб. якi дають йому
зll}дання, що не мокна виконати чсре] ве сl,вореняя умов дL,l
вllltонання! або роботу. що не пjлповiда€ його проФесiI тз @алiфjкаш1
або пома.rаоть l la I bol 0 обов'яrкll l,c псре,rбачсl,i Ф}.lовll\! доl овором:
оскарженllл дllсциmiяарlrого сrягненш в порл;rку. встаяоменому зако-

лiльmв€ rабеrпечення жrr]rоý у порядку. встеовле!оvу

повагу l пвiчлиле сгадlсяья l боку а1!lнlсфахil ншч.Il1,1Iоlо lшал), Jl_
тей iбOгьftiв

сýо€часно, до початif роfoчоlо lrня (змiш). прибуru нs робоче jllicцc
тr Фпгоryвm,ися до sконавя, посадовt!х (робочнх) обов'я]кiв:
почдтfi рботу виповiдно до р€жиму роботll;
б}т'l на робочому мiсцi весь робочfiй час (змjву) за вияятком перерsи
4пя вiдпочинку i мрчуваяня;
зЕконуваtl1 свосчасво та поsнiстю робочi завданlш (Функцiональвi
обо!'язки), ]абезпет/вати нлпекry якiсть ыlконуваних робiтl
.rсrрrмуват'{ся sимог з охорони rlрацi. виробIпilтоi caпiтapii цпвijlьяого
]а\хсгч, пфтипожЕдноi безпекл. пере.lбасе}пrх вiдповljlнимll правlLlаfiи га
iвсгрукцiями, корпсп.влгl|ся виIапrЬ| спецодrгом! ]sсоба-sи iri]п_
вйуапrIlого за\кау:
вrовmи з&\одiв лrя негаfiного усупепня причхя та умов. що пФейод_
fiють або ускл3двююъ Bop arll,Hy рботу наrча,]iьного !аклал},i негrйяо
повiдомJlяти про подito керiвницr,вDi
lorриvуватисс прааш llлового етикеrу у в]аlмиllа\ ] пlruи\lll п!ацlвни_

6--регти облалнанlя, iве}тrФ, яа.ча,Jlьнi посiбнппi оцалшво виФачfl,и
чýrерiаля, тс|lло. еrсiтро€вергiю. водY: вlO(овYвагп в дiтсй
берек,rнве !,mзпепп, до ttallna lввчапьяоm заь,lаду,

: ]:trlBilllNl lltll{[rыIol'o rirKrlЦ\ ()noDrralli



особrсги1!l прикладом утверджувати поваrу до
ориях{лiв 1аr[lы{олlоlLько] }lоралl правли спра!едливоmi вlд-]J loel
патрiотtrзму, гумавЪму. доброrи, сФимаяостi, працехlобсгва, iншпх

вrпоs}ваlи } Jilсй пов у ло к)льlрно-наJiонаlьниr, J}xoвlIrrx, iсlорич-
шi,( тр4цпцiй }траiilського пароду:
гоl}ваlи дiгсй до свiдо!оlо лип, в .)ci B,a.Mopol)viIlH{, vир}. i,lalolи
v]ж ycllta наролачи. е] нiчниvи. нацlо lаJьни!и, пе ,il',iмvи т\паW
,а-хицаlи дiJtй вjдб) lь{hи\ форм фit,дноlоабо псlrхjчноjо Hatld,lbcIBa:
проволии чонllорип вlJвij)вачм дilьvл lоупи, cвolracllo llовiдоv Е l
про лllсй, qnl вlдс)lнi проlягоv jвоч,lидlliв, кепlDllшка IlавчалыIоlо lа-
кпаду] сестру медичgу;
He!,xrrLнo trлколу!птu pcrlol,\l днr, з,lвчасно готуватис, до занять та
irшrx форм роботи з дiтьми, вшотовляти дилактrtчхi посiбхики тощо. у
роботi з лiгьми вихорлстовувати Texнnmi засобп кав9аяяя] pbвi вп]rи

брmи ylaclb \ робmI педаlогi"нпI ра.Oи, вивчаlи пcJao,itrH\
.lilepal) г). оlна/очлюваlисq l перспеhT ипlI[v пеlаtоljчниv досвi,lом,
спiвпрацIовати з ]ппllм'l працiвяикаW яавчмьвого закlапу]
fiостiйно пjдJяцуваl,t{ професiйпrй piвerъ, пелаrогi.тFу майстерв;сть i за-
га,Iьну ку,lътуру]
спiвпраitlовати i! сiNlями дiтей з плташ iitъого розвит|(у. Bnxoвanн, l нав-

Обов'язки (роботи). що ix вико9ус кожиП щацiвяик навча[ьного rакjlаду
за сво€ю спсцiальяifiю, квалiфiкацi€ю чи посадою, вrгJпачено поса,]ов}пtи
(робочимл) ;яй"укцiями.

lv. оБоlt,язклl KljPll}llиli4. tLдвtL4Jьного зАклдд}

!(Ьвайоvлlи працЬниfilв l ПрJвrl,тами тд Коlепивним договогоv
lИ*"*-" необхiлнi орrаяrзазriЬ; та еконоvl,о{i уvови.Dля якlсного про-

l-r"* *",*-" лроцесl. ефе.л"оl робоlи'пеlап"iчни\ la ншп
lшць*l" 

"а""а"ьно.,о 
]акпад\ вlшlовlдIо до i\lъoi спеUlа,тьносll Bl

Ешiфiкаrпl
JСп*" "Ь""-.* чф(гrиg_ноJ t o!Bllbol0 llрOц(). ьuроьuл}sаlи
at ПРаК ИХУ РООО1 И ПеРL ПеК l ИВНйИ Пе_ЦrОl Iqн и и Досвl д

Вж " роlриэаlи lрулоsl договори 1 прахiвникам, вlдповЬо Jo leo-

Bff *;l";,:*:*:l;T# ];н.]:#;т#h:нfr "-' "*,*"","

B*ll";:l;T*T;voIлeaLBl 
шil навча.lъно о lаl,лаlt вдлоOiдо

lb,;;"")""," ."о, 
"u.".,,po"".,"",," 

;струilд,ry кожноlо праlllвниьа
};д" 

"",;, 
оrороfl лпачI. Й, ,*о," ,**,), lроl/llожежноI бsllеки ld

Б* "р*- b*j**" 
"iоведеtл]я 

робlт



сяо !оrавати мlсцOвиi, оргдаNl виконавчоl влацц, вlлловrrlюму органу
освiтою всгаlIовлеlI} сl,аIисrичву i бухгdгерсt,л} rBiTBicTb. а та_

iнmi необхiдlIi8iломостi лро роботу i стая язчапьяого зшаду

атпся влi\tог ]акоiю;]авсmа про працо пц час ýлрtшспlя соцlшыlо,
llx пи,апь у l]авчдlьllо\,) jrюrJl,

ч. роБочllil чдс I {дс вlдltочlIIlку

нь з дDома 8яхiдlrшlи дiulш (Фiit сторожiв. якi працюютъ у вихiдIli,

роботи оачального закlадч r 0700 по l7:З0 год, За по],олжсяня\t iз

влюватись iншаri час початку i закiпеяпя роботи.
в} дJя зlлuочивку l \арч),вання на.цають qереT qотири lо]rпнп

Працjввик викорпстову€ ]'i IIа власнt{i] розсуд, 'фиваrliсть лерервп ве
бtaи Iсншою ]0 \в Д lq вlпова,елlв пере lбачено llпгии гекti\l робо,ll

робочого qасу працiвпfкiв зrifiсIпос бухгаrпер
час приЙtlяття лрацiвнlка на робOrу та дi'i трудового поговор\ за

ою cTopiн можна пеповя!iй робочий час iз визначеяшv
алосгiроботи, i'l розлорядку lа оlшагоIо лропорцiйпо до вiдпрацьовалого

вlдс}тпостl педагога аоо lишого працlвllлка lrавчаrьного !апrаду керlвяик
вяза!иil гсрмiново вrоrтп ]аходiв лпя иого замлIи лlшll\l llслftого\l

зша?ry мають прпо,тrпи на роOоту вrrrповtдно
затвердженого граФiка роботи

ик'нu: робочого дr, вихоьа.слi ]обовяlанl вi_!dlt Iilей ба|ьча\
iяшим довiреним особы дорослого BiKy
iK, роботr, у як!х лередбачеUо час лоса1ку i ]акillчепля роботи. перерву

вrL,lочлнк!' lцрчува,lн!, JalBep,l,Ky( кер,вник lшча,ьяоlо rш,aly,

Ь *,ъ+m ;*ж,ffi;lэjЁ,1":,ffi " 
""'"'' *"]]

Еж*х""й,:Ё *ff lжi"ч*i:l:i:} 
" 
J,ffi ",", l1*ý;"",;

ЕЁ"Тr#"; "",еби 
чарч}ваfiня прашв}оьiв



зl

оваюrй облiк робочого часу пра!iвника здiйснюIоть за табелем облiку
орllстаflЕя робочого часу та затвсрджевим графiкоv роботц за

пйq ованоtу облiку робочого часу час роботI1 понад яорму
чо.о часу облiкового лерiоду с яадурочвим i коvпенсусться D trоряд(у,
бачепому статl,ею l06 КЗпП

вня) працiвник прашос в режti,vi, заrаJIьновй,ановJlсному дпя заклацу
овл. оргаяi]ацii). до яко'i яiя вiлря,,lкен!й

цвшл праUlвllикlв l,ic lп lакiнченр1 побочоlо лlIя, } uиj\il||i, (B{I{oBi а
очi лl, приlllачаlоlь,]Jш( ) зин!liовr\ вjпdка\ lDdфlк ]plbaIlclL

пlвання ,]атвер/,rжу{ ксрIвник навчаъпого закjlалу за поl,одженвям lз
спi,тковим комiтйом, Зfujучеяня Uрацiввщiв лU чgрl}!авiш l]ронолrrlь la
!ов!м наказоv керlвнлка навчмьвого закла,ILу. ! якому rаrlrачаюLь умовп

порядок роооти в дЕl черлузавнл

ронено заtучаrи ло чергувавня працiвяикiв бiльше одЕоl о разу ва vjслllь,
випадкiв, передбачених заtонодвством,

\lо,{ъа запучати ло чергуваппя у ппхшll. святковl 1а яерооочl ;rяr валlтн!х
оt та xlHoKj якl мають лтех BlKoN, до трьох poKlв] l прац,вв!кlв, \loloлrпr)i

ок, якi }tають дiтей_iнваJiлiв або дiгей Biкoлl вiд трьох ло чотrрваlцятлl
lo чегl \ вJFрq ) BllIшllj. .вя,ковi l J llФоU-о i lPi lie l

час лil'яього озлоровчого перiодY. що яе збiгасться з цорiчною вiдпуст_
rтю, кер,вшк наlчальяого змла-цу залучас працtвнlкlв до педаrопчяоl та
фгахilаlifiроI робо ц в )lе*э\ чdс), шо lre перевиш). :\
мзаlrrажеrпIя до початку оздоровчоf о rlерiоду,
Чёрrовiсть хltдаlпя щорiчллх вiплусток в!звачаФься лрафiкаi,и, lle пirлiш€ j
ýiчяя пmочвоm роту якi ло з0 сiчIш затвср;lrкус {срiвяих навчаIIьяого закlцlу
зз погодхенвяу l] профспiлковлм KoпliTcтoil ']'aKi лраФiки доводять ,,lo вiдоIlа
Bcix працiвникiв пiд пtдпllс, Пiд час складаlllя графiка вiдllусток ypa\oB}roтb
i]тгереси IlаOчдjlьнJIо .хLlа_1), ocoбrcll iнlелеси гTaUiBHrKiB
rT i]\вьоло вiдпочинк}

jDHrK навча,lьхого заI0rад} зобо}'язаний письмоDо поDiдомиrи лрацiвялка

дl]r вrдпустки на частлни лопус(зють ва проханяя працlвника la
ови, щоб основна ii частuпа була rle мепше чопrрнадцяl о днiв. l lсреяесеЕtlя

стки на iвший сlрок tоtl!скаflься в llорядк!, вс]ановленоilt
Заборо,lr€ться нелаланнх пlорiчаоi вiдпусrш протпгом двох

paliвBпaм вавчапьвого :tаклад. заборонено:
r' змiвювати яа власпий розсуд розьlал заяять i граФiки роботиi
r' лередору'rаrи sиконанш rрудових обовяrкiв.

-
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н€но Е робоqrrй час вiдволiкати педаогa.|нц працiвнихiв вiд 
'хлiхepe]lli\ обовhзкiв для учасгi 

'l 
рiзппх госпопарських робота\. захолах]

пов'яrаl]ll\ l OcBiTHiM прUцс(ом

I. трпвш!, i безлогавяу роботу, rначпi трулопi досяIllслня застосовухль
вr.1l1,1ао|{очепнr]. як:

джс,||lл ц|нIDIм lх)лару||комi

особлlвi,r?удовi лосшнення кер,внлк llавqаlыюю
проФспr,ковим lloмiTcIoM. iнluимlr органамll фомадського еа$оврялуваняя

ь поруluI,|.!, fппюlання lцоп0 llрOдстаOпсllня прац|вl|l|{lв ;1о пцоlIчх\,

iBIш навчального ]aKxafy вlцас шха про rаохочеяня i ловоJ}пъ йо, о ,To

\:l. }{охочЕння зд },dILхи в роБотl
lpa]Korc ви[оьаяня обов'я jKiB, усlдошеllи\ тпудовиv доюпоро\l, i,l;

7 неапконаняя afu не цlсше влконаняя з Bjlacнoi вхпи llоклаftнlп вп fibolo
тулових обов'язкiв. вltrначенпх Коjrсктивняrv логовором l0 IlразлJаппi

/ прогул 6c1 поUажкп ltрпчпн (зокрсt{а I'i вiдсутнiсть наробOriбiriьшс трьоý
годяll протягом робочого дня):
лошу fiа робоri в нФвФеюму Фалi або
{mxcи.lllorc) сп'яiяпr:
розпиваlll1,1 спиртви\ напоiъ па робо.iому мiсцil
вчпнеlпlя ]а мiсцем роботп роjкрадgння Marlнa,

vl l. fIIcIlll l1.II H{Pl l,\ l]I]повl-1,\.llыпс1],

:]рацiвlrllк llcce BirnoпinlrlbUicIb rl lIoр)ше]ll0 Iрtдовоi лllсцlt[пiн,r, il cilrle

Ъ поруulенн-{ rруловоi .lхсшпrjliня до працiýнпка можс буrп ]астосовано
одlн t l,аких з iо;llв стягнеяr{я:

Llьненвя я|i лlсцп|ч||паряе Фяl,нсння ]асго(овукrть Brrnoвl,ttlo ,1о чпяпоrо

рацjвlпп l. обраUi до сrlалi про{l)сlliпrcБ.го llolliтcтl, Ilапчirjх,lIого ]амilлу.
]вLrьпевi вiд влкопаIпlя cвoix обов'я?кiв. пе vоr{чть бчU пiдlанiх!lс!лllлi_



€apllo]!ry стягяеюtю _ бе1 попередlъоi згоди проФслiлкового Koiliтeтy
gаэчапьного lакладу.
Дlсцlt[Пварпi сгя.ненн! racTocoвy. KcpiBHllK вавчальпоl! зау.,lаду бЕrлосе_
tlе]яьо пi(.lл вl19вленtý провllшl, аrc нс лRнilпе чiсяцл BiJ лня ii впяв,|еннл,
Ее вrмовуючп час хворобя працiвнriка або перебуЕапня його у вiдпусtцi.
Дrя rасгосуванt|, днсц}rtи|нарного !]ягнепня керiвник наэчального ]sъrу
вБiага. вiд лрацiвлпка п,iсьмового поясяек]я ско€яого вчинку, Вiдмова пра-
цЬнлка надати пояснсяя, не можс буги перешкоrlою lия апfiосувiцlня
спгяеllш. [1орядок наоrаданlл длсцlrиiшрного стffllенпя впзlвчепо
закоllодавством про лраtrю,
Повfiс дбо qаgжоsе ло3бавлен!п прсмit, зменшснвя або сласуваt{ня
]orltaт, Blшa|tJpo,1]а iH!l}t\ ]ао\очIвальffi в|пlаl проволять неlалс}l(но Bi.l
пцсцrпriяарIlого стягпФrня lIд уttоsах1 вlLзлачсIDrх копсfiтrlвпл]v договороjll т0
Положенняl! пролреVlюванlш. Протягом сгроку.rисциrllпlарного сiяrненlи
fo лрацisнriка нс raqocoBy|ot,b за-хо/:tи ]аохоченяя, tlерспбаченi ц,нl\точ 6,1
Пра!ил.
Якцо протягоv рок) ] дш ьаклtцанllя длсLшплlнарного сlягнЕlш пралislll,лп
в. буде пi]]даяо lloвolry ]lнсцяrlqiнарному стяmенню] Iо його ввахають
Talcj,v. якиЙ lle ма! дисцимiнарвого сгягнення. Якцо лрцiвплt не лолустив
ноаого поруllrc}rrя дltсцяruliнл i до того ж прояв}rв себ. як су{лillн,lй
працiвllпк. сlrгненrл можс б}.|,li з,lяго до змirяенllя одноlо polý- Протягоý
crpor) Ji, lи!циllllllа|,ьо Jч лрdlllьdllhа не
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ДоJJlп, N!5

Ер llогоджую
Го.lовд лрофспirlirп

уliчлlllll]нл

пEPli.illK
iй,лопл!т, sддбаuок хо 'га рпФпях стдвок iпосАдовх,( окл:Lцiв працiвЕвкiв

За розширсвня rollll обслуговуваявя
або збiльшеUн, обсягY робiт

зав!tкояапня обов'язкiвтимчасово
в;дс]тшоI о працiпllIlliа

до 50 BincoTKiB тариФноi cla}Kr{.
(посаловоrо окпа/rу)вiдсtтвього

Il!lбаsк4
до 50 вiдсоткiв тарифяоi стФкп,
(посадового окIапу)

За роботу у нiчнхii час

вiл 5% д о З0% тарлф}Iоi ставкл

-ЦоltJiаl п iвiдбхвR!

до 50 вiдсоткiв тарифноi ставкл
(посадового ошаду) суiliцсяпх

За cmмBicтb i llапр}а-енiФь у
роботi

За прсстижнiсть лслаl оriчпоi працi

у розмiрi t0 BincoTкiв поса,]ового

у розмiрj ло 12 вiдсоткiв посааового

пояад тр, polol- l0 вiдсоткiв:яаilоавки псдагогаv ra

ь

За сумiцеIпя про{l)есiй (посад)

до 50 вiдсоткiв тарифво'i ставкл
(посецового оtФалу), якi llогlи б
вrп,rачуватися за умоя,1 додср,l{ання

i

вiд 40 вiдсоткiв годивноi тар!фвоi
ставм lпосадшоlо olJB]\ l ]а
кох.нч loilлIll роооти в цеи чхс

PolMipп попlдт i trд!бавоý

За робо1} в песц]ллтл,вих yltosax



в!lс,'l\г} рок,в у porr,,pax

за Dl].oti досягl let !п у працi ]о 50 вiдсоткiв лосапоDого ок:]аду

за виколавнл осо6.rиво влкrивоI по 50 BircoтKlл лосадового oKlary

В рdri eкoнollil KoUlTrD премilовати, % i вице в ме,{а\ фонлув,д l0

лоllад l0 poKiв _ 20 вiдсоткiвi
пона't 20 poKiв - з0 вiдсоткiв

ПpcMiT



ДоlJтOк N!6

Ердlti},кJ погоФl(ую
Krop }1 г
сд Б}' с 1,1lIl1,1H ,\

пЕрl._rllк роБ|,|,
r песпрtrлtilqвпмп }мозв!п прiцi, прл в!коп!пп, якпх

}лiйспюсгься пiлвхпlеtlа оплатв в po}}lipi ло t2 BircoTNiB
Ёп uрUбi|trо-lll,|I|п пра||iпппка!| 

' 
палкпltп i|Uкil,|ппиqп !повiчп пряUi.

1'Poбolа.пoD'я]аназoпаrlенням'шvpуваня'м
шлеу (оператор гзовоi котельяi)

], Робота бiл, гарячих плхт, еjlектрожарових шаф та iпUого техllоjlогiчноло
обладваншдля пршот}ваняя ]жi. смажевня i випifiаявя (ryхар).

], Роботи, пов'язанi r ýr]fпяrч пос]?у. тари, технологiчного обладпапilя вр!чн),
il Фсlо.)ваllllя! ' u,tчорtлtа tt"s \jvlчнь гечпьин (ll],coбll1,1l no,i lH,rK

J Bci dи]и робll, dиhоь)ва,l; ) o(BilH:x ).lановdr l,ри ll(p(Bc lJнчl l\ чJ
о!об lивчй (анlldгно,е l1,|e\lo о,lчl и:lпежд побо,и

-i, Робоm з хлор!ваняям Bo;lH, з вигOlовJlенням дез,lяФiкуючих розчпнiв, а таrож
з iх викорпfiаняяNl (прlt6,jраiьвицi с,rужбових примiurсЕ),

6. Роботаз кол,п'lотерашl (оператори),
J-. Прибиралlя T}ajeTiB ( I1а l0 вiлсоткiв сгавхи заробjтноi llJaпi Згiдво

пiдпункту (г) п)нпу ] Постановп Кабiяео,Мjнiстрis yKpaitrи в'д З0 серIlIrя
2002 року l\,l29E (Про оплаt), лрацi лрпцiвникiв яа ocнoBi €дияоi тарlФноi
cilxll роlгqлiв iKocфilliKliB j сл,lаlll пpalli прзUiвнltкiв \clJHoB, la}jlar:0 ld
органiзацjit окремих глт\]ей бlоджЕrllо1 сФерп,



l, Щорiчхir фошова япнаrорола ljсдагоriчнлм працiлlпп(ам за с}мJil}lY
l rParк Be чltконанltя (,l)x.lioвll\ обов я,кIв llirдal lb.q BlllIoBlJllo ,lo ]6j0

7 Зако}ry УI1раlни (Про ocвiтr,. l ]оря,lку надаlл|я lllорiчвоi rpollRlвoi вплагоро]п
праlп!lпlкs! llапчаtьн,l\ {llN]лOв JcpKaBHol la Ko!\lla lbнo il,орч

ocTi за cyvlliHlry працlо i rpa'HoBc виконанlш сп}жбопlI\ обов'яlкiв.
лжеllоrоllосlаlлlвоюклбillеl\iч|ilIiсlрiву'крdilхllrд0506200()jф89Е.\|о]1ll

]7

II|n]'ti},lo
KT ор ].Io

псд I;t Б lll|.\

{ý\

I]tllФ серсд павчапы]ого po]i} UlIIlалорода Dлrлачусlьс,l пр, пODlI0!l1,

lB,liксрiвнпl(lш raclar] 1.1 lроФ(о!i
5 При DllTllачсняl poзNlipy Dпнагоролll враховусIься:

c\llil la праllя. lг lxoвe вlколаяttя сr!жбоUхх обов яJкlв, вl]lп)ll llня
Lr вlD"lрlшнього трIдового роrпоряrхI:

;,ссrrulе!ш }clll\lB ) навчанпl Ttl в,[\оваlпli r,тсй. участь ) paiionflltx.
сч|t\ о,l|\,п а| \, lча ]l llч\, liоJlк\г(ч\, o1,1q lJ\ |olllo:

rбереjrlсliвя та вl]кпDllстаlltя учбово $aTeDiarbHoi балl та те\нiчнllх

IIоложЕ l IItя
про порялок н!,1rlrпя цорiч Hoi rрошовоi в!Uагородл

педrгог|lпlлм прrчБfillкдs ]. сумлlяяу прrцю l,}pr]Kooc
в!коп.fi пя ('lr,лбовmr обов'яп.iв

вi.Oдiпом осзiт}, Гайсипськоi MicbKoi pa.rrl i падоlо Гаfiсинськоi органiзацii
спiпхи працiвнпкiв ocoiтл та цьоrо По]ожеЕш,
2, В ншорола нlLасlься ко*ного роlq yciv пела]огIlllим прJ,гвнllкаit

працiвнl{кiв. якi лраIOоIоть в ланоýlу rа{lsrriза суЙсницгвом:
працiвп,!хiв_ якi \tають пе зняте .rrlcmlrlril lapнe сrrгненllя,

iB llахчанlя. оФормлеяня кабiнФiв т3 майсrерень, виIотовпешu llаочrrостi:
- iроведеняя вiлlрtfrиi rarýTb, роботаз бать|(3,мп:
, доjер)l\анш ви{ог l о\орони пра!i та гехнiки бепlеки cмhapнo_

6, Пря визначешi розмiру вtfiэrородп вра-ховуFгrcя час ФакгIФоi робоrл
sяшкапротяго||l вiдповЙноm вавчФrьлогороку,



ники rmФадiв осв;тх вйповiдно ло Постшlовlt кМ Украlнл вiд з0,08 2002 }Ф
" Про оп,lату працi прачiвнlжiв на ocнoвi Сдtноi тариФноi сiтки розря;liý i

iцп,lIlв з o,1]aI! лрацi працiвнлli1ll \cтalx,ll, lalJa]llB ta органПOLiй oKPc!ll\
eii бlOджФIшi сфсрll " (]з змiпа\,ll, чнесенпми посrлllовою КдбiвФу MilliclpiB

вiд 22 серmя 2ф5 р. }Ф 790) , мilють право rmверлlýтаlп лорялок i
ри лрем!кrваlшя прдпвняfitв вцловцно ао ц осооиФого вясску о Tагальнl

лътати робо1 . в меж&\ фоt[l} заробiтноi jlJ]атп. rлверджсиого в кошторисак

l 7, 8инаrорода надасrьсл на пцflа!i Ilаказ) кфiвtпка. поrоджеIlого l

ь-."."

l 
'В, Розviр цорiчноi гpollloвo, впнаоро,rи не може лсрев}flr}sати оrtlого

lЕlдовоlо окJIе]) tclaBKll ,дрооlrноl п.lаlп) 1 }р3\узаншv ,пдвlпцень на lc,ll
f|Ешrя lExarv пDо виплагу винrгоDоди

l 9, Праriвникх, яхi v lB'пKy ,, 1асIосуванням tro l,их дисципjlltдрlпlх
lшнень не одсржа1и винаlороли. } pa]l вrllначеню гаких дlсllllILлIнаряих сrяl пе}u

!Фа!оviрнNи вшаfоропа впплач}сrъся у рmчiрt. не чсяшому 1а фрслнiй po^lip
Ъалороди по Jдному rOхладу осýiти,



Д,лJтоь NL8

11TB Е р,:l''Ii},ю
_1,репор lДО
],р

поl-оджую
Головll лрофс!itя!

иса Б)'Бн ьк\ БчltlIlllll,\

про лрём,ювдяяя педrгогFIЕях працIвпllкlв

творпоl праUl, в3|пчи\ ре ly,lbla]
ефеhllвно(ll вчо] робоlи. .апрова uкeнe
сrrпраючпсь на посrанову Кабiпету MiHicTpiB Украiни вiд З0,08 2002
о, ,Y.l298 наьац \liн,clcpclп1 U.в:lи i на\{и \{гаlл diI
26 (r9 2п(r5г lJ га\\llоь bomlill, ,iл lадсьих ) бюlтФ а lа{оЖ la
рыунок фонду eкoнoмii коштiв,

2. llреitiювання проволlпьсr: за пiлсуrlками роботи в кшеядарному
роцj , у зв'язку ] ювiлейлимIj. свяrковлмл латами _ до ц,пi дат,

], P.]{t,ip llpc\lii bo,nlolo lOJl_i0l,,lKr Blпll.,lJ-,,cl llпрJ\)пJlllя!яiосl]
ilого роботи. внеск! ), влконаняя плапiп i завдаяь. фапичяо
вlдlрацьованоло протяло! рок} часу та пого.lдусIься з
IlpoФcli]lloв!tl ком;тФо\l

4, ПелOгогiчвi працiвялки цrс}Iiюються за:

раПояву Пеiагопчн! преllПо, Влхователь poкv. ва крапиii

.lосчlнеччq вl,спьll\ ре))льlаltg lllсй ,а ви\оваlеllв на райоl4lll{
зrvагапl,ях. lioнKypca\.
до.hоlldlе зо lo lHM рilнOlJнilни!и ефекllrвними I{сlо ll]I,,l
прпиомаilл оргшвацп ocB,THbol poooTIri
висо_ми plвeнb оргшIзац,l вповноl роооlи, влл в с
дlтси гроi!адянськоl св lдомостl та аmr{вност,;
clBopcl Jq в lасJп п пелаlоli,|llого cl ltllo в робоll:
ашивне впроffuDкешл illновацiйяих техяолоdй, лередопого
педагогlчноло досsцу i
якiсну органjзаIrrю роботи методичних об'€дrаIь. .rDорчпх lр)п.
роооти з молодим,l ледаrогами тощоj
висоhу яrl(lU ,a\oBol пl11,1lовкч la робоlи lIrд

/ шrччrм*к rв r l HoiiatiiiUя UбlJднJiiq rli l.
r' а{lивну |poldrcbK\ гобо] \. влсокий р.в(lш ]а аjbHUi h},lbl\|ll

5. tlр, преliювавi уожуть бути Bpaxoвaвi й iншi показяпкц, що

вурlшеннч] littаIъ ulгtованн' пl lpo! ld]о!Ф
ui1uбpа^аlUlьчс(l|:'lJ''6"D."вiсн)пpаlxo''^сInиlЦ
вrсо,QП морll0ьяпй обов'язок,

6, Не lto)qll, lIрс!lюзdll.ь mалiвнжи, qKl огричаlи J/cJllLl:bapHl
(rягiсяня в поlоllно\.] !оцl, пройчrли

", з мсlою,vоршьноlо l \ l,pdul вiп\скl икlв
пелаIогlчшх вФчшьgих закпа/тв вош, мокуlь вlд]вачатись
йU\оч)вшьнп,Il rpe!iqлlи Jбо UiнниуI поldD\цашl пlJ ча(
урочистоl посвяти у вихователв.

:]9

Il о"цояiЕл lltrl
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]i-,0]

погодri},ю
IiOroB. профслirtкU
cвii |9цLЛ'БЧIl Ul ll }L\

a/э,7а
]IБ

(-

к

,ю пo]lojtiefil, lIoclarloltл
d lJNoT ra pa\}lloк cKOHol|,1 Фоtцу зарl1,1а|fi la кошлiв

по.цожЕIlIlя
llpo прGпiюsrfi fi я пр.ltiвппкь

з чцсIа обоIуговуючого персоtrr.Iу

орепi па,lежlпli уvов.аrя ефедтIl BBoi дiяпы locтi яФчаrьлого rакппду
2, Прс!ih,вJння !оке прово,llllпсь ra

Кабiясfу
KomrlB. rДХl'аДеВlх У
Мillaсгрiв yKpaiпt Bi]l

пФ l298.

З, ПремiюваfiняrriйсФсгься

нсгого п}lсску у вIlкоl]ання Lrmiв iзаллань та логолласгься r l]poqn(oмott
5. Працiвllики члеп]I проФспi.шл прсм ilоIоться :ta:

'вкь, дотриýmяrý пpaslll вц,фiшlьоl о т}rового розпоряхку:
утлLvляня в лл,еяяоrý скс,lх)атацшоуу лop{rlK! лpxtllUreнb,

рського облалц3вяя. iФеFrаря i територii:
ai-Txвlly }часть \ сrворелIп пеобхiлних ytjoB пралiлрацisllltхiв lariтen:
сФскlлвllу робоl} r

ання ] BlxoraнlUl: !нссок !
ки жл,гl(дiялыlостil ,lабезпечея}ш доlрllмtlll]ш саgiтарно-гiгjсliiчlк,го рекиfiу

\,атерiФlьпо-тсхвiчного забсrllсчснlrя lDоцес),
покращення cтally доrр!Itаяв, праплл iBopM

При прсмiюваянi ilож}ть бли spa.tolaнi it iшлi похmшflOц за
п llос{rвмл. умоЕаvп. в,ц4!и робi, llоря,lоN llремiюgаянjl в lal(Jb

аyви]начаaться окремими лолФкеяяямll,
7, Не vort)lb ryсч!юмпIсь ,lрчцiвняхп, шi огр,N&лl .lисцlшllнарнt

еФя в лоlочно!l} роцl,

l\TBEP L,li} к)



по го/lrlс},к)TBEP-t;,Ii !
ГоIозд,роФспiINп

рltса Б IIIllllH \

i
х

l. пре iювання б\хrлllсрiз Здо Bcraнoв]lтl, поrtlсrчне,
. Пр€уtюваяня б!iвllерiв r.riircяюваlи за cyм]liнHe вшонання cuo'l'.\ lюсаrовпх
'яlкЬ. особllсIпli BKra] в lагаrыli per\,lbгall, рбсrл m BнcoKxii професПiнllil

. Премiюванш rлiltсl опатп у ]!lеnla\ фонду опJати працi,
, Нс виl1.1ач\( ll,(я ппе!lя повнiспо дбо часlково ФаJвнlIкам, лк; loп\LllLlл

еяяя влробнll!оi Ia Tp\.roBoi дIlcIllllI]illlj,
адеш на нил обов'qlкl! TJ ппи llпUи\ не]олiка\ та упушеяняч в робоI l

IIрп uая!лосli(|пDl;l) cxoнo!ii lапобl1llоl пл тtl б\,хга,lтераt З.Il() пlлl]ачlпься
в riertax Фонд} ]аробiтноi n]aтll . нсза]lеяfiо siд ФакпFlно lrijrllpallьoBaнoгo

,Дане положснпя лiс l лlD] Jатвер,lкення. ло ]aMltlи вовим

IlpcKtop
l\



,]]

Додцrок N,l l

llo
|,
(,

п(},l()Б,},llIlrl

Виfutата пре il у|Iовllовдженlls осо6 здlис|lюс],ься згlrцо з данпrl

, Дале положеLнл дil ,t дt|я la l верJжеlllв, ro ]av п п| Ho.Ilv

БдБ lлrп! ДЦ;ЧlrlllllllА
. ld,l/_

про прсмilозiлня ynoBOoм,,ilcEri осiб
ложення про прсмiюванн, розроблено вi,,lпов'дяо ло лостанови Кабiхету
iсr?iв yKpano, ýЦ з0 серпttя 2002 року л!1298 (про оплзт} лрацi ва ocнoвi
oi тарпФgоi ciTKп роlрrдiв i коеФilli€нтiв r orllaпj прапi працiвнххlв ycтalloB.

,дJib ld,,рlцl,;,Jl.:й оь|,(ми\ lal\l(;l 60lлJlнJl цРери r,оr.аьоли Kan,.reI
icтl, yKPaiItи вш 22 серпня 2005 роь1 )I.790 (Про Blteceнtlc,]чi

. lцо BTpaTпJrл чпнlliсть. -rеябlх пG-rпнов Кабiнетr lt,ljяicтpiв Уýрапш з
оllлаlл ппJUl llгацiзltrйi0 )LlшoB ili,iJ'B la орlаlll,Jцlli окреvи\ l{l} leЛ
oi сферш, la Hattajo! Miнlc,ep(lBJ освilп l HatM yкpalнtl Bi,l 20 всрссня

иdпlих розрядiD лрацiвнлкЬ IlаэчЕllыlпх llaЁla-liв. ),cTalloв ocвiTu 1а IЕухавп\

]лтltЕрдя}rо
-]fiрtк,оп ]до

l l, Лремjювання \ повlIоважеlIих осlб ]ЛО провоJlrи ъ реlул],тагами робоrи,
l2 Поемiювшttя цiйсtювап ]а с\улiwе вIlкочаяня обов'fiхiв }товноважсноi
}оОи,'осоОисlиЛ BlсбJ в lта"lыll pgj),lbтa,lл робоги ra високий прфес|йний
ь*
f3, Лремiюваннlr зriЯснюваIп ! \ie,tia\ C,oH-r\ оплаlл прап,

la Н. "..а"ус,".я лбо часlкоUо lрацвшк! . rкi _rо|Dс|и,tи

lр},lJJснпя вироон,rчоl la гр}lовоl дисцriп.llнll. нме)к]lим чиrюм не вtfiоп)в[lи
Ьаленi lla tll{\ обов'яtки la прll lнш,t\ llедолiхах la уllушсн,lя\ Е робоri,
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Доfiкtн Ncl2

llofo,I]Kl lo

члll!llll\

но|luзтпвiв бспlск,l., iril пп пралi тя зшробншчоrо

l Iазва зa\o:liв (робiт) ВартiсБ робiт.

BinпoBijla

здо

Гlрlшбапq cll€llorcry

llп дбаlпlя

Цорiчн

щорFlIl

Проподиlтt лд}.lапIи i
ncpeвipky зgапь r

жпrсдirльнос.i (

охорояа працi.

осiб,спецill,тiсfiв з
п}пань охороялl
працi.безпеюl

Компrекспi rаходх щодо лослпеннrl встаgовлепих !юpilaтliвiв бе]tlскл.
l, llралi та виробнячоlо ceoe]oвIIlue пцвищсяхя рiвня о\орочII праllL

Ефекrивпiс

IpM

L

бiга||||, вппа,цкам виробннчого 1раUNlдтхз lу, проФссiйнпil la\RopюB,HlDlNl i
iяrt складаюlься iзат!ерлжtеi ься IllОРlЧНО за llkю форюк,

ccp.Joвxцr, пiilвп lсtrпя piвnя oropotll прlцi, rапобitiппя
вппаlrхдм вероблlчоl-о тшllмаI!tмуl професiйпllм

lлхворл,вапнл}l i аsярiям*

L

Вiдповi-



к|ор зл()
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Ihллшп i loп\cmll

ПоllсреднiП Ia осltlIочlпlii Dоrпо]i] llrвчilпыlого

ЛрllПом tlJ гобот) нсполl{олiтнiх

lllllll tI \

Ilpx!

cl,I42 кзпП
у

llol оJх!,ю
Голооз лрофспiJlкlt

\\

Пl]Рг!Ilк"
ппта!ь соцir.lьl|о-скопомiчпого i прпвового

шрrкгеру, lцо rcrofillylorbc, к.рisхfim, &вqд.|ьlrого Еl&ry
тi lIрофслi,lковою орrапiзýцiсю

п,п,24.25 Типовж

п,6З lнструкцii

л 25 'lilлoвli\

у
(т l88 к jпЛ

ГраФiм Dобочоl о ляя i ][liнHoc1 i тс\псрсонату

Праsшrа BH}TpjtU l.ього тр_ч,lового розl lор,цл}."

скrал mс!тацiйl,оi ком icii

цTBIP.I*(} lo

t-

l

|1.26 типовв
mвпл втРb-,?I кlлпt- ]yкpaiнfi 

l

сг, 79 кrпП l



Захолп з ол.'пln)пll l!гalIi та re\HlNl iiе]п.tя

'Ii!пФiкацiй iсппски

Нахлапа$-i .lвсшrlliяарЕL\ сгягнеб на .lleвiв Ф. 252
профкому (на голов} прфкоýr поrо.rrкення Ухтаiнл

l:зл]l
&,lvilricФfiii r лiдсгаs, передбачених II.l ([piм
jlifiBi_Eцtl оргашlдлil m,,2-5-? сг 4.0, пп,,2,З сг,
4 l КЗпП ylpali}лl. тобто при|
п,l Ф,40 - скорочешнi urтfiiв. р€оргд!i]ацii;
п2 с"r40 - невiдлопurяоfii посадi вваслiдо|.
не,rcстатtъоi квмiфiкацiТ або сгýну здоров'я;
п.з ст,40 - сrlстематичвого невконаяяя без
по!акних причия посцових обов'вхiз
п,i' ст,40 - проrу без пoBllriнrN прIпинj
п5 ст,40 - неiяв]еннi ха робоry бiльше а-х
мiсяцjв вядслiдок хворобп (tФitl особливого

fl,7 fi_40 _ ловi на роботч в нетвере]о}{\ сганi:
п,2 m,.ll .вшнлх } ]л прп o&.l}loв)BaR
цffrФi&rьви\ цiпносгеir яшlо
пi.]ста!я rrя втратн .]оЕiри
п,j m,]l аYораlьноv! вчllпц, чес)!,Iсно\ц l

Лравила з охоронл
жи,п€дiяьноfii )
уа!']стсрlrях, сlIорlзапа\, Kc,lc.llrHi\ l т.]

lЕструкцii
1,2,з

Перепiк працiвникiв iз

псрсоlIаIу ,Ki ьlають

чrtс.ltа а]ý{шrстративно-
я8чLlь!lо_iопоviжяого
право но пiдвлtценн,

fl,зl Tici
lясгр)тцii ( на t5-
25%)

Допхати зч сумiцевlя проФес;1 (посад),

ро,J@lреня, ]оя,, обсJуговуваlJня чr rбirьшеяня

t-

]

об(япв ыfi ояшцlл,.i !оr,П
Поi0гкенtiя п!о лремПовання, роrмiрп



]I.. ] псрс.tбач ст, ]l

псрелбаче'li лiюч!!i

.lб

Зеопу
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Blt\oвaTerb _ методист
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Шеф-ч,хар

До,rаrо( N,l4

],\'l'l1 tI IIого

ck,_l\l
Dобочоi Koмie ji r контро.

}iо.l€ьт!вяог0 l0.oBopt

lllll

l

Il нА

Поса_rа (професiя) l
L
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