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Розділ 1

Загальні положення

Визначаючи даний колективний договір нормативним актом, на 
підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, 
виробничих і трудових відносин, сторони домовилися про наступне:

І.Цей колективний договір укладено на 2019-2023 роки.

2. Колективний договір складений загальними зборами трудового колективу, 
протокол від 04.12. 2019 року набуває чинності з дня його підписання.

3. Цей колективний договір діє до прийняття нового.

4. Сторонами колективного договору є:

- адміністрація Карпівського дитячого ясла-садка «Ластівка» в особі 
завідувача Косіянчук Л.О., яка представляє інтереси власника і має 
відповідні повноваження;

- уповноважена особа трудового колективу -  Олійник Д.О. яка відповідно до 
ст. 247 КзпП України представляє інтереси працівників Карпівського 
дитячого ясла-садка «Ластівка», в галузі виробництва ,праці, побуту, 
культури.

5. Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального 
партнерства і паритетності перед представництвом, рівномірності сторін, 
взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при 
проведенні переговорів щодо укладання колективного договору, внесення 
змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань по соціально-економічних 
і трудових відносин.

6. Колективний договір укладений згідно з чинним законодавством, 
генеральною, галузевою, регіональною угодами.

7. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є 
обов’язковими для дотримання адміністрацією і працівниками ДНЗ.

8. Дія колективного договору поширюється для всіх працівників закладу.

9. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в 
обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства, 
генеральної і галузевої, регіональної угод з питань, що є предметом 
колективного договору, та з ініціативи однієї із сторін після продовження



переговорів та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення 
загальними зборами працівників.

10. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до 
колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення 
приймаються у 10-'денний строк з дня їх отримання іншою стороною.

11. Після схвалення проекту колективного договору уповноважені 
представники сторін у термін 1 місяць підписують колективний договір.

Розділ II
Виробничі та трудові відносини.

Адміністрація зобов’язується:
<0

1 .Забезпечити ефективну діяльність працівникам Карпівського дитячого 
ясла-садка «Ластівка», виходячи з фактичних обсягів фінансування та 
раціонального використання позабюджетних коштів для підвищення 
результативності роботи працівників ДНЗ, поліпшення соціального 
становища працівників.

2.3абезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази Карпівського 
ДНЗ “Ластівка”, створення оптимальних умов для організації навчально- 
виховного процесу.

З.Забезпечити протягом 7-ми років реалізацію працівниками переважного 
права на укладений колективний договір у разі повторного прийняття на 
роботу працівників аналогічної кваліфікації(ст..42 1 КзпП України).

4.3абезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх 
адаптації колективів та професійному зростанню.

5.До початку роботи працівника за укладеним договором, роз’яснити під 
розпис його права і обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги 
і компенсації за роботу в особливих умовах, відповідно до чинного 
законодавства і даного колективного договору.

б.Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати з чинним 
законодавством.

6.1 .Забезпечувати жінкам і чоловікам рівні права та можливості у 
працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та 
перепідготовці.



Національним Законодавством встановлюється рівність ставлення всім 
скобам без дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, 

’гсеповідання, політичних поглядів, іноземного походження, національного, 
етнічного або соціального походження, працездатності чи віку (ст..17.,18. ЗУ 
"Про забезпеченая рівних прав та можливостей жінок і чоловіків").

Вживати заходів щодо соціального захисту ветеранів праці та людей 
похилого віку відповідно до Закону України «Про основні засади соціального 
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».

Забезпечити: комплектування кадрів і просування працівників по роботі з 
дотриманням принципу надання переваги особі тієї статі, щодо якої в них 
існує дисбаланс; усунення нерівності за її наявності в оплаті праці жінок і 
чоловіків як у різних галузях господарства, так і в одній галузі на базі 
загального соціального нормативу оплати праці в бюджетній та інших 
сферах, а також на основі професійної підготовки (перепідготовки) кадрів 
(ст.18. ЗУ "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків").

Роботодавець зобов'язаний створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і 
чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі та можливість 
суміщати трудову діяльність із сімейними обов'язками (ст..17.,18. ЗУ "Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків").

7. Звільнення медпрацівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи 
здійснювати лише по закінченню навчального року.

8. Протягом 2-х років з часу одержання інформації доводити до відома членів 
трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових 
відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст та обов’язки працівників.

9.3абезпечити своєчасне (1 раз на 5 років) підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, 
компенсації, згідно з чинним законодавством (збереження середньої з/п 
плати, вартості проїзду,виплати добових).

10. Режим роботи, графіки, розклад занять затверджувати за погодженням з 
радою працівників ДНЗ.

11. При складанні розкладу навчальних занять забезпечити оптимальний 
режим роботи:

- для жінок, що мають двох і більше дітей віком до 6 років;



- для тих, хто поєднує роботу з навчанням.

12.Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними 
професійних обов’язків (за винятком видатків, передбачених чинним 
законодавством).

13.Залучати до роботи окремих працівників у вихідні дні, лише у виняткових 
випадках за їх згодою.

14. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з 
радою (колективом) ДНЗ не пізніше 15 квітня і доводити до відома 
працівників (Додаток №1 ).

15. Повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше, ніж за 2
тижні до встановленого графіка терміну (ст.,10 Закону України «Про 
відпустки»), ®

16. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну 
безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних 
днів. Невикористану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у 
канікулярний період (п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 
1997 року №346 ). Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, 
передбаченому ст.11 Закону України «Про відпустки».

17.3а бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за 
частину щорічної відпустки ( за умови, що тривалість фактично наданих 
працівникові щорічної і додаткової відпусток не повинна бути менша, ніж 24 
календарні дні).

18. Надавати відпустку (або її частину) керівникам та педагогічним 
працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно- 
курортного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 
1997 р. №346).

19. Надавати особам, які працюють на умовах не повного робочого часу, в 
тому числі тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку, щорічну основну відпустку повної 
тривалості.

20. Тривалість додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно з 
чинним законодавством, іншими нормативними актами і цим колективним 
договором понад тривалість основної оплачуваної відпустки згідно з 
додатком №3 (ст.8 Закону «Про відпустки», накази Міністерства праці та



соціальної політики України №7 від 1 жовтня 1997 р. та №18 від 5 лютого 
1998 р., лише Міністерства освіти України від 11 березня 1998 р. №1/96).

21. Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або 
дитину -  інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який 
виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування 
матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку чи 
одному із прийомних батьків, надається щорічно додаткова оплачувана 
відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і 
неробочих днів.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна 
тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

22.3а рахунок власних коштів установи надавати оплачувані відпустки у 
випадках:

4
- особистого шлюбу -  3 дні;

- при народженні дитини -  2 дні;

- шлюбу дітей -  3 дні;

- смерті близьких -  3 дні ( п.3.3.4. Галузеві угоди).

23.В межах бюджетних асигнувань та за рахунок інших джерел 
(позабюджетних коштів) надавати працівникам інші види відпусток не 
передбачені Законом України «Про відпустки», а саме:

ветеранам підприємства -  5 днів; 

жінкам, які мають двоє або більше дітей.

24.Відкликання з щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у 
випадках , передбачених чинним законодавством (ст.12 Закону України «Про 
відпустки»).

25.Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил 
внутрішнього розпорядку, сприяти створенню в колективі здорового 
морально-психологічного мікроклімату.

26.3апобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових 
конфліктів, а у разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним 
законодавством.



Колектив зобов’язується:

Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього 
орядку.(Додаток №2).

2-  Знайомитись з нормативними документами щодо організації праці, їх права 
і обов’язки.

3- Активно і в повній мірі реалізувати обов’язки та права, надані йому 
відповідно до типового положення про атестацію педагогічних працівників 
України (з урахуванням змін і доповнень, внесених згідно з листом 
Міністерства освіти України від 18.04.1994р.№ 1/98).

4.Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

Сторони угоди домовились про ̂ наступне:

- Встановити в установі 5- денний робочий тиждень з 2 вихідними в суботу і 
неділю.

- Надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її 
збереженням лише за наявності заяви працівника.

Розділ III

Забезпечення зайнятості 

Адміністрація зобов’язується:

1.Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, 
реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або 
штату працівників приймати лише після попереднього повідомлення -  не 
пізніше , як за 1 місяць до здійснення цих заходів.

2.3дійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових 
ресурсів в установі.

3. При прогнозуванні масового вивільнення працівників ( до 10 % загальної 
чисельності працюючих ) розробити та реалізувати узгоджену з трудовим 
колективом програму забезпечення зайнятості та соціальної підтримки 
працівників, яких передбачаються вивільнити.

4.  При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п.1 ст.40 
КзпП України:



не пізніше , як за два місяці у письмовій формі державну 
ості про вивільнення працівників у зв’язку із змінами в 

виробництва і праці, в тому числі ліквідацію, реорганізацію або 
ням установи, скороченням чисельності або штату

власника дошкільного закладу, а також у разі реорганізації 
приєднання, поділу, виділення,перетворення) звільнення працівників 

лише у разі скорочення чисельності або штату.

Розділ IV

Оплата праці

ація зобов’язується:
<8

шечити в установі гласність умов оплати праці порядку виплат, 
г, надбавок, винагород ,інших заохочувальних чи компенсаційних 

шат, положень про преміювання.

2.3атвердити з колективом положення про преміювання ( додаток №3).

Спільно адміністрація та колектив ДНЗ

- розподіляти фонд матеріального заохочення;
- здійснювати преміювання працівників установи;
- виплачувати винагороди за результатами роботи та надбавки за 

вислугу років згідно з порядком, встановленим у цьому колективному 
договорі.

3. Виплачувати працівникам установи заробітню плату два рази на місяць:

- аванс - до 15 числа;
- розрахунок робити до ЗО числа поточного місяця .

4. Відпускні виплачувати за 3 -  5 днів.

5. При кожній виплаті з/п повідомляти працівників про загальну суму з 
розшифровкою за видами виплати , розміри і підстави утримань, суму, що 
належить до виплати ( ст. Л 10 КзпП України).

б.Здійснювати розрахунки витрат у всіх випадках збереження середньої з/п 
та забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, 
вагітністю і пологами, виходячи із посадового окладу ( ставки ) того місця ,в 
якому відбулася подія, пов’язана з відповідними виплатами, з урахуванням



доплат і надбавок ( постанови Кабінету Міністрів України №100 
1995р. №348 від 16 травня 1995 р.).

за працівниками місце роботи і середній заробіток за час 
медичного огляду (ст. ЛО Закону України «Про охорону

и працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час, 
у  оплату у розмірі 35% годинної тарифної ставки (п.93 інструкції 

ок обчислення з/п працівникам освіти).

нювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій 
;ії та однакових умовах праці (ст.17.,18. ЗУ Про забезпечення 

прав та можливостей жінок і чоловіків").

РозділУ 41

Охорона праці

Роботодавець і трудовий колектив підтверджують, що при вирішенні 
питань охорони праці і техніки безпеки Сторони керуватимуться нормами 
чинного законодавства і вважають, що встановлені законодавчо пільги, 
гарантії та компенсації є мінімальними і обов'язковими для виконання з 
метою забезпечення здорових і безпечних умов для працюючих. 
Роботодавець зобов’язується:
5.1. Привести робочі місця у відповідність до вимог правил і норм охорони 
праці, виробничої санітарії, забезпечити медичними аптечками, питною 
■одою відповідно до Комплексних заходів щодо встановлення нормативів 
безпеки, гігієни праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, 
професійних захворювань (додаток 4 ).
5.2. При укладанні трудового договору інструктувати працівників під 
розписку про результати атестації робочих місць та умови праці на них, 
наявність шкідливих виробничих факторів.
5.3 Відовідно до ст. 17 Закону України "Про охорону праці" організувати 

ведення обов'язкових медичних оглядів працівників.
.4. З метою підвищення якості підготовки профактиву з охорони праці 

вляти старшого громадського інспектора підприємства - голови комісії 
охорони праці на двотижневе (якщо він обраний вперше) або на тижневе 
іпіо його обрано повторно) цільове навчання до регіонального навчально- 

методичного центру за рахунок власника.
5.4.1.Вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров'я умов 
■раці, унеможливлення випадків сексуальних домагань(ст..17.,18. ЗУ "Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"), щодо 
іфофілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу у виробничому 
середовищі та недопущення випадків дискримінації працівників з такими



ми, відповідно до Загальнодержавної цільової соціальної 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, затвердженої 

України від 20 жовтня 2014 року №1708-УІІ. 
нб колектив зобов’язується:

Здійснювати контроль за додержанням адміністрацією законодавства та 
нормативних актів про охорону праці, створенням безпечних і 

і іивих умов праці, належного виробничого побуту для працівників та 
ечення їх засобами колективного та індивідуального захисту. 

Аналізувати причини виробничого травматизму та профзахворювань, 
роботодавцю пропозиції щодо вжиття ефективних заходів 

іення рівня безпеки праці.
Брати участь у роботі комісії з розслідування нещасних випадків на 
їництві, контролювати своєчасне та в повному обсязі оформлення 

сом необхідних Документів у разі настання страхового випадку для 
■ередачі їх Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Не 
допускати безпідставного зменшення одноразової .допомоги, якщо нещасний 
шпадок трапився внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних 
агтів з охорони праці.

Не допускати фактів безпідставного звинувачення потерпілих, 
необгрунтованої відмови у складанні акта за ф. Н-1 або внесення до його 
змісту необхідних змін.
5.8. Контролювати своєчасність і повноту відшкодування шкоди та виплат 
одноразової допомоги потерпілим і сім'ям загиблих на виробництві Фондом 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.
5.9. Надавати працівникам правову допомогу з питань законодавства з 
охорони праці, соціального страхування, відшкодування шкоди, заподіяної 
жаліцтвом. Представляти та відстоювати інтереси працівників в судових та 
інших державних органах та при вирішенні спірних питань з роботодавцями.
5. 10. Відповідно до ст. 34, 50 Закону України "Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 
■рацездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" 
через комісію із соціального страхування підприємства здійснювати 
щжзначення та контроль за правильним нарахуванням і своєчасною 
мплатою матеріального забезпечення застрахованим (у зв'язку з тимчасовою 
втратою працездатності, допомоги по вагітності та пологах, при народженні

и, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на 
овання) та соціальних послуг (забезпечення оздоровчих заходів).

іівники підприємства зобов'язуються:
1.Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, 
'ил експлуатації машин, механізмів устаткування. 

р2.3астосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених 
ами техніки безпеки праці.

ІЗ.Проходити у встановленому порядку попередній і періодичні медичні
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но інформувати відповідну посадову особу про виникнення 
та аварійних ситуацій на робочому місці, дільниці. Особисто 

посильних заходів щодо недопущення виникнення таких ситуацій.

, Розділ VI

Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації.

лачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення в 
і не менше місячного посадового окладу, при наданні щорічної 
ки (ст.57 Закону України «Про освіту».

■  ати педагогічним працівникам матеріальну допомогу для 
ення соціально-побутових питань у розмірі посадового окладу в 
межах фонду оплати праці (ст.57 Закону України «Про освіту»).

З.Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом у 
першочерговому порядку та наданні їм службового житла (ст.55 Закону 
України «Про освіту»).

Розділ VII

Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці і
відпочинку.

Адміністрація ДНЗ зобов язується:

7. 1.  Узгоджувати з трудовим колективом будь-які зміни тривалості 
робочого часу, режиму праці, повідомляти працівників про такі зміни за 
два місяці до їх запровадження.

7.2. Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої 
трудовим договором та посадовими обов язками.

7.3. Визначати спільно з трудовим колективом перелік робіт, на яких 
допускається поділ робочого дня на частини.

7.4.Ознайомлювати працівників під розписку з наказами, які персонально 
їх стосуються, умовами праці, посадовими інструкціями, правилами 
внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

7.5.Забезпечити обов язкове ведення особових облікових карток П-2 на 
всіх працівників.

//



7.6. Всі заохочення працівників застосовувати за погодженням трудового 
колективу

7.7. Надавати вихователям, по можливості, вільний день для методичної 
підготовки, участі в семінарах.

7.8. Під час проведення ремонту режим роботи вихователів 
встановлювати пропорційно тижневому навантаженню. В окремих 
випадках встановлювати у погодженні з трудового колективу гнучкий 
графік з більшою тривалістю роботи в день , але із збереженням 
загальнотижневої тривалості робочого часу.

7.9. Проводити наднормовані роботи, роботи у вихідні, святкові, неробочі 
дні лише у виняткових випадках і тільки з дозволу профкому та з 
відповідною оплатою або, за домовленості з працівником,з компенсацією 
іншими днями відпочинку, в т.ч. на змагання, коїрсурси, семінари тощо.

7.10.Затверджувати графік надання відпусток у погодженні з трудовим 
колективом до ЗО січня поточного року та доводити його до відома 
працівників ( додаток № 1 ).

7.11. Надавати невикористану з поважних причин відпустку в зручний 
для працівника час.

7.12. Допускати надання відпустки в рахунок майбутньої літньої для 
санаторно-курортного лікування , а також гострої обгрунтованої 
необхідності: хворобі рідних, реабілітації після важкої хвороби, наслідках 
пожеж, стихійного лиха, інших складних сімейних обставинах.

7.13. Надавати подружжям , які працюють в системі освіти , можливість 
використати відпустку в один і той же час.

7.14. Відкликати працівників з щорічної відпустки лише за їх згодою та у 
випадках , визначених законодавством . У випадку виклику з відпустки на 
серпневі конференції чи на обїзд закладів обов язково компенсувати 
відпрацьовані дн і. Як виняток, надавати відпустки без збереження 
заробітної плати працівникам для закінчення лікування від тяжких 
захворювань та для догляду за хворими рідними по крові чи шлюбу 
членами сім ї , чи для завершення санітарно курортного лікування 
працівника чи члена сім ї тривалістю, встановленою у медичному 
висновку.

//



авати додаткові відпустки працівникам з ненормованим робочим 
істю до 7 календарних днів згідно ( додатку №5 ) до

Встановлювати працівникам додаткові відпустки за роботу в 
вих і важких умовах праці залежно від атестації робочих місць 

відно до ( додатка № 6 ).

і7. Не направляти на курси підвищення кваліфікації педпрацівників 
період хвороби та перебування в основних , соціальних відпустках.

7.18. Доручити затверджувати керівнику станови освіти посадові обов 
жзки працівників за погодженням з профспілковим комітетом. При 
призначені в заклад освіти на роботу знайомити працівників письмово з 
посадовими обов язками та ПВТР.

Сторони домовились:

7.19. Сприяти забезпеченню дотримання Правил внутрішнього трудового 
розпорядку ( додаток № 2 )

7.20. Своєчасно інформувати працівників про зміни в нормативних 
документах щодо встановлення строків навчального процесу, карантину 
тощо.

Представник трудового колективу ДНЗ зобов язується:

7.21. Контролювати дотримання умов і графіків роботи відпусток

7.22. Надавати працівникам юридичну і методичну допомогу для розв 
язання питань режиму праці та відпочинку.

7.23. Інформувати керівників, членів трудового колективу, відділ освіти, 
органи влади про факти порушень діючого законодавства, вносити 
пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань . У випадках 
грубого порушення трудового законодавства працівниками установи 
дошкільної освіти та при недосягненні згоди щодо усунення цих 
порушень між сторонами угоди, інформувати письмово органи влади для 
вживання заходів щодо усунення цих порушень , поновлення порушених 
прав і притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності 
осіб.



Розділ VIII

Контроль за виконанням колективного договору. 

Сторони зобов’язуються:

на рік спільно аналізувати стан виконання колективного договору, 
увати звіти керівника та членів колективу про реалізацію взятих 

'язань на загальних зборах трудового колективу.

іачити осіб, відповідальних за виконання окремих положень 
вного договору.

З.У разі несвоєчасного виконання, не виконання зобов’язань аналізувати 
■ричини та вжити термінові закони щодо забезпечення їх реалізації.

Адміністрація зобов’язується за виконання трудового договору.
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І. З А Г А Л Ь Н І ПОЛОЖЕННЯ
ю до ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, тобто на 

РЬ ютованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не 
їденого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір 

В иу занять і робіт відповідно до покликання, здібностей, професійної 
Досвіти та з урахування суспільних потреб.

ла внутрішнього трудового розпорядку (далі - Правила) мають на меті 
чіткої організації пращ, належних безпечних умов праці, підвищення її 

та ефективності, раціональне використання робочого часу, зміцненню? 
ни.

дошкільному навчальному закладі трудова дисципліна грунтується на 
; виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою 
> ефективної праці і навчального процесу, 

рова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до 
і. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінароного та 
впливу.

Метою Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників 
навчального закладу, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній 

зпорядок у дошкільному навчальному закладі. Зазначені норми закріплені в 
вилах внутрішнього трудового розпорядку, відповідно до яких трудові 

закладів освіти затверджують за поданням завідувача та профспілкового 
г свої правила внутрішнього трудового розпорядку. <г
. У с і питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового 

вирішує завідувач ДНЗ, в межах наданих йому повноважень, а у випадках, 
ї х  чинним законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

або за погодженням з профспілковим комітетом.

П. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ІІ ЗВІЛЬНЕННЯ арА ш аи ваов  
2.1 Працівники ДНЗ приймаються на роботу за трудовим договором, контрактом, 
:зою угодою.

2.2. При прийнятті на роботу працівники мають подати:
- заяву про прийняття на роботу;
- паспорт;
- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

трудову книжку, оформлену у встановленому порядку': для тих хто поступає на
роботу вперше -  довідку про останню зайнятість;
диплом, або інший документ про освіту чи професійну підготовку;
військовозобов’язані пред’являють військовий квиток;
педагоги зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну
підготовку, копії яких завіряються керівником закладу освіти, залишаються в
особовій справі працівника;
медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дошкільній 
установі.

2.3. Прийняття на роботу без подання зазначених документів ке допускається, 
які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати
и документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), 

яких завіряються керівником закладу освіти і залишаються в особовій справі

2.4. При прийнятті на роботу забороняється вимагати документи, подання яких не 
рибачено законодавством, а також відомості про прописку.

2.5. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону 
Ійни «Про освіту», Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних



’Л-Хзгойіі р&Я-ХЖі '(ї&Шлк ЩЯОіїА&і. А «ІШДОВДПВ ІШИЬИШІ £ХШ ИОИПС£ ‘18X001103 
аізкякь ой' ошґшошґщ лояАхйсіеосі иек е йіозоокііі і Аажмш АяттАїіі, люііу: 
озжащж  а кіп аїлжш шгаонташБ -ішїї л. §|йншг4аоао£ ьіаш їш с \<у~

Ш £ И » У .

ОШ.Г лїВЛВН ОЙШЕ :;ЇС.®:Н5ТЇЖІЕ ИІ32КЕ ПЗНЕШШ ФїЗЗЗЙ'СХОООй £ННвВЛШв€ 1ШП Д т у -
•ія-гр^л.ІЙЛ 9ь ихжо § ж  £,"9 -> :с -ф у имш. 

хк^пвдашзе 48« л ас жозш. онзїшїщ&і зхл§ закон Ласяолсїґ сіоасЕіШх опЦ1 у/ у • у
’П^ьЖ ііг «і о? икнххвхо зшкзьядїґшзп т н  

с оіоо-: кізи ожот е»шнз*ш ошехзшшші ж Я з о т ш  йжтшАйї ніг ^ннешшкйц тгу
'(ІЖ Ф І - Ш )  ІЩШЗДу ©ШЖІІІ ОСИ ЗШШЗ£ ХЗХ©£0 V

%с Ш'ікшііо те©нгрє зсшхшмшшй* и т а сш т ш ж М і  зхяпаїпїїсЖ: и& аят рц  и£ -© у 
ііжахнозі « нйікнгшдй^ц ‘шшье-’д.С т  иожзшйґошт?. нинниь хмезазо:: 

е п о х , по т  аш ш  т от  щдзн зоком .уйозо-ісе: олоасїгАйї пїг зЕнвшшийц >; у
"мшйахо юнжзжоїійіойп ех йшші июіги тсш 

їООйЕдойкє ж й с о п  еншхзі й ш  зш вїш ііс в ' є зжшшш-іп  в іш АіхіШхзніосп -

•ушї-̂ ой їзгег иквншгооан охак щшізшздш *зш>ш зьодосі шсзшн5Ш«& оікьшшїй ■
УисЛзвшаїґ мвнш5і >:і

то Анз'йаопєосі СіЮсогдах ожпшщйгАш яуішшвйі2 о ■зйиняйішїї аівноурвЕо -
Здсіоашоїї оіоншііл

■взіоашокшіо оіонкнп ©п ошпаошгш хшока х ш і  з Ашоссї ш  пИшен 
шшїіи т  з«шіі саок Рроаойє ш  іСвиіша хх имшзвн тишком ї ї  охАнлза зн зтг 

\:у'Іоі:о*ф ійшйяСіСіїїс  кшинїґшш у іж н ь ж щ р я  “ш езот т іи ж ід  шш ж  *рпзт £по.ь- 
■ .ч Ехлнж н ‘шша уїсс кл шюісі ш. ж щ я о д о  і шжіп шое шожг-шшжіа кшшьусой -

:ионіЗ/&йу аодор. гці?’ ьзяАніш- Ллі 
н е  хя .Сяшкїбй АшнзшонгіоА а охсш ішйШазсЬп о§й вншйїїжШ Шіода®р«$п у і т

£ЙЇҐ ®»««іййав£ ан «(тзвїйкгяоїх ?юя
тл®.с2 О'п Апіаиа » інкзаіізог Аїащдо шнзпза « м п к ш й о  і£ чхзштгеїйаошґ«д 
Ят.'рж а іхзошлаа юйозло -Оіінжліір: язі шо~тлтщдк йшмеєйїкїп с т й ш

‘(£6"0! 10) З Ш  ■'•£661 кншш .57; їйе її№.
якзіізсш лїзкзж  олоі^яї/йЩ^ еаіоазхашФі і аюшщі'Ч ‘вшйпніт^  иогвзшн 
тз>::;іпааіх: ‘5,Х“ін*ьш» ^  • ^заавжол ® 'Х’заїзйжагжш ш  >южшй хиаоїґАбх інз- 

'іоікїоп осп 'ШзшяАйхащ,, о оншаа ючізоіш .̂ш'є йожией: хяазаАсІї шшеїґФдх! С
то д о :- їзозіокус мзйош щ Е.±£і7. *^ ь«®їїґїя5£ «яинбіШ(!с ненн’.

. • паї, іагоноаа козшишн-Жо і-: Лі^досі з& і щ їіж у.щ ш  гйжншї цшСїґАсіі л аиш£ т ру
'ЕіодосІ та

:?ь Ю '̂ Іотг Л^гсгпя ІСОгА І̂ ?502іййЮ»іУ^ «£ ЗШПШП ОІХ Хйі а* ‘̂0ї "■
'ОїОНвОНОО З КХ ,

". сйшр Ф:.аст.-‘ з£ ^.аійЕш к&їіШі*. та-ой'Аах шшгіш юншгокш хввонА ш  зхшс- 
: ‘діез- зн •йт'шжушсп.їш. ча.,йгза ншїг ігатаа йм-шоешсішші і»  '§ро ш  45 0

‘.^080X0^01030
\зт4 у«ю.?лу т  тщси к ізгн : "лрофппп гс*>іиигфж>8ид оЬ' ошгшс
■зооп;. Щ.090СЇ ілш&Ашквпн ош ьін п ; аіА§ ж «  іетавн д ’Хжзйшой іїш шозшкє: 
ІІІЛТ.ОХШС ийл;ї ‘шугу оп лхш лзу  хзйіззшсіофо лтдой. ш  ш іт щ убіТ '’г

ІКІОЛЗІВІ ШЩШ.Щ Ь.
:.адссі жауфвех ;зїґззоп ш ш йьш єіе %,», 'іхедосу іошонзо впоїм е ляїїійоіґ ч іт  
Г‘Жшг швоїПй і  чкдше ‘тоах-пиноу^До Аі-п̂ сх! т  чкяяііЛю ое ріж Щ о^ о  у; у

■ааізбї-їгон
.ТНЕй І'ї ІЖрОПір ТОШ.Ї!.КЙОїиАо й£ ЙХЙЗОЇЇЖІП НІАЖОМ СЩ/ І̂ ІШЗГГГШТТ Г -

Т б Ш ^ о й  £66Г№ '90 Щ5 т р & А  аіі£-х



[ чинного законодавства із посиленням на відповідний пункт, 
: вважається останній день роботи, 

ювого договору оформляється наказом завідувача ДКЗ.

, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАШВНИШВ 
І мають право на:

роботою згідно з професією та кваліфікацією відповідно 
► договору (контракту);
>ї честі, гідності;

. методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи; 
тії, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм 

та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і

>му самоврядуванні; 
і та здорові умови праці;

ю до чинних норм спецодягу, спецвзуття, засобів

не нижчу від визначеної законом, колективним договором; 
іяьне заохочення за результатами своєї праці; 

юмірккх дій посадових осіб, які дащть йому завдання, що їх не в 
1 «створення умов для виконання, або роботу*, шо не відповідає його 

або покладають на нього обов’язки, не передбачені трудовим

Р^сштлшарного стягнення в порядку, встановленому чинним

і житлом у порядкуй встановленому законодавством;
► відношення з боку адміністрації, дітей і батьків.

І дошкільного навчального закладу' зобов’язані:
початку зміни, прибути на робоче місце та приготуватися до 

Обов’язків;
рідпозідно до діючого режиму* робочого дня;

місці впродовж всієї зміни за винятком перерви на відпочинок та

Ірвоєчасно та в повному обсязі робочі завдання (функціональні 
: належну якість виконуваних робіт; 

вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 
южежної безпеки, передбачених відповідними правилами та 

ся виданим: спецодягом, засобами індивідуального захисту; 
і для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або 

роботу дошкільного навчального закладу і негайно повідомляти

інвентар, навчальні посібники, економно витрачати матеріали, 
[воду, виховувати у дітей дошкільного віку бережливе ставлення до

правил ділового етикету у взаєминах з іншими працівниками.

аники ДНЗ повинні:
»и для засвоєння вихованцями програми «Дитина» на рівні 

: вимог;
особистим прикладом утверджувати повагу до принципів 

: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, 
їства, інших доброчинностей;

л

//
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■становлено п’ятидений робочий тиждень. Час роботи 
17.00.

і відпочинку надається, як правило, через 4 години 
прашзкиком на власний розсуд. Тривалість перерви не може

<а на роботу, а також під час дії трудового договору за 
зватися неповний робочий час із визначенням тривалості 

| те оплатою пропорційно до відпрацьованого часу.
умов, передбачених частиною третьою статті 32 КЗпП, керівник 

може змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати: 
, попередивши про це працівників за два місяці.

■исутності педагога або іншого працівника ДНЗ завідувач зобов’язаний 
|ЗВХодів щодо його заміни іншим педагогом або працівником.

облік робочого часу кожного працівника здійснюється за табелем 
су та затвердженим графіком роботи за обліковий період. Норма 

р і  обліковий період визначається шляхом множення тривалості робочого
____  зі законодавством, на кількість робочих днів, що припадають на обліковий
■•ТЬяендарем п’ятиденного робочого тижня з різною тривалістю кожного 
г дня, з урахуванням її скорочення напередодні святкових і неробочих днів, 
тшвлсість надурочних годин за обліковий період визначає ГЬСЛ уЇІС різниця між 

відпрацьованим часом і нормою годин за тЙ період. При підрахунку 
і кількості робочих годин облікового періоду виключаються дні, які за графіком 

або розпорядком роботи припадають на час, упродовж якого працівник відповідно до 
ііководазс за був звільнений від виконання трудових обов’язків (відпустка, виконання 
з^рЙ н и х  або громадських обов’язків, тимчасова непрацездатність тощо).

5.7 При підсумковому обліку час роботи понад норму робочого часу облікового 
періоду є надурочним і компенсується у порядку, передбаченому законодавством (стаття 
ІОбКЗпП)

5.8. Під час виконання роботи поза межами дошкільного закладу (службове 
відрядження) працівник працює в режимі, загальновстановленому для установи, на яку він 
відряджений.

5.9. Усі працівники, які перебувають у трудових відносинах з дошкільною 
установою, мають право на щорічну відпустку, тривалість якої встановлюється 
законодавством.

5.10. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками які в термін до 
15Мрчня затверджуються роботодавцем і доводяться до відома всіх працівників під

ІПрн складані графіків ураховуються інтереси дошкільної установи, особисті 
‘вників та можливості для їх відпочинку.
?тслазень зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку 

іе, як за два тижні до встановленого графіком терміну, 
відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, 

була не менше шести днів. Перенесення відпустки на інший строк 
ку, встановленому чинним законодавством. Забороняється ненадання 

ми двох років поспіль. 
і ДНЗ забороняється:

і розсуд розклад занять і графіки робота; 
рворочувати тривалість занять і перерв між ними; 

і трудових обов’язків, 
час:

працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в 
'.заходах, не пов'язаних з навчальним процесом; 
закладу' освіти зід виконання професійних обов’язків.

'■'-'Л.'.. і- ■г. х і с і ж / р & . Я ' Я , -
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5 2. Для працівників ДНЗ встановлено п’ятидений робочий тиждень. Час роб 
дошкільного закладу з §.00 до 17.00.

5.2. Перерва для харчування і відпочинку надається, як правило, через 4 год: 
робота і використовується працівником на власний розсуд. Тривалість перерви не м 
бути меншою ЗО хвилин.

5.3. При п р и й н я т т і  працівника на роботу, а також під час дії трудового договору 
годою сторін може встановлюватися неповний робочий час із визначенням тривало:

■ -боти,-її розпорядку та оплатою пропорційно до відпрацьованого часу.
5.4. За наявності умов, передбачених частиною третьою статті 32 КЗпП, керівні 

дошкільної установи може змінювати режим роботи, встановлювати або скаеовувь
еповний робочий час, попередивши про це працівників за два місяці,

5.5. У разі відсутності педагога або іншого працівника ДНЗ завідувач зобов’язані 
терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом або працівником.

5.6. Підсумований облік робочого часу кожного працівника здійснюється за табеле 
обліку робочого часу та затвердженим графіком роботи за обліковий період. Норм 
робочого часу за обліковий період визначається шляхом множення тривалості робочої 
дня, встановленої законодавством, на кількість робочих днів, що припадають на облікові-: 
період, за календарем п’ятиденного робочого тижня з різною тривалістю кожної 
робочого дня, з урахуванням її скорочення напередодні святкових і неробочих дні 
Загальна кількість надурочних годин за обліковий період визначається як різниця мі: 
фактично відпрацьованим часом і нормою годив - за цей період. При підрахунк 
нормальної кількості робочих годин облікового періоду виключаються дні, які за графіко* 
або розпорядком роботи припадають на час, упродовж якого працівник відповідно де 
законодавства був звільнений від виконання трудових обов’язків (відпустка, виконанні 
державних або громадських обов’язків, тимчасова непрацездатність тощо).

5.7. При підсумковому обліку час роботи понад норму робочого часу облікового 
періоду є надурочним і компенсується у порядку, передбаченому законодавством (статті 
ЮбКЗпП).

5.8. Під час виконання роботи поза межами дошкільного закладу (слуокбове 
відрядження) працівник працює в режимі, загальновстановленому для установи, на яку він
відряджений.

5.9. Усі працівники, які перебувають у трудових відносинах з дошкільною 
установою, мають право на щорічну відпустку, тривалість якої встановлюється 
законодавством.

5.10. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками, які в термін до 
15 січня затверджуються роботодавцем і доводяться до відома всіх працівників під 
розпис. При складені графіків ураховуються інтереси дошкільної установи, особисті 
інтереси працівників та можливості для їх відпочинку'.

5.11. Роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку' 
відпустки не пізніше, як за два тижні до встановленого графіком терміну.

5.12. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, 
щоб основна ї ї  частина була не менше шести днів. Перенесення відпустки на ін ш и й  строк 
допускається в порядку, встановленому чинним законодавством. Забороняється ненадання 
щорічної відпустки протягом двох років поспіль.

5.13. Працівникам ДНЗ забороняється:
- змінювати на власний розсуд розклад занять і графіки роботи;
- продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
- передоручати виконання трудових обов’язків.
5.14. Забороняється в робочий час:
- відволікати медичних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в 

■ізних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;
- відволікати працівників закладу освіти від виконання професійних обов’язків.
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7.7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не 
те піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав 
ециплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення 
сщшліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути знято 

закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи 
жочення до працівника не застосовуються.

уш. скорочення працівників ліга
8.1 Скорочення здійснюється згідно з КЗпП України ст. 42.
8.2. Переважне право на залишення на роботі у зв’язку із змінами в організації 

шкільного закладу мають працівники:
- з більш високою кваліфікацією та якістю роботи;
- сімейні -  при наявності двох і більше утриманців;
- в сім’ях яких немає інших членів з самостійним заробітком;
- які мають більший стаж робота в ДНЗ.



Додаток № З

ПОЛОЖЕННЯ 

Про надання премії

за сумлінну

■■конання службових обов язків за фактично відпрацьований 
звітний період часу.

розроблено на підставі Постанови КМУ№ 1298 від 20.08.2002 р. «Про єдину 
і праці працівників окремих галузей бюджетної сфери» та наказів 

і № 557 від 01.09.2005 року із змінами за наказом МО від 10.10.2005 р. № 614.

договір між адміністрацією

(розділ IV «Оплата праці», ц.

Дане положення поширюється на педпрацівників та працівників навчально -  
виховного закладу.
Критерії оцінки роботи педпрацівників:
Участь конкурсах, оглядах тощо.
Особлива участь в заходах.
Участь в методичній роботі (керівник мет. об’єднання участь в семінарах, тощо), 

і категорія за наслідками атестації, 
і роботи,

; досягнень.

Икця комісією, 

педагогічної етики.

дисципліна, 

роботи працівників.

Ір а у ж б о в и х  обов’язків
чої та трудової дисципліни, 

іти одного посадового окладу (ставки заробітної

наказу



Додаток №4

Комплексні заходи
ювлених нормативів безпеки, гігієни праці 

інша, підвищення рівня охорони праці, 
виробничого травматизму, професійним 

захворюванням і аваріям.



1 Додаток № 8
■■к до тарифних ставок і посадових окладів 

інов і організацій, що мають між галузевий 
характер

Розміри доплат і надбавок

50 % тарифної ставки, окладу суміщених 
посад працівників
50% тарифної ставки окладу, які могли б 
оплачуватися за умови додержання 
нормативної кількості працівників 
50% тарифної ставки окладу відсутнього 
працівника

35% годинної тарифної ставки посадового 
окладу за кожну годину роботи в цей час.

■епсових Водіям 2 класу -10 %
Водіям 1 класу -25% встановленої тарифної 
ставки за відпрацьований водієм час

до 50% посадового окладу 
у  праці до зо  % посадового окладу

певний 12% тарифної ставки працівника



Додаток № 9

ла розмірів допомоги

Розмір одноразової допомоги
сш  ю середньомісячного 

ітку
Додатково на кожного 
утриманця

0,2 середньомісячного 
заробітку

0,5 середньомісячного 
заробітку

1,5 середньомісячного 
заробітку

З середньомісячних заробітки

Середньомісячний заробіток 
за кожний % втрати 
професійної працездатності

1,1 середньомісячного 
заробітку за кожний % втрати 
професійної працездатності

20% від суми у графі 2

20% від суми у графі 2

20% від суми у графі 2

20% від суми у графі 2

1% від суми у графі 2

Порядок зменшення допомоги

й о го , які були

му стані, якщо 
ю нещасного

вимог безпеки 
і виконанні робіт

■руш ення вимог
ну праці, за яке

правил 
виконання
*т, що не є об 

и
шзахисту, 

безпеки, якщо це 
повторним.

Розмір зменшення допомоги

50%

40%

Дисциплінарне 50%

30%

20%
40%

і*



Додаток № 10

но-економічного і правового характеру, 
керівниками органів і установ освіти та 
навчальних закладів

і документи
І трудового розпорядку

розподіл навчального

Підстава
ст.142 КЗпП України
п.п.24,25 Типових правил 
внутрішнього трудового 
розпорядку, п.63 Інструкції 
про порядок обчислення 
заробітної плати 
працівників освіти______ _
п.25 Типових правил 
внутрішнього трудового 
розпорядку___________

і змінності техперсоналу п.26 Типових правил ВТР
їв у виняткових випадках до 
одні дні та до надурочних

ст. 71 КЗпП У країни

ст.79 КЗпП України
неповнолітніх ст. 188 КЗпП України
і комісії п.6.1. Типового Положення 

про атестацію 
медпрацівників України

ків за ініціативою 
, передбачених ЇЇ.1 ( крім 

Т) п.п..2-2-7 ст.40 п.п. 2,3 
тобто при: п. 1 ст.40 -  

реорганізації; п.2 ст.40- 
і внаслідок недостатньої 
здоров я; п.З ст.40- 
онання без поважних 

обов язків; п.4. ст.40- прогули 
; п.5 ст.40 -  нез явленні на 

місяців внаслідок хвороби ( 
:ку) п.7 ст.40 -  появі на 

стані; п.2 ст.41- винних 
ні матеріальних цінностей, 

^пдстави для втрати довіри; п.З 
вчинку, несумісному з

ст.43 КЗпП України



на членів 
ідженняпрофі

Й-Я
Праї
кабії
т.д.

безпеки
■ у навчальних 

спортзалах, котельнях і

працівників із числа адміністративно- 
ького, навчально-допоміжного 
, які мають право на підвищення 
окладів

п.31 тієї ж Інструкції ( на 
15-25%)

за суміщення професій( посад), 
розширення зони обслуговування чи збільшення 
обсягів виконуваних робіт.

п.52 там же

Положення про преміювання, розміри 
матеріальної допомоги та премій працівникам та 
керівникам установ.______

п.53 там же

Перелік робіт, на які встановлюється і доплата за 
важкі і несприятливі умови праці, атестація 
робочих місць, розміри доплат за видами робіт

Додаток № 9 до цієї ж 
Інструкції

Надання відпусток педагогам у робочий час( в 
окремих випадках)

ст.11 Закону України « 
Про відпустки»______

Інші питання , передбачені діючим 
законодавством

ст. 252 КЗпП України

ст. 161 КЗпП України
Типові правила з техніки 
безпеки

працівників освіти

п.4 додатки 1,2,3 
Інструкції про порядок 
обчислення з/плати


