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РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Визнаючи колективний договір локальним нормативним актом, яким регулюються 
соціально-економічні, виробничі і трудові відносини і на підставі якого узгоджуються 
інтереси трудового колективу та власника ДНЗ , а також уповноважених ним органів, 
сторони домовилися про наступне:

1.1. Колективний договір укладено на 2019 -  2023 роки.
1.2. Колективний договір, схвалений зборами трудового колективу Яришівського

ДНЗ /протокол № 2 від 06.12.2019 р/, набуває чинності з дня його підписання.
1.3 Сторонами колективного договору є:

- адміністрація Яришівського ДНЗ в особі завідувача Гримчак Інни Володимирівни 
яка представляє інтереси власника і має відповідні повноваження;

- представник трудового колективу Яришівського ДНЗ в особі вихователя 
Стецюк Людмили Іванівни представляє інтереси працівників ДНЗ у сфері праці, 
побуту, культури і захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси, 
отримавши на це відповідні повноваження від трудового колективу.

1.4. Дошкільний навчальний заклад визнає адміністрацію та трудового колектив
єдиним повноважним представником всіх працівників Яришівського ДНЗ 
в колективних переговорах.

1.5. Сторони беруть на себе зобов'язання будувати свої взаємовідносини на основі
принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності 
сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості як під час 
переговорів / консультацій / для укладення колективного договору, внесенні до 
нього змін і доповнень, так і при вирішенні всіх питань соціально - економічних і 
трудових відносин.

1.6. Колективний договір укладено відповідно до чинного законодавства України
про працю, освіту, Генеральної, Галузевої та Регіональної угод.

1.7. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є
обов’язковим для дотримання адміністрацією, працівниками.
1.9. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників установи.
1.10. Зміни та доповнення цього колективного договору вносяться в обов’язковому порядку 

у зв’язку зі змінами чинного законодавства, генеральної, галузевої, регіональної угод з 
питань, що є предметом колективного договору, та з ініціативи із сторін після 

продовження переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набуває чинності після 
схвалення зальними зборами (конференцій ) працівниками.

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

1.12.Кожна зі сторін , що уклали цей колективний догові не може протягом усього строку 
його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, 
положення зобов’язання колективного договору або припиняють їх виконання.
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РОЗДІЛ II

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Забезпечувати жінкам і чоловікам рівні права та можливості у 

працевлаштуванні, * просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та 

перепідготовці.

Національним Законодавством встановлюється рівність ставлення всім особам 

без дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, віросповідання, 

політичних поглядів, іноземного походження, національного, етнічного або 

соціального походження, працездатності чи віку (ст..17.,18. ЗУ "Про 

забезпечення 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")

Адміністрація ДНЗ зобовязується:
2.1. Забезпечити ефективну діяльність ДНЗ, виходячи з фактичних об’ємів 

фінансування і раціонального використання коштів для підвищення результатів роботи ДНЗ, 
поліпшення умов праці і побуту працівників.

2.2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ, раціональне 
використання наявного устаткування, технічних засобів навчання, створення оптимальних 
умов для організації навчально-виховного процесу.

2.3. Застосовувати заходи морального і матеріального стимулювання сумлінної, 
якісної роботи.

2.4. Забезпечити розробку посадових інструкцій для всіх категорій працівників ДНЗ. 
Затвердити їх за погодженням з представником трудового колективу ДНЗ.

2.5. Не застосовувати контрактну форму трудового договору з педагогічними 
працівниками крім випадків, коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом 
за наявності на це фінансових можливостей.

2.6. Відповідно до заявок забезпечити трудовлаштування в ДНЗ молодих фахівців за 
отриманою ними спеціальністю, уклавши з ними безстроковий трудовий договір і 
встановивши педагогічного навантаження в обсязі не нижче кількості годин на ставку 
заробітної плати.

2.7. Забезпечити наставництво над молодими фахівцями, сприяти їх адаптації в 
колективі ДНЗ та професійному зростанню.
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2.8. Укладати строкові трудові договори лише у випадках, коли трудові відносини не 
можуть бути встановлені на невизначений термін з урахуванням характеру майбутньої 
роботи, умов її виконання, інтересів працівника, або в інших випадках, передбачених 
законом /за бажанням працівника пенсійного віку, інваліда, жінки, що виховує дітей віком до 
14 років ін./.

Не допускати укладання строкових трудових договорів з працівниками з метою їх 
випробування. Не допускати з ініціативи керівника переукладання безстрокового трудового 
договору на строковий з причин досягнення працівником пенсійного віку.

Зважати, що відповідно до ст.39-1 КЗпП України дія строкового трудового договору 
вважається продовженою на невизначений термін, якщо після закінчення терміну його дії 
трудові відносини фактично продовжуються і жодна із сторін не зажадала їх припинення.

Строкові трудові договори, переукладені один або кілька разів, вважати укладеними 
на невизначений термін за винятком випадків, передбачених ч.2 ст.23 КЗпП України.

2.9. Прийом і звільнення всіх працівників ДНЗ в т.ч. і педагогічних, здійснюється 
керівником.

2.10. Звільнення працівників з ініціативи власника ДНЗ або уповноваженого їм органу 
здійснювати за умови попереднього погодження з представником трудового колективу.

2.11. При розірванні трудового договору з ініціативи працівника зважати на те, що 
працівник має право у визначений ним термін розірвати трудовий договір за власним 
бажанням, якщо керівник /орган управління освітою/ порушує законодавство про працю, 
умови цього колективного договору, умови індивідуального трудового договору /контракту/.

2.12. Протягом двох днів після отримання інформації доводити до відома трудового 
колективу зміст нових нормативних документів, що стосуються трудових відносин, 
організації праці.

2.13. Попереджати виникнення індивідуальних і колективних трудових конфліктів, а у 
випадках їх виникнення забезпечувати вирішення відповідно до чинного законодавства.

2.14. Суміщення професій /посад/, розширення зони обслуговування застосовувати за 
погодженням з представником трудового колективу.

2.15. Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства щодо повідомлення 
працівників про запровадження нових і зміну діючих умов праці не пізніше ніж за два місяці 
до їх введення. Зміну, перегляд умов праці здійснювати за погодженням з представником 
трудового колективу.

Представник трудового колективу ДНЗ зобов'язується:

2.1. Забезпечити постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних 
документів з питань трудових відносин, організації праці, розподілу навантаження тощо.

2.2. Роз'яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів із 
зазначених в п.2.2.1. цього колективного договору питань, їх права і обов’язки.

2.3. Сприяти зміцненню трудової дисципліни, дотриманню правил внутрішнього 
трудового розпорядку ДНЗ. (Додаток № 1 )

2.4. Сприяти попередженню виникнення як індивідуальних, так колективних трудових 
конфліктів, брати участь у їх вирішенні відповідно до норм чинного законодавства.

2.5. Не рідше одного разу на два роки перевіряти дотримання законодавства про 
трудові книжки стосовно всіх працівників ДНЗ.
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РОЗДІЛ III

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Адміністрація зобов'язується:

3.1. В межах своїх повноважень сприяти реалізації державної політики 

зайнятості відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», «Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Указу 

Президента України від 4.07.2005 р «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення фінансування та розвитку освіти України» в частині 

працевлаштування молодих спеціалістів.

3.2. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, 

реорганізацію,перепрофілювання установи,скорочення численності або штату 

працівників приймати лише після попереднього приведення переговорів 

(консультацій) з не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.

3.3 . Надати всім бажаючим можливість працювати на умовах неповного 

робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу ( за 

фактичну виконану роботу) без будь яких обмежень трудових прав працівника. 

Із збереженням повної тривалості оплачу вальної відпустки та всіх їх гарантій, 

пільг,компенсацій,встановленим цим колективним договором.

3.4. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів 

в установах.

3.5. При прогнозуванні масового вивільнення працівників (до 10% загальної 

чисельності працюючих) розробити та реалізувати узгодження з трудовим 

колективом програму забезпечення зайнятості та соціальної підтримки 

працівників яких передбачаються вивільнити.

3.6. Не допускати економічного необґрунтованого скорочення класів, груп 

(підгруп), робочих місць. У випадку об'єктивного необхідного скорочення 

чисельність педагогічних працівників провести після закінчення навчального 

року.

3.7. При виникненні необхідності вивільнення працівник на підставі п.1 ст.40 

КЗпП України.

- повідомляти не пізніше як за два місяці у письмовій формі державну 

службу зайнятості про вивільнення працівників у зв'язку із змінами в



організації виробництва і праці, втому числі ліквідацією, реорганізацією 

або перепрофілювання установи скорочення чисельності або штату 

працівників;

- Вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей 

Забезпечити їх роботою на іншому місці, в т.ч за рахунок звільнення 

сумісників, ліквідації суміщення тощо;

- направляти на професійну підготовку, перепідготовку із збереженням 

середнього заробітку на весь період навчання.

3.8. Надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення вільний час

(8 годин на тиждень) в межах робочого часу для пошуку нової роботи 

(п.3.5.3 Галузевої угоди)

3.9. Проводити роботу щодо подальшого вдосконалення мережі навчальних 

закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації видільних 

кадрів відповідно до структурних змін та перспектив розвитку освітньої галузі.

3.10. Сприяти забезпечення належного фінансування організації курсової 

перепідготовки педагогів.

3.11. Рекомендувати керівним органам виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, керівникам дошкільних навчальних закладів вживати заходів 

для належного їх фінансування, встановлення (відновлення) режиму їх роботи 

який забезпечував би працівникам місячну заробітну плату в розмірі не менше 

посадового окладу (ставки) заробітної плати.

3.12. З метою створення педагогічним працівникам відповідних умов праці, які 

б максимально сприяли зарахуванню періодів трудової діяльності до 

страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії рекомендувати 

керівникам закладів освіти.

3.12.1. При звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподілити 

у першу чергу між тими працівниками, які мають не повне тижневе 

навантаження;

3.12.2. Залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших 

працівників закладу освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій 

лише умов забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним 

навантаженням в обсязі не менш відповідної кількості годин на ставку.
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3.13. Сприяти удосконалення форм взаємодії між підприємствами різних форм 

власності, навчальними закладами, державною службою зайнятості населення, 

соціальною службою молоді з метою працевлаштування випускників вищих 

навчальних закладі і профтехучилищ, підготовка яких здійснюється за 

державними замовленням.

Трудовий колектив зобов'язаний:

3.14. Внести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального 

захисту вивільнюваних працівників.

3.15. Забезпечити захист вивільнюваних працівників згідно чинного 

законодавства. Контролювати надання працівникам переважного права 

залишення на роботі відповідно до ст.42 КЗпП. Не допускати звільнення за 

ініціативою адміністрації вагітних жінок, які мають дітей віком до трьох років ( 

до шести років -  частина друга статті 149 КЗпПУкраїни), одиноких матерів при 

наявності дитини віком до 14 років або дитини інваліда ( ст.184 КЗпП України).

3.16. Використовувати тримісячний термін для ведення переговорів з 

власниками та уповноваженими органами, обміну інформацією, проводити 

іншу роботу, спрямовувати на відкриття робочих місць, зниження рівня 

вивільнення працівників.

3.17. Не давати згоду адміністрації та вивільнення з роботи працівників без 

проведення попередніх переговорів щодо їх працевлаштування.

РОЗДІЛ IV 

РОБОЧИЙ ЧАС

Адміністрація ДНЗ зобовязуеться:

4.1. Встановити на час дії цього колективного договору нормальну тривалість 
робочого часу, що не перевищує встановлену чинним законодавством про працю /40 годин 
на тиждень/, а також п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями -  в суботу і 
неділю.
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Застосовувати режим скороченого робочого часу для працівників віком від 16 до 
36 гадин на тиждень.
Організувати облік часу початку і закінчення роботи.

Режим роботи дошкільного закладу встановлювати за погодженням з 
органами. Порядок роботи ДНЗ, графіки змінності тощо встановлювати згідно 
внутрішнього трудового розпорядку для працівників ДНЗ. Всі норми, пов'язані 

роботи, погоджувати до початку їх застосування з приставником трудового 
ДНЗ.
Встановити педагогічне навантаження педагогічних працівників в обсягах, що 

ставці заробітної плати /посадовому окладу/, зокрема:
- вихователя групи загального типу -  ЗО годин
- музичного керівника -  24 години;
- інструктора з фізкультури -  ЗО годин;

4.6. Забезпечити педагогічних та інших працівників ДНЗ роботою в межах 
гної тривалості робочого тижня /для педагогічних працівників -  педагогічного 
гння/ на ставку заробітної плати. Зменшення тривалості робіт, обсягу навантаження

ніж на ставку заробітної плати можливе лише за письмовою угодою між керівником 
і працівником /за наявності згоди працівника/.

Не допускати зменшення тривалості робіт /обсягу навантаження/ за одностороннім 
/наказом/ керівника ДНЗ незалежно від причин, що зумовили прийняття такого 

і /видання наказу/.
Враховувати, що:
- у педагогічних працівників, як правило, повинна зберігатися наступність груп і обсяг 

педагогічного навантаження;
- молодих фахівців слід забезпечувати навантаженням не менше кількості годин, що 

відповідають ставці заробітної плати;
- вирішення питань щодо тривалості робочого тижня /для педагогічних працівників -  

педагогічного навантаження/ для працюючих пенсіонерів здійснювати з безумовним 
забезпеченням рівності їх трудових прав з рештою інших працівників.

4.7. Запровадження для деяких категорій працівників /наприклад, сторожів/ 
підсумованого обліку робочого часу здійснювати за погодженням з представником 
трудового колективу ДНЗ.

4.8. Залучати окремих працівників ДНЗ роботи у створених за бажанням батьків 
чергових групах, що працюють у вихідні, неробочі та святкові дні, з дотриманням норм, 
встановлених п.5.1.14 цього колективного договору.

4.9. Без нагальної необхідності та без згоди працівників не залучати їх до виконання 
невластивих функцій. У  випадку згоди на виконання інших видів робіт вирішувати питання 
про відповідну компенсацію на підставі угоди між керівником ДНЗ і працівником з виданням 
наказу про залучення до роботи та компенсацію.

4.10. Тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, або 
на час простою здійснювати тільки за згодою працівника з оплатою роботи відповідно до 
чинного законодавства.

4.11. У  разі застосування неповного робочого часу (тижня) норму робочого часу 
визначати угодою між керівником і працівником. При цьому не обмежувати об'єм трудових 
прав працівника, що працює на умовах неповного робочого часу /ст.56 КЗпП України/.

Представник трудового колективу:
4.12. Роз'яснювати працівникам зміст нормативних актів про робочий час та 

нормування праці.
4.13. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним і правильним застосуванням 

керівником ДНЗ законодавства про працю, про освіту, положень цього договору в частині, 
що стосується режиму робочого часу, графіків роботи, розподілу навчального навантаження 
і т.д.
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4.14. Сприяти своєчасному вирішенню конфліктних ситуацій, пов'язаних з розподілом 
навчального навантаження та з інших питань, пов’язаних з режимом робочого часу.

РОЗДІЛ V

ОПЛАТА ПРАЦІ

Адміністрація ДНЗ зобов’язується:
Здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та 

однакових умовах праці (ст..17.,18. ЗУ "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків").
5.1. Добиватись повної і своєчасної виплати заробітної плати, всіх передбачених доплат, 
надбавок, підвищень, компенсацій тощо.
5.2. Всі питання, які стосуються зарплати і преміювання, узгоджувати з трудовим 
колективом
5.3. Заробітну плату видавати двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 
календарних днів. Заробітну плату за першу половину місяця виплачувати до 17 числа, залишковий 
розрахунок проводити до 1 числа наступного місяця
5.4. Разом з виплатою зарплати за бажанням працівників надавати письмову інформацію про 
загальні суми зарплати з розшифровкою за видами виплат; розміри і підстави відрахувань із 
зарплати; суми зарплати, що належать до виплати.
5.5. Не приймати в односторонньому порядку рішень щодо зміни узгоджених та 
встановлення нових умов оплати праці.
5.6. Здійснювати виплату зарплати через установи банків лише на підставі особистих заяв 
працівників.
5.7. Забезпечити оплату праці працівників, які замінюють будь-які категорії 
тимчасово відсутніх працівників відповідно до вимог чинного законодавства.
5.8. Оплачувати погодинну роботу працівників при виконанні робіт різної кваліфікації і 
заміні працівників різної кваліфікації за ставкою вищої кваліфікації або кваліфікаційної 
категорії, яку має працівник, який фактично виконує роботу.
5.9. Оплачувати час простою не з вини працівника не менше 2\3 згідно ст. 113 КЗпП України 
та в розмірі не менше тарифної ставки (посадового окладу) згідно п.77 Інструкції про 
порядок обчислення заробітної плати в залежності від організації праці під час простою.
5.10. Здійснювати оплату праці за роботу в понадмірний час, у святкові та вихідні дні у 
подвійному розмірі.
5.11. Добиватись виплати відпускних та оздоровчих до початку відпустки.
5.12. Проводити доплати та надбавки до заробітної плати відповідно до( додатку №2) до 
цього Договору. Встановити надбавку до заробітної плати за престижність педагогічної 
праці у розмірі двадцяти відсотків ставки заробітної плати всім педагогічним та науково- 
педагогічним працівникам дошкільних, керівникам та заступникам керівників зазначених 
закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників, в тому числі на їх 
годинні ставки. Забезпечити встановлення доплат за складність і напруженість в роботі до 
п'ятдесяти відсотків посадового окладу завідувачу, методисту та бухгалтеру ДНЗ.

5.13. Здійснювати підвищену оплату праці за роботу в несприятливих та шкідливих умовах 
праці згідно (додатку № 3) до Договору.
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5.14. Проводити додаткову оплату за роботу в нічний час (з 22.00 до 6.00) працівникам, які 
працюють в цей час, у розмірі 35% ставки заробітної плати (посадового окладу).
5.15. Відповідно до кошторису та наявності коштів встановлювати доплати до зарплати за 
складність та інтенсивність, напруженість у праці завідувачу, методисту та бухгалтеру 
згідно Положення (додаток № 2 ).
5.16. За наявності коштів виплачувати педагогам винагороду за сумлінну працю, зразкове 
виконання службових обов’язків за ст. 57 Закону України «Про освіту» до Дня працівників 
освіти, Дня дошкільника у відповідності до Положення (додаток № 4 ) .
5.17. За наявності коштів проводити матеріальне заохочення педпрацівників за рахунок 
економії фонду заробітної плати згідно Положення (додаток № 5 ).
5.18. При наявності коштів включення в кошторис виплати матеріальної допомоги на 
оздоровлення в розмірі сто відсотків від окладу при наданні чергової відпустки, а також 
преміювання обслуговуючому персоналу, які виплачувати відповідно Положення (додаток 
№6)
5.21. При звільненні працівника виплачувати належні йому суми в день звільнення, а в разі 
порушення цього строку з не власної вини-середній заробіток за весь час затримки.

5.2.Представник трудового колективу ДНЗ зобов’язується:
5.22. Здійснювати оперативний контроль за нарахуванням та своєчасною виплатою 
заробітної плати та інших виплат.
5.23. Інформувати працівників про умови та зміни умов оплати праці.
5.24. Вносити обґрунтовані пропозиції щодо підвищення розмірів премій, доплат, надбавок, 
надання пільг і гарантій працівникам.
5.25. Звертатись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
профспілкових органів в разі порушення умов і строків оплати праці

РОЗДІЛ VI

Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці і відпочинку.

Адміністрація ДНЗ зобов’язується:

6.1. У  згоджувати з трудовим колективом будь-які зміни тривалості робочого часу, режиму 
праці, повідомляти працівників про такі зміни за два місяці до їх запровадження.
6.2. Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої трудовим договором та 
посадовими обов’язками.
6.3. Визначати спільно з трудовим колективом перелік робіт, на яких допускається поділ 
робочого дня на частини.
6.4.0знайомлювати працівників під розписку з наказами, які персонально їх стосуються, 
умовами праці, посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку та 
колективним договором.
6.5. Забезпечити обов’язкове ведення особових облікових карток П-2 на всіх працівників.
6.6. Всі заохочення працівників застосовувати за погодженням трудового колективу.
6.7. Надавати вихователям, по можливості, вільний день для методичної підготовки, участі в 
семінарах.
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проведення ремонту режим роботи вихователів встановлювати пропорційно 
навантаженню. В окремих випадках встановлювати у погодженні з трудового 
гнучкий графік з більшою тривалістю роботи в день, але із збереженням загально 

і тривалості робочого часу.
злити наднормовані роботи, роботи у вихідні, святкові, неробочі дні лише у 

; випадках і тільки з дозволу профкому та з відповідною оплатою або, за
і з працівником, з компенсацією іншими днями відпочинку, в т.ч. на змагання,

, семінари тощо.
зджувати графік надання відпусток у погодженні з трудовим колективом до ЗО 

_ ■ огочного року та доводити його до відома працівників (додаток №7)
Ж  Надавати невикористану з поважних причин відпустку в зручний для працівника час. 

і Долускати надання відпустки в рахунок майбутньої літньої для санаторно-курортного 
а також гострої обґрунтованої необхідності: хворобі рідних, реабілітації після 

‘ хвороби, наслідках пожеж, стихійного лиха, інших складних сімейних обставинах. 
Надавати подружжям, які працюють в системі освіти, можливість використати 

і/  в один і той же час.
. Відкликати працівників з щорічної відпустки лише за їх згодою та у випадках,

законодавством. У  випадку виклику з відпустки на серпневі конференції чи на 
рРІцд закладів обов’язково компенсувати відпрацьовані дні. Як виняток, надавати відпустки 
€ в  збереження заробітної плати працівникам для закінченая лікування від тяжких 
зпворювань та для догляду за хворими рідними по крові чи шлюбу членами сім’ї, чи для 

іення санаторно-курортного лікування працівника чи члена сім’ї тривалістю, 
ювленою у медичному висновку 

6.15. Надавати додаткові відпустки працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю 
яо 7 календарних днів згідно (додатку № 8) до Договору.
6.16-Встановлювати працівникам додаткові відпустки за роботу в шкідливих і важких 
умовах праці залежно від атестації робочих місць відповідно до (додатку № 9) до Договору. 
6Л7. Надавати додаткові оплачувані відпустки понад передбачувану законодавством 
тривалість, три робочих дні на умовах колективних договорів у випадках:

особистого шлюбу; шлюбу дітей; народженні дитини-батькові; смерті рідних; проводів на 
військову службу (батькам); батькам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних 
закладів, розташованих у іншій місцевості; батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи; 
ветеранам, донорам; за виконання громадських обов’язків голові профкому .

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

6.19 Доручити затверджувати керівнику установи освіти посадові обов’язки працівників за 
погодженням з профспілковим комітетом. При призначенні в заклад освіти на роботу 
знайомити працівників письмово з посадовими обов’язками та ПВТР.

Сторони домовились:
6.21.Сприяти забезпеченню дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку 
(додаток № 1 ).
622..Своєчасно інформувати працівників про зміни в нормативних документах щодо 
встановлення строків навчального процесу, карантину тощо.

Представник трудового колективу ДНЗ зобов’язується:
6.23. Контролювати дотримання умов і графіків роботи, відпусток.
6.24. Надавати працівникам юридичну і методичну допомогу для розв’язання питань режиму 
праці та відпочинку.
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6.25. Інформувати керівників, членів трудового колективу, відділ освіти, органи влади про 
факти порушень діючого законодавства, вносити пропозиції щодо шляхів вирішення

Злемних питань. У  випадках грубого порушення трудового законодавства працівниками 
юви 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 VII
ОХОРОНА ПРАЦІ І МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Адміністрація ДНЗ зобов'язується:
Вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров'я умов праці, 
унеможливлений випадків сексуальних домагань(ст..17.,18. ЗУ "Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"), щодо профілактики ВІЛ-інфекції/ 
СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі та недопущення випадків 
дискримінації працівників з такими захворюваннями, відповідно до Загальнодержавної 
вольової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу на 2014-2018 роки, 
затвердженої Законом України від 20 жовтня 2014 року №1708-VII.

7.1. Організувати виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці 
відповідно (до додатку № 9) до Договору.
7.2. Своєчасно проводити навчання та інструктажі з техніки безпеки, охорони праці і 
пожежної безпеки.
7.3. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці відповідно Порядку, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 442 від 01.08.1992 р. 
Ознайомлювати працівників з результатами атестації їхніх робочих місць під підпис. 
Своєчасно здійснювати доплату за несприятливі умови праці за результатами атестації 
робочих місць.
7.4. Забезпечувати працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту 
відповідно до Додатку № 11 .
7.5. Проводити перевірку опору захисного заземлення згідно нормативів.
7.6. Своєчасно вживати комплексних засобів для виконання нормативів безпеки, охорони 
праці, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, 
професійних захворювань, аварій і пожеж. Забезпечити приміщення первинними засобами 
пожежегасіння.
7.7. Забезпечити дотримання посадовими особами та працівниками вимог законодавчих 
актів, які регулюють питання охорони праці та прав працівників у сфері охорони праці. 
Забезпечувати дотримання встановленого санітарними нормами температурного режиму в 
приміщеннях.
7.8. Вирішувати питання про відрахування коштів до фонду охорони праці в обсязі не 
менше 0,2% від фонду оплати праці в поточному році.
7.9. Відшкодовувати працівникам збитки в разі заподіяння каліцтва або іншого ушкодження 
здоров’я, пов’язаних з виконанням трудових обов’язків, відповідно до Закону України «Про 
охорону праці».
7.10. Не допускати проведення планових медичних оглядів працівників за рахунок їх коштів. 
Сторони домовились:

7.11. Брати участь у громадському огляді-конкурсі охорони та умов праці.
7.12. Виявляти приховування нещасних випадків на виробництві.
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вувати навчання та інструктаж працівників з охорони праці, правил 
з обладнанням та дій на випадок виникнення небезпечних ситуацій.

комісію з питань охорони праці, сприяти її роботі відповідно ст.26 Закону 
«Про охорону праці».

на розгляд зборів, видавати накази з питань охорони праці, 
к трудового колективу ДНЗ зобов’язується:
вати працівників про їх права та гарантії в сфері охорони праці, представляти 

працівників у вирішенні питань охорони праці.

в̂ати контроль за дотриманням стороною власника законодавства про охорону 
нням безпечних і нешкідливих умов праці, наданням пільг, компенсацій, 

і шкоди, заподіяної здоров’ю, забезпеченням працівників спецодягом, взуттям, 
ідуального захисту.

участь у розробці документів , організації навчання, перевірці знань працівників 
орони праці, в розслідуванні нещасних випадків, в атестації робочих місць, 
загрози життю або здоров’ю працівників вимагати негайного припинення робіт, 

п  усунення цієї загрози.

4

РОЗДІЛ VIII

КОНТРОЛЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Адміністрація ДНЗ зобовязується:

8.1. Спільно визначати необхідні заходи з організації виконання цього колективного 
яоговору.

8.2. Здійснювати контроль за його виконанням як самостійно кожною із сторін, так і

8.3. Взаємно і одночасно звітуватися про виконання цього колективного договору на 
зборах трудового колективу в наступні терміни:

- за перше півріччя поточного року;
- за підсумками року.
Здійснювати (перед звітами) комісією з рівного числа представників кожної із сторін 

перевірку стану виконання зобов’язань і положень цього колективного договору з 
оформленням відповідних актів перевірки, зміст яких доводити до відома трудового 
■ олективу; акти зберігати у представників сторін впродовж терміну дії даного колективного 
договору.

8.4. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного 
договору, і встановити терміни виконання зобов'язань сторін.

9.5. Періодично проводити зустрічі для взаємного інформування про стан виконання 
зобов'язань.

8.6. При невчасному виконанні або невиконанні зобов'язань /положень/ цього 
колективного договору аналізувати причини та вживати необхідних заходів з забезпечення 
реалізації положень колективного договору.

Керівник ДНЗ зобов'язується:

8.7. В установленому законом порядку:
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- притягати до відповідальності осіб, винних у невиконанні зобов'язань /положень/ 
ого колективного договору, неналежному /невчасному/ їх виконанні, порушенні 
конодавства про колективні договори;

- відшкодовувати моральні збитки, нанесені працівникам, якщо порушення їх 
сонних прав призвело до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і 
магають від нього додаткових умов для організації свого життя /ст.237 КЗпП України/.

Представник трудового колективу зобов'язується:

8.8. Вимагати від власника або уповноваженого їм органу розірвання трудового 
договору /контракту/ з керівником ДНЗ, якщо він порушує законодавство про працю, не 
виконує зобов'язань цього колективного договору, згідно зі ст.45 КЗпП України.

За дорученням трудового колективу 

Керівник / ГримчакІ.В./

/Стецюк Л.І./
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Д одаток № 1 до колективного договору

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку

Загальні положення

Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, 
розв'язує завідувач ДНЗ в межах наданих їй повноважень, а у випадках, передбачених 
діючим законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним 
договором.
іі. Порядок прийняття і звільнення працівників
Працівники приймаються на роботу за трудовими договорами, або на конкурсній основі. 
Завідувач ДНЗ і педпраціники призначаються за наказами районного відділу освіти, інші 
працівники -  за наказами керівника закладу. Працівники при прийомі на роботу 
ознайомлюються під розписку із наказами, умовами роботи, правилами внутрішнього 
трудового розпорядку та колективним договором. При прийомі на роботу працівники 
зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в 
дитячому закладі.
Працівники маю ть право працювати за сумісництвом, а також за суміщенням.
На осі х я сі пропрацювали понад 5 діб, ведуться трудові книжки.
ввід\ :.ач організовує проведення інструктажів з техніки безпеки, виробничої санітарії, 
■ гієни праці та протипожежної охорони для всіх працівників..
■рипннення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених 

нним законодавством та умовами договору, що оформляється наказом та доводиться 
івнику під розписку. Трудова книжка видасться та розрахунки проводяться в день 

пьнення.

Основні права та обов’язки працівників
. Педагогічні працівники мають право на :
•захід і професійної честі, гідності;
Вальний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи; 
інді і в іду ,іл ь н у п ед аго гі ч н у д і я л ьн і сть;
■часть у громадському самоврядуванні;
■грипування подовженою оплачуваною відпусткою;
піл і : >:'.е забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;
•під:-■ шеммя кваліфікації, перепідготовку;

Працівники зобов’язані:
н овас л сумлінно, виконуючи режим роботи ДНЗ, вимоги статуту, правил 

гріши: ого трудового розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;



■дотримуватись вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 
■ютипожежпої безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями; 
[-берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в дітей 
«.шкільного віку бережливе ставлення до майна дошкільного закладу;
Е-працівники дошкільного закладу у встановлені терміни повинні проходити медичний 
огляд у відповідності з чинним законодавством.

3. Педагогічні працівники повинні:
-забезпечувати умови для засвоєння дошкільниками змісту навчальних програм на рівні 
■юв'язковп.х державних вимог, сприяти розвиткові творчих здібностей дітей;
Р-настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів 
■рльиолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, 
Ь бро ї и. стриманості, працелюбства, поміркованості та інших доброчиниостей; 
-виховувати повагу до батьків, національних та духовних цінностей, дбайливе ставлення 
до навколишнього середовища;
■додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;
| захищати дітей від будь-яких форм насильства, запобігати шкідливим звичкам;
- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність та загальну 
■шьту ру;
4. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, 
кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, де ці обов’язки 
то н кретизу ються.

]р\’. Основні обов’язки адміністрації ДНЗ:
■квіт;, за*; ДНЗ га методист зобов’язані:

«забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально- 
іховпого процесу на рівні державних стандартів освіти, для ефективної роботи 
цщч гічних та інших працівників відповідно до їх спеціальності та кваліфікації; 
івиз.іачати працівникам робочі місця, забезпечувати необхідними засобами роботи; 

^доводити до відома педпрацівників в кінці навчального року (до надання відпустки) 
доаге гічпе навантаження в наступному навчальному році, шляхом формування наказу та 

Дюііомлення з ним під розписку;
рили вати зарплату працівникам у встановлені строки. У разі, коли день виплати 

обі.ної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата 
■шлачується в день, що передує вихідному. Надавати відпустки відповідно до графіка
■дпусток:
■  забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання 
Ігіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання 
■раціь.-піками трудових обов’язків;
е) дотримуватись чинного законодавства, зміцнення договірної та трудової дисципліни; 
р  додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб 
працівників, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв; 
ж ) своєчасно подавати органам державної виконавчої влади встановлену статистичну та 
бухгалтерську інформацію та відомості для забезпечення гарантованих законом прав 
Ь] ацінників.
І) забезпечувати належне утримання приміщень, опалення, освітлення, вентиляції, 
обладнання, створювати належні умови для збереження верхнього одягу працівників 
закладу освіти та вихованців.

V .  Робочий час та його використання



Щг:я працінпиків встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома 
ли днями. Тривалість щоденної роботи, час початку, закінчення роботи, обідньої 
чергувань, графіки змінності,-а також зміни в них затверджує завідувач за 
чіям з профкомом з додержанням тривалості робочого тижня.

роботи ДНЗ о 7.30год.. закінчення роботи -  о 17,00 год. Тривалість роботи 
■втішного та технічного персоналу -  40 годин на тиждень, для педагогічних 

■сів тривалість роботи визначається графіком роботи згідно тижневого 
вення. погодженим із профкомом, музичний керівник працює 24 годин на

:\ кості педагога або іншого працівника керівник зобов’язаний терміново вжити 
Щцодо його заміни іншим педгірацівником.
■на робота у вихідні та святкові дні допускається у виняткових випадках для 
нх працівників за письмовим наказом керівника з дозволу профкому. Така робота 
компенсуватись за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у 
зїп формі в подвійному розмірі.
огічннм працівникам, може надаватись вільний роботи день для методичної 
н. участі в районних та інших методичних заходах, 

орі анів самоврядування ДНЗ регламентується її Статутом.
надання відпусток погоджується з профкомом і складається на кожен календарний

вникам забороняється:
інювагп на свій розсуд розклад занять, тривалість занять та режимних моментів, 

яки роботи, відпусток:
їрелопучаги виконання трудових обов’язків.

Ибороняється в робочий час відволікати педагогічних працівників для участі в різних 
-ах. господарських роботах, не пов’язаних з навчальним процесом.

Заохочення за успіхи в робо гі
■ражене виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну робочу, новаторство в праці і 

Т и п і  досягнення в роботі можу ть застосуватись заохочення: подяка, подяка із 
^тсенням в трудову книжку, нагородження грамотою адміністрації, преміювання за 

^■сун.ж економії коштів та за ст.,57 Закону України «Про освіту».
^■досягнення високих результатів у навчанні і вихованні дітей працівники 
■редс.авляються до нагородження державними нагородами, присвоєння звань, 
■впорядження грамотами Міністерства освіти і науки, обласного, районного відділу освіти

( Ш О .

Поаці вннки можуть нагороджуватись ювілейними грамотами: до 50-річчя,55-річчя, 60- 
■ччя дня народження, 25-річчя, 30-річчя, 40-річчя роботи в ДНЗ.

Июхочення оголошуються в наказі по ДНЗ доводяться до відому колективу і заносяться 
до трутової книжки працівника.

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни
За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких 
• ачодіз: а) догана; б) звільнення.
.. ільпення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до пп..3,4,7,8 
ст. 40, ст..41 Кодексу Законів про Працю України.
До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна зажадати від 
порушника трудової дисципліни письмового пояснення. У випадку відмови працівника 
складається відповідний акт.



За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне 
стягнення.
Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі по закладу чи відділу освіти залежно від 
категорії працівника і повідомляється працівникові під розписку, а в разі його відмови 
складається відповідний акт.
Якщо протягом року з дня накладання стягнення працівника не буде піддано новому 
стягненню, то він вважається таким, що не мав стягнення. Якщо працівник не допустив 
нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, 
то стягнення може бути зняте до закінчення одного року, про що видається наказ.
! Іротягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не 
застосовується.
Адміністрація ДНЗ має право замість накладання дисциплінарного стягнення передавати 
питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу .



Додаток № 2 до колективного договору

ПЕРЕЛІК
доплат. надбавок до тарифних ставок і посадових 

>дів працівників підприємств, установ і організацій, 
що мають міжгалузевий характер

ї  ссііі (посад)

■оосл у і -о ву в а ні і яаоозоіль 
уСуг.

■рв»язківтимчасововідсутнь
■ка

гть і напруженістьуроботі 

нічний час

Шрготранслортнихзасобів: 
ги з ненормованийробочий день

■кори сгайня в
ідезінфікувальнихзасобів, а 

вркпраиівникам, 
япзаїі .тяті п рибиран нямтуалеті в

І Надбавки
5а класністьводіямлегкових і 
рвїггажпихавтомобілів, автобусів

ха високідосягнення у праці

2л виконання особливо важливоїроботи 
- . певний'термін

к: престижність педагої ічної праці

Розміри доплат і надбавок

до 50 відсотківтарифної ставки , окладу 
суміщених посад працівників

до 50 відсотківтарифної ставки окладу, які могли 
б виплачуватися за
умовидодержаннянормативноїкількостіпрацівиикі

до 50 відсотківтарифної ставки, окладу 
відсутньогопра ц і в 11 и ка

до 50 відсотківтарифної ставки, окладу

40 відсотківгодииноїтарифної ставки ,посадового 
окладу за кожну годину роботи в цей час

у розмірі 25 відсотківтарифної ставки за 
відпрацьований час

у розмірі 10 відсотків посадового (місячного 
окладу)

водіям 2 класу - 10 відсотків 
водіям 1 класу -  25
відсотківвстановленоїтарифної ставки 
завіднрацьованийводієм час.

до 50 відсотківпосадового окладу

до 50 відсотківпосадового окладу

20 відсотків посадового окладу

/і?



Д одаток  № 3 до колективного договору

ПЕРЕЛІК РОБІТ
з і ісспрпнтл н вимну імовамипрацідіа нкмхвстановліоіоться 

доплати в розмірі 10 та 12 відсотків ставки заробітної плати 
працівника,мз важкими і шкідліівимиумовамипраці 

(за результатами атестації робочих місць)

Робота, пов’язана з опаленням, шуруванням та очищенням груб від золи і шлаку 
патювач). **

[рання, сушіння і прасування білизни, спецодягу з застосуванням миючих засобів 
Ьпіпиніст).
ІРоботабіля гарячих плит, котлів, електрожарових шаф, кондитерського та іншого 

■екологічного обладнання для приготування їжі, смаження і випікання (кухар, кондитер), 
ітажно-розваї пажу вал ьніробоги, виконувані вручну (комірник, вантажник).

Аботн .пов’язані з миттям посуду, тари, технологічного обладнання в ручну і з за 
Лрсуванням і використанням хімічних речовин (підсобний працівник).
Робота по догляду за дітьми привідсутності водопроводу, каналізації, по організації і 
Ькнл:у харчування при відсутності засобів малої механізації (помічники вихователів, 
Ьптарки-нянісільських дитячих дошкільних закладів).

Всів иди робі т, виконувані у навчально-виховних установах при переведенніїх на 
^Нрлпвпіі санітарно-епідеміологічний режим роботи.

■ бота  з хлоруванням води, з виготовленням дезинфікуючих розчинів, а також з їх 
^користанням (прибиральниці службових приміщень).

Ьбота з використанням хімічних реактивів, а також з їх збереженням (учителі хімії, 
^Воранти).
^Вслуговування котелень, які працюють на вугіллі чи мазуті, каналізаційних колодязів, 
^ В еж  (кочегар, слюсар-сантехнік).

В р с  а з комп’ютерами і дисплеями ЕОМ (оператори).
■кж ечения і проведення занять у критих плавальних басейнах (інструктори, хлоратори). 

В р т н  на висоті 1,5 м і вище від поверхні землі, підлоги (ремонтні роботи).
■вбиранням туалетів( на 10 відсотків ставки заробітної плати згідно 2 Примітки до 

Н ^кту 15 згаданої інструкції)



Додаток № 4 до колективного договору

про порядок надання щорічної грошової винагороди 
педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове 

виконаний службових обов’язків

Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове 
виконання службових обов’язків надається відповідно до абз.9 ст.57 Закону України «Про 
освіту», Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам 
навчальних закладів державної та комунальної форм власності за сумлінну працю і 
зразкове виконання службових обов’язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 05.06.2000 р. №898, угоди між відділом освіти райдержадміиістрації і 
міськрайонним комітетом Профспілки та цього Положення.

: Винагорода надається кожного року усім педагогічним працівникам закладу, за 
виключенням:
працівників, які працюють в даному закладі за сумісництвом; 
працівників, які мають не зняте дисциплінарне стягнення.

Винагорода надається педагогічним працівникам як правило до професійного свята-  
■ря працівника освіти. Дня дошкільника. Розмір нагороди кожному працівнику 
Ьначається на спільному засіданні керівництва закладу та профкому.

|1р н  визначенні розміру винагороди враховується:
ііі.на праця, зразкове виконання службових обов'язків, виконання правил 

ішнього трудового розпорядку;
"ягнеиня успіхів у навчанні та вихованні дітей, участь у районних, обласних змаганнях, 

Иикурсах. оглядах тощо;
иеження та використання учбово-матеріальної бази та технічних засобів навчання, 
|рмлення навчальних та ігрових кімнат, виготовлення наочності; 

дения відкритих занять, позакласних заходів, робота з батьками; 
жання вимог з охорони праці та техніки безпеки, санітарно-гігієнічного режиму, 
визначенні розміру винагороди враховується час фактичної роботи працівника 
гом відповідного навчального року.
Івгорода надається на підставі наказу керівника, погодженого з профкомом.

«І щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу 
•жи заробітної плати) з урахуванням підвищень на день видання наказу про виплату 

роди.
чвнпки, які у зв’язку із застосуванням до них дисциплінарних стягнень не одержали 
ороди, у разі визначення таких дисциплінарних стягнень неправомірними 
орода виплачується у розмірі, не меншому за середній розмір винагороди по даному 
IV  освіти.



Додаток № 5 до колективного договору

ПОЛОЖЕННЯ
про преміюванні! педагогічних працівників

■реуіювапня педагогічних працівників з метою стимулювання творчої праці, за 
И с я г і .є н н я  вагомих результатів у підвищенні ефективності та якості навчально-виховної 

запроваджене, спираючись на постанову Кабінету Міністрів України від 
ВК-2002 р. №] 298, наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. за 

Нкунок коштів, закладених у бюджет, а також за рахунок фонду економії коштів. 
И^еміювамня проводиться: за підсумками робо ти в календарному році -  в листопаді - 
рудні, за наслідками конкурсів, оглядів, олімпіад -  не пізніше як через місяць після 
^ведення підсумків, у зв’язку з ювілейними, святковими датами -  до цих дат.

^ш ір премії кожного працівника визначається із врахуванням якості його роботи,
Врск} у виконання планів і завдань, фактично відпрацьованого протягом року часу та 

^^■ркується з профспілковим комітетом.
^Ншагогічні працівники преміюються за:

Крові місця, а також за активну участь в конкурсах на Педагогічну премію, Вихователь 
^■№. на кращий навчальний кабінет-групу та інших;
^ К а п  с:іпя високих результатів вихованців на змаганнях, конкурсах;

^Когале володіння різноманітними ефективними методами і прийомами організації 
ьно-виховної роботи;

^Вокпй рівень організації позакласної та позашкільної роботи, вплив на виховання в 
громадянської свідомості та активності;

^■юрення власного педагогічного стилю в роботі;
Ниивге впровадження інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду;

Нсн> організацію роботи методичних об’єднань, творчих груп, роботи з молодими 
^Вмюгнхш тощо;
^■вок} якість фахової підготовки та роботи над підвищенням кваліфікації;
Віпо.мі внески в удосконалення обладнання навчального кабінету-групи;
■пивну громадську роботу, високий рівень загальної культури.
И ірп  преміюванні можуть бути враховані й інші показники, що випливають з конкретних 
Всов. видів діяльності і сприяють вирішенню завдань виховання підростаючого 

■коління, відображають чесну і добросовісну пращо, достойну поведінку та високий 
■і.іра.л ліий обов’язок.
І Не можуть преміюватись працівники, які отримали дисциплінарні стягнення в 
(поточному році, пройшли атестацію з пониженням категорій.

З метою морального і матеріального стимулювання праці випускників педагогічних 
навчальних закладів вони можуть відзначатись заохочувальними преміями або цінними 

подарунками під час урочистої посвяти у педагоги.



Додаток № 6 до колективного договору

ПОЛОЖЕННЯ
про матеріальну допомогу працівникам 

і числа обслуговуючого персоналу

Матеріальна допомога працівникам з числа обслуговуючого персоналу запроваджена з 
метою стимулювання добросовісної праці, за досягнення у створенні належних умов для 
іл: еггивної діяльності навчального закладу.

Матеріальна допомога може проводитись за рахунок коштів, закладених у кошторис 
Вдповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.02 р. №1298, а 
Вакож за рахунок економії фонду зарплати.
ІМатеріальна допомога надається за наслідками роботи за рік у зв'язку з професійними, 
Шаггкч вими та ювілейними датами.

Н ьіір  грошової допомоги визначається із врахуванням якості роботи працівника, 
^В ж стого внеску у виконання планів і завдань та погоджується з профкомом, 
^■апівникам виплачується матеріальна допомога за:
В^осовісие та ініціативне ставлення до виконання посадових обов’язків,

^Втримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
Кимання в належному експлуатаційному порядку приміщень, господарського 
Врпялання, інвентаря і території:
ривку участь у створенні необхідних умов праці працівників та дітей;
Нктпвну роботу з матеріально-технічного забезпечення процесу навчання і виховання; 

Вксок у покращення стану дотримання правил і норм безпеки життєдіяльності; 
Вбезг.ечення дотримання санітарно-гігієнічного режиму роботи закладу;
Ввння та виконання вимог кваліфікаційних характеристик.
НПри виплачуванні матеріальної допомоги можуть бу ти враховані й інші показники, в т.ч.
Вгонкретними посадами, умовами, видами робіт тощо. Порядок виплати матеріальної 

^■ю'.іоги в таких випадках визначається окремими положеннями.



Додаток № 8 до колективного договору

ПЕРЕЛІК
категорій працівників, зайнятих на роботах 

з важкими і шкідливими умовами праці 
та особливий характер праці, яким за 
наслідками атестації робочих місць 

надається додаткова оплачувана відпустка

ю до Списку виробництв, робіт, цехів, професій, посад, зайнятість працівників в 
: право на щорічні додаткові відпустки за роботу і зшкідливими і важкими 
: праці та за особливий характер праці, затверджено постановою Кабінету 
їв України від 17 листопада 1997 р. №1290, окремі категорії працівників мають 
[додаткові відпустки такої тривалості: 
гор копіювальних і розмножувальних 

ін, електрофотограф
атор електронно-обчислювальних машин 

тральник службових приміщень, зайнятий 
інням загальних убиралень і санвузлів

4 календарних дні 
4 календарних дні

сар-сантехшк, заинятии ремонтом, 
ї м  та обслуговуванням внутрі будинкової 

цї, водопроводу 
автомобіля вантажністю 

> тонни ДО З т 
вище
[ установ освіти
зник вихователя в дитячих яслах та 
їх групгіах ясел-садків 
шал медичний середній установ освіти

пиніст (кочегар) котельні, зайнятий 
гаям шлаку та золи з топок 
[способом 
гам

рИа шиніст (кочегар) котельної та 
івач на роботах у житлових та 

пстративних будинках з центральним 
ілепням при роботі на вугіллі та інших видах 
рдого палива, а також на рідкому та 
їподібномупаливі

І.Віджимач білизни на центрифугах, 
пувпч білизни для прасування, готувач 

пральних розчинів, комплектувальник 
Білизни, 4 календарних дні

ривазість кожної відпустки надається у календарних днях

4 календарних дні

4 календарних дні

4 календарних дні 
7 календарних днів 
7 календарних днів

7 календарних днів 
7календарних днів

7 календарних днів 
4 календарних дні

4 календарних дні



Додаток №9 до колективного договору

ЗАТВЕР,
Завідувач

Комплексні заходи щодо досягнений встановлених 
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища, підвищення рівня охорони праці, запобігання 
випадкам виробничого травматизму, професійним 

захворюванням і аваріям

№
№
з\п

Назва заходів (робіт) Вартість 
робіт, тис. 
гри.

Ефективність
заходів

а

Строк
виконання

Відповідала 
-ні за 
виконання

план факт Плану
ється

ДОСЯГІІ

уто
1

.

Придбання спецодягу Покрашен 
ня умов 
праці

Вересень
2 0 2 0 р

завідуюча

2 Заміна системи 
опалення

Згід
но
КОПІ

тори
су

Покращен
ня
температу
рного
режиму

завідуюча

■3 Атестація робочих 
місць з шкідливими 
умовами праці

1 0 0 0

Покрашен 
ня умов 
праці

Лютий
2 0 2 0 р

завідуюча



Додаток № 10 до колективного договору

*/>. V --.

ЗАТВЕРІ1ЯСЕЙ®'!шівсьний\  Чл\ 
. 7 дошкільний \  Щ

Й . '  навчадьниуйхлад д *  х  
і ■, і Мотлів-Гіишьської
\% \

Завідував

*!)

ПЕРЕЛІК
професій і посад працівників, яким видається 
безоплатно спецодяг спецвзугтя та інші засоби 

індивідуального захисту

№
зїл

Прибиральниця Найменування 
спецодягу, 
спецвзуття та 
інших заходів 
захисту

Строк
експлуатації,
місяців

Примітка 
(заміна, що 
дозволяється)

[ І -

Помічник вихователя Халат 1 рік
Кухар Халат, косинка 1 рік
Двірник Халат 1 рік
Медичний працівник Халат 2 шт. на рік


