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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

Між дирекцією Вендичанської Районної Дитячої Музичної школи та 
профспілковим комітетом і працівниками школи з грудня 2019 року по 
листопад 2024 року.
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І. Загальні положення

Колективний договір є основним юридичним документом, який відповідає 
чинному Законодавству, регламентує і регулює виробничі, трудові, соціально- 
економічні відносини між дирекцією Вендичанської Районної дитячої Музичної 
школи в особі директора з однієї сторони, профспілковою організацією школи та 
працівниками школи з другої сторони.

Колективний договір укладається на підприємствах, установах, організаціях не 
залежно від форм власності господарювання: які використовують найману працю і 
мають право юридичної особи ст.6.Закону України «про колективні договори і 
угоди».

Трудовий колектив уповноважує профспілкову організацію представляти його 
інтереси під час проведення переговорів розробки і укладення колективного 
договору, проведення контролю за виконанням зобов’язань сторін.

І Адміністрація визнає профспілкову організацію працівників школи єдиним і 
повноважним представником профспілкової організації трудового колективу.

І Колективний договір набирає чинності з 1.ХІІ.2019 року по 30.ХІ.2024 року з дня 
його підписання представниками сторін і діє протягом п’яти років поки сторони не 
укладуть новий. Положення колективного договору поширюється на всіх 
працівників організації незалежно від того чи є вони членами профспілки і є 
обов'язковими як для адміністрації так і для працівників школи.

5 На час виконання цього договору сторони будуть виявляти довіру та взаємоповагу 
одна до одної. Кожна із сторін має право вносити пропозиції щодо змін та 
доповнень до тексту договору із наступним затвердженням їх на зборах трудового



колективу. Для підведення підсумків виконання зобов’язань в березні місяці 
проводити збори.

і Для вирішення всіх виконавчих трудових конфліктів обов’язково обрати комісію 
по трудових спорах відповідно до гл.ХХ КЗпІІ України.

г Колективний договір укладений у відповідності з чинним законодавством.

• 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 іншій сферах а також на основі 
професійної підготовки (перепідготовки) кадрів (ст. і 8 ЗУ «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та 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 та чоловіків»).

II. Виробнича діяльність

1 3 метою підвищення ефективності навчання учнів, добросовісного виконання своїх 
посадових обов’язків, трудовий колектив зобов’язується з високою 
відповідальністю, професійно якісно навчати учнів школи, готувати їх до оглядів- 
конкурсів, до вступу у вищі Музичні заклади, з відповідальністю відноситися до 
майна школи, економно використовувати матеріальні та фінансові ресурси, не 
допускати порушень трудової та виконавської дисципліни.

III. Зміни в організації. Забезпечення зайнятості

працівників



З метою сприяння зайнятості працівників, забезпечення їх конституційного права 
ва працю і соціальний захист, дирекція зобов’язується:

Дотримуватись КЗпП, Закону України «Про зайнятість населення та інших 
нормативних актів, що регулюють зайнятість працівників».

Розробити заходи/штатний розпис/забезпечення зайнятості працівників у 
поточному році (додаток № ).

Добиватися ефективного забезпечення повної зайнятості працівників за їх фахом та 
кваліфікацією.

За сімейними обставинами, працівнику може надаватися відпустка без збереження 
заробітної плати на термін до 15 днів.

Офіційно повідомляти територіальну службу про наступне звільнення не пізніше 
як за 2 місяці.

Надавати службі зайнятості повну інформацію про наявність вільних робочих 
місць, а в 10-ти денний термін про всіх прийнятих.

Сторони зобов’язуються при звільненні працівників використовувати всі фактори, 
які впливають на збереження професійності кадрів та забезпечення їх зайнятості.

В разі неможливості уникнути скорочення працівника, його звільнення за 
ініціативою власника виплачувати одноразову допомогу матеріальну передбачену 
ст.39/КЗпП України.

За звільненим працівником по скороченню чисельності залишається першочергове 
право на працевлаштування в даній організації при наявності робочих місць на 
протязі одного року.

Дирекція повідомляє профспілкову організацію про зміни в організації 
виробництва і праці, реоганізації або ліквідації підприємства, або робочих місць, 
інформує, працівників про фінансовий стан школи.

З Профспілкова організація зобов'язується постійно контролювати додержання в 
організації Закону України «Про зайнятість населення» та вимог цього розділу.

І \ .Нормування оплати праці. Умови регулювання фондів оплати праці.

Оплата праці керівників структурних підрозділів, спеціалістів і робітників 
проводиться на основі єдиної тарифної сітки розрядів , коефіцієнтів з оплати праці 
бюджетних установ і організація. Керуючись наказом міністра культури і 
мистецтва України №440 від 02.96р «Про упорядкування умов праці працівників 
культури і мистецтва бюджетних установ і організацій» враховуючи зміни і 
доповнення на основі атестації або тарифікації встановлювати посадові оклади 
працівникам з урахуванням кваліфікаційних вимог. Новий додаток №91 3.06.1997р.



Мінімальний розмір оплати праці в школі відповідає нормі встановлені 
Законодавством.

Виплачувати заробітну плату працівникам школи у грошовому вираженні за 
місцем роботи двічі на місяць: до 10 числа поточного місяця аванс, а решта до ЗО 
числа терміну виплати заробітної плати з вихідними днями -  виплати їх на 
передодні.

Винайти і закласти кошти на оздоровлення, щорічно виплачувати їх згідно 
Постанови.

Зберігати місячну зарплату при використанні їх на інших ділянках роботи на 
період канікул.

Виплачувати відпускні не пізніше, ніж за 3 дні до початку відпустки, у разі коли 
протягом відпустки встановлюється новий розмір мінімальної заробітної плати або 
збільшення тарифних/розрядів/ставок/окладів/. У разі коли, протягом відпустки, 
розрахунки відпускних, проводяться з останньої тарифної ставки/окладу/, зробити 
відповідний перерахунок.

про зміну діючих норм праці повідомляти працівників не пізніше як за один 
місяць/ст.86 КЗпП України/, а про зміну діючих норм оплати праці у бік 
погіршення -  за 2 місяці/ст. 103 КЗпГІ України.

При підвищенні зарплати керуватися Постановою Кабінету Міністрів України. 

Ознайомлювати працівників із змінами в оплаті праці.

1 Здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та 
однакових умовах праці (ст.Л 7., 18. ЗУ «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків»).

ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОБОВЯЗУЄТЬСЯ:

І Здійснювати контроль за дотриманням діючих положень та Трудового 
Законодавства в частині нормування та оплати праці.

добиватись попереднього обговорення на засіданнях профорганізації 
управлінських рішень, які вплинуть на зміну умов і оплату праці.

V. Режим роботи. Робочий час.

Для працівників школи встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним 
вихідним днем, згідно правил внутрішнього трудового розпорядку. При 
шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи педагогічних 
працівників визначається обсягом педагогічного навантаження, для інших 
працівників - графіком змінності. Обсяг педагогічного навантаження викладача 
залежить від кількості у нього учнів, яких він зуміє утримати і навчити згідно



огам програми школи. Обсяг педагогічного навантаження та графіки змінності 
іерджує керівник закладу за погодженням з профспілковою організацією з 
ержанням тривалості робочого тижня (додаток № ).

ановити, що нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати сорок 
години на тиждень, як це "встановлено законодавством. Єдиний вихідний день 
працівника школи є неділя. У всі інші робочі дні викладачі школи працюють 

що розкладу занять. Керівнику закладу встановити ненормований робочий день, 
в'язку з ненормованим робочим днем, уроки з учнями керівнику закладу 
;волити проводити у зручний для нього час.

и прийомі на роботу працівника дирекція зобов'язується ознайомити його з 
тилами внутрішнього трудового розпорядку для початкових спеціалізованих 
стецьких навчальних закладів, визначити йому робоче місце.

VI. Час відпочинку.

тановити тривалість основної відпустки не менше 56 календарних днів, 
іацівникам за сумісництвом встановити відпустку тривалістю не менше 36 
тендарних днів.

ірекція в інтересах колективу та створення кращих умов відпочинку може 
ренести день відпочинку па інший день, щоб об’єднати з найближчим святковим 
іем.

горони зобов’язуються узгодити, затвердити і довести до відома працівників 
іафік щорічних відпусток (додаток № ).

горони встановлюють в 2019-2024 роках передбачену законодавством тривалість 
щіальних відпусток з оплатою відповідно до вимог р. IV «Закону про відпустки» 
юдаток № ).

рацівникам надаються додаткові відпустки у зв’язку:

навчанням у вищих навчальних закладах -  згідно довідці-виклику

одруженням працівника -  3 дні

одруженням дітей -  3 дні

проводами сина в армію -  3 дні

смертю членів сім’ї та близьких родичів -  3 дні

га неоплачувані передбачені ст. 25 «Закону України « Про відпустки»»

-Кінці яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину- 
нваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину 

з матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному
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і— ї ї іі) а також особі, яка взяла дитину під опіку чи одному із прийомних батьків, 
Імадається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних 
їдкій без урахування святкових і не робочих днів.

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

VII. Умова та охорона праці.

І 3 метою створення здорових та безпечних умов праці, запобігання нещасним 
випадкам і професійним захворюванням дирекція школи зобов’язується:

І Разом з профкомом розробити і забезпечити виконання комплексних заходів щодо 
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, підвищення існуючого 
рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних 
захворювань і аварій. На реалізацію комплексних заходів виділити 0.2% від фонду 
оплати праці затверджених асигнувань на галузь культури району ст. 19 Закону 
«Про охорону праці».

При укладанні трудового договору проінформувати працівника про умови праці, 
наявність на робочому місці небезпечних виробничих факторів, а також про його 
права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах ст.7 Закону.

Проводити атестацію робочих місць за умовами праці, за її результатами вживати

заходів щодо покращення умов праці оздоровлення працівників та надання їм

відповідних пільг та компенсацій (додаток № ).

4 Періодично проводити, згідно нормативних актів, експертизу технічного стану 

обладнання, споруд, будівель щодо їх безпечного використання.

5 Організовувати на прохання працівників або за своєї ініціативи позачерговий 

І медичний огляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров’я 

І пов'язані з умовами праці.

Не допускати до роботи працівника, який без поважних причин ухиляється від 

проходження обов’язкового медогляду ст.17 Закону.

6 Проводити спільно з профкомом своєчасне розслідування та облік нещасних 

' випадків та профзахворювань в закладах культури ст.22 Закону.

Встановити порядок зменшення розміру одноразової допомоги залежно від виду 

порушення потерпілим вимог нормативних актів з охорони працфдодаток № ).



Створити для працівників, які отримали інвалідність, умови праці для 

одальшого виконання ними трудових обов’язків відповідно до медичних 

исновків ст..12 Закону.

воєчасно та в повному обсязі сплачувати в установленому порядку страхові 

нески до фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Організувати куточок з охорони праці згідно з Типовим положенням. Проводити 

іструктажі, навчання з питань охорони праці. Придбати необхідну літературу.

е залучати жінок до підіймання і переміщення речей, вага яких перевищує

опустиш встановлені норми.

. 4Вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов праці,

уможливлення випадків сексуальних домагань(ст..17.,18. ЗУ «Про забезпечення

вних прав та можливостей жінок і чоловіків»), щодо профілактики ВІЛ-

[фекції/СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі та недопущення

зпадків дискримінації працівників з такими захворюваннями, відповідно до

ігальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на

) 14-2018 роки, затвердженої Законом України від 20 жовтня 2014 року №1708-

П.

VIII. Встановлення гарантій і пільг працівникам, учням, 

ирекція зобов’язується:

іабезпечити відповідно до санітарно-гігієнічних норм повітряний, температурний, 

іітловий та водний режим.

IX. Показники і розміри премій.

рийняти та ввести в дію положення про преміювання викладачів школи, надавати 

ііеріальну допомогу за рахунок економії зарплати та платних послуг.

«мір грошових премій сумою не обмежується.



X. Забезпечення правових гарантій профкому.

зооов язується:

іти профсоюзній організації необхідну інформацію для ведення переговорів 

■дчас розробки і укладення/трудового/колективного договору.

Утримувати членські внески гірофсоюзні і заробітної плати по добровільній згоді 

скнів профсоюзу, безготівково, шляхом перерахування їх на поточний рахунок 

Нагідки.

Профком зобов’язується виплачувати працівникові бухгалтерії за утримання 

ірофвнесків 5% від загальної суми.
і»

З коштів профспілкового бюджету надавати матеріальну допомогу найбільш 

іезахищеним працівникам.

Від аіасника:

ктор Вендичанської Районної 

ічої музичної школи

Н.Р. Гринзіцька



єно» «Затверджено»

Могилів-Подільського Наказ по Вендичанській

Іу/іьтури, мистецтв районній дитячій

районної

адміністрації 

Хухлей Л.В.

ИЧНІИ ШКОЛІ

ринзіцька Н.Р.

Правила <»

внутрішнього трудового розпорядку для працівників 

Вендичанської районної дитячої музичної школи

грудень 2019 р.



ІЗагальні положення

ІД П равила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Вендичанської 
І  районної дитячої музичної школи розроблені у відповідності до Типових 

правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально- 
виховних закладів системи Міністерства освіти України, затверджених 
наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 р. Із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2000 р. і 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 УІ 1994 р. за 121/330.

О  Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, 
тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її 
шлькості та якості і не нижче мінімального розміру , встановленого 
державою, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи 

. відповідно до покликання, здібностей професійної підготовки, освіти та з 
урахуванням суспільних потреб. **

В навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому 
і виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою 

організації ефективної праці і навчально-виховного процесу.
Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та 

заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються 
заходи дисциплінарного та громадського впливу.

З  Метою правил є визначення обов'язків педагогічних та інших працівників, 
передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в 
навчальних закладах.

А  Правила поширюються на всіх працівників закладу.
,5 Усі питання, пов'язані із застосуванням правил, розв'язує керівник закладу в 

межах наданих повноважень, а у випадках, передбачених діючим 
[ законодавством України і цими правилами, спільно або за погодженням із 

профспілковим комітетом.
6 Правила вивішуються в закладі на видному місці.

2.Порядок прийняття і звільнення працівників

1 Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені 
законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх 
ЗЛ бностей.

Працівники приймаються на роботу за трудовими договорами або 
контрактами відповідно до законодавства України.

ІПри прийнятті на роботу керівник зобов'язаний зажадати від особи, що 
працевлаштовується подання трудової книжки, оформленої у встановленому
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, пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту 
професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил 

їни, військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу 
Збройних Сил держав учасниць СНД, пред'являють військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, 
Рязані подати відповідні документи про освіту чи професійну 
овку: диплом, атестат, посвідчення, копії яких завіряються керівником 

аду і залишаються в особовій справі працівника.
Особи, які приймаються на роботу, зобов'язані подати медичний 

овок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі або 
йти профілактичне медичне обстеження.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які 
пають на роботу, відомості про їх партійну та національну 

належність, походження та документи, подання яких не передбачено 
нодавством.

І З  Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону 
України «Про освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», основ 
законодавства України про культуру.

§0 Працівники закладу можуть працювати за сумісництвом відповідно до 
чинного законодавства.

5  Прийняття на роботу оформляється наказом, який оголошується працівнику 
п .і розписку.

6  На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки. На тих хто 
іцює за сумісництвом , трудові книжки ведуться за основним місцем 
Зоти.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом 
)диться за бажанням працівника, за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок необхідно здійснювати з інструкцією про 
*ок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і 
іізаціях, затвердженою спільним наказом Міністерства праці, 
герства юстиції і Міністерства соціального захисту населення України від 
іня 1993 року.

ЇІР ІИ Р В І книжки зберігаються як документ суворої звітності.
іьність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових 

;покладається на керівника закладу.



2.7 Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на 
іншу роботу, керівник зобов'язаний:

а) , роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці;

б) , попередити про наявність на робочому місці, де він буде працювати
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та 
можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права та пільги і 
компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного 
законодавства і колективного договору;

в) , ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку,
посадовою інструкцією та колективним договором;

г) . визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними
для роботи засобами;

д) . ознайомити працівника з правилами техніки безпеки, виробничої
санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

12.8 Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, 
передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в 
контракті.

2.9 Розірвання трудового договору з ініціативи керівника допускається у 
випадках, передбачених законодавством України та умовами контракту. 
Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи, 
зменшенням кількості учнів, годин, по вині працівників, не виконання своїх 
посадових обов'язків, може здійснюватись не в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у 
випадках ліквідації закладу, скорочення кількості або штату працівників 
здійснюється у відповідності з законодавством України.

1
2.9.1 Припинення трудового договору оформляється наказом керівника.

2-9.2 Керівник зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно 
оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з 
чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій 
книжці не повинні проводитись у відповідності з формулюванням 
законодавства України з посиланням на відповідний пункт, статтю закону. 
Днем звільнення вважається останній день роботи.

3.Основні правила та обов'язки працівників школи

Педагогічні працівники мають право на:
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а) , захист професійної честі, гідності;

б) , вільний вибір форм, методів. Засобів навчання, виявлення педагогічної

ініціативи; •

в) , індивідуальну педагогічну діяльність;

г) . участь у громадському самоврядуванні;

д) . користування подовженою оплачуваною відпусткою;

е) . підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм

форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення 

кваліфікації і перепідготовку,

Працівники заладу зобов'язані:

а) , працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Статуту

закладу і правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватись 

дисципліни праці;

б) , виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними 

правилами та інструкціями;

в) , берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо,

виховувати у учнів бережливе ставлення до майна закладу;

Працівники закладу в установленні строки повинні проходити медичний 

огляд у відповідності з законодавством України.

Педагогічні працівники повинні:

а) , забезпечувати умови для засвоєння учнями, навчальних програм на

рівні обов'язкових державних вимог сприяти розвиткові їх здібностей;

б) , настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до

принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, 

відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості,
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працелюбства, інших доброчинностей;

в) , виховувати повагу до батьків, жінки культурно-національних, духовних,

історичних цінностей України, країни походження, державного і 

соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе 

ставлення до навколишнього середовища;

г) . готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, згоди,

злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами;

д) . додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

е) . захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного

насильства;

ж) , постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність

і загальну культуру;

Коло обов'язків, робіт, що їх виконує кожний працівник за своєю 

спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими 

інструкціями, обов'язками, затвердженими в установленому порядку, 

положеннями і правилами внутрішнього трудового розпорядку та 

умовами контракту, де ці обов'язки конкретизуються.

4.0сновні обов'язки керівника

Керівник закладу зобов'язаний:

а) , забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для

проведення навчально-виховного процесу на рівні державних 

стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та 

інших працівників закладу відповідні до їхньої спеціальності та 

кваліфікації;

б) , визначити педагогічним працівникам робочі місця, забезпечити
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своєчасне затвердження розкладу занять, забезпечувати їх 

необхідними засобами роботи;

в) , удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в

практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших 

працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу;

г) . організовувати підвищення кваліфікації педагогічних працівників,

забезпечувати проведення їх атестації, правового і професійного 

навчання як у своєму так і в інших навчальних закладах;

д) . укладати і розривати угоди, контракти з керівниками підрозділів,
4

педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства;

е) . розподіляти та затверджувати на початок навчального року обсяг

педагогічного навантаження, перерозподіляти його протягом 

навчального року відповідно до вимог. Положення про початкові 

спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, школи естетичного 

виховання, затвердженого наказом Міністерства культури і 

мистецтв України;

є), забезпечити видачу заробітної плати педагогічним та іншим

працівникам у встановлені колективним договором строки. Надавати 

відпустки всім працівникам закладу відповідно до графіка відпусток;

ж) , забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне

технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та 

безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками 

трудових обов'язків;

з) , дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати

засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та 

трудової дисципліни;
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и). додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до 

повсякденних потреб працівників закладу, учнів, забезпечувати 

надання їм пільг, установлених Законом «Про позашкільну освіту»;

І), своєчасно подавати органам державної виконавчої влади встановлену 

статистичну звітність, а також необхідні відомості про роботу і стан 

навчально-виховного закладу;

й). забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, 

вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання 

верхнього одягу працівників закладу, учЙ'ів.

5.Робочий час і його використання

Для працівників встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним 

вихідним днем. При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної 

роботи педагогічних працівників визначається обсягом педагогічного 

навантаження, для інших працівників графіком змінності. Обсяг 

педагогічного навантаження та графіки змінності затверджує керівник 

закладу з додержанням тривалості робочого тижня.

Шестиденний робочий тиждень встановлюється керівником з 

урахуванням специфіки роботи. В канікулярний період, керівником може 

бути встановлено п'ятиденний робочий тиждень.

В межах робочого дня педагогічні працівники закладу повинні нести 

всі види навчально-методичної роботи відповідно до посади, 

навчального плану роботи.

Час початку і закінчення роботи, перерви встановлюються для 

педагогічних працівників розкладом занять.

відсутності педагогічного або іншого працівника закладу керівник 

в'язаний терміново вжити заходів щодо його заміни.
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Надурочна робота та робота у вихідні дні і святкові дні допускається 

тільки з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може 

компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку 

або у грошовій формі у подвійному розмірі. 

ї>-4 В разі необхідності у канікулярний період, вихідні і святкові дні керівник 

керівник закладу може залучати педагогічних працівників до чергування 

в закладі. Графік чергувань і його тривалість затверджується керівником 

за погодженням профспілкової організації.

Забороняється залучати до чергування у канікулярні дні, вихідні та«
святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3 років. 

Жінки, які мають дітей інвалідів або дітей віком від 3 до 14 років не 

можуть залучатися до чергування у канікулярні дні, вихідні і святкові 

дні без їх згоди.

Під час канікул, що не зберігаються з черговою відпусткою, керівник 

закладу може залучати педагогічних працівників до педагогічної та 

організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального 

навантаження до початку канікул.

Робота органів самоврядування закладу регламентується Положенням 

про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, школу 

естетичного виховання та Статутом закладу.

Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим 

комітетом і складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки керівнику оформляється наказом відділу 

управління культури Могилів-Подільської районної адміністрації, а 

іншим працівникам наказом керівника закладу. Поділ відпустки на 

частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її
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частина була не менше 6 днів. Перенесення відпустки на інший строк 

допускається в порядку встановленому чинним законодавством та 

колективним договором.

Забороняється не надання щорічної відпустки протягом 2 років підряд 

працівникам молодше 18 років, працівникам, які мають право на 

додаткову відпустку у зв'язку із шкідливими умовами праці.

Педагогічним працівникам з керівником без погодження з керівником 

або заступником керівника закладу забороняється:

а) , змінювати розклад занять;

б) , продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в) , передоручати виконання трудових обов'язків іншим педагогічним

працівникам.

Забороняється:

а) , відволікати в робочий час педагогічних працівників від їх обов'язків

для участі в господарських роботах та заходах не пов'язаних з 

навчальним процесом;

б) , відволікати працівників закладу від виконання професійних обов'язків,

а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення 

заходів, не пов'язаних з процесом навчання, за винятком випадків 

передбачених чинним законодавством.

6.Заохочення та успіхи в роботі

За зразкове виконання обов'язків, бездоганну роботу, новаторство в 

праці і за інші досягнення можуть застосовуватись заохочення.

За досягнення високих результатів у навчанні й у вихованні учнів 

педагогічні працівники можуть представлятися до державних нагород, 

присвячення почесних звань, відзначення преміями,знаками, грамотами,
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іншими видами морального матеріального заохочення.

Переваги і соціальні пільги за рахунок власних коштів закладу, в першу 

чергу надаються працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої 

трудові обов'язки.

Заохочення оголошується в наказі, доводиться до всього колективу 

закладу і заноситься до трудової книжки працівника.

7.Стягнення за порушення трудової дисципліни

За порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути 

застосовані такі види стягнень:

а) , догана;

б) , звільнення.

Звільнення, як дисциплінарне стягнення, застосовується відповідно до 

п.п. 3,4,7,8 ст.40, ст.41 Кодексу законів України «Про працю».

До працівників, яких обрано до складу профспілкових органів і не 

звільнені від виробничої діяльності, не можуть застосовуватися 

дисциплінарні стягнення без попередньої згоди органу, членами якого 

вони є: до голови ПК -  відповідного профспілкового об'єднання.

До застосування дисциплінарного стягнення керівник повинен 

зажадати від порушника письмові пояснення. У випадку відмови 

працівника-порушника дати письмові пояснення складається 

відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником безпосередньо 

після порушення, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, 

не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. 

Стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення 

порушення.
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За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне 

дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється 

працівникові під розписку.

-5 Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення

працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він 

вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж 

проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до 

закінчення календарного строку. Протягом строку дії дисциплінарного 

стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Керівник має право замість накладання дисциплінарного стягнення 

передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд 

трудового колективу або його органу.

8.Основні обов'язки завідуючих відділами

Затверджувати календарні плани викладачів, плани учнів, контролювати 

їх виконання.

Слідкувати за успішністю, відвідуванням і дисципліною учнів. 

Відвідувати класні уроки і надавати методичну допомогу викладачам. 

Готувати матеріали для складання розкладу.

Складати на початку кожного півріччя плани роботи відділу. 

Організовувати проведення екзаменів і заліків.

Приймати участь в організації і проведенні консультацій для 

Поступаючи у школу і приймальних екзаменах.

|Складати плани підвищення кваліфікації викладачів свого відділу. 

Організовувати міроприємства, що сприяють підвищенню педагогічної
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8
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10.2

майстерності викладацького складу школи.

9.Основні обов'язки працівників школи

Працювати чесно.і добросовісно.

Зберігати дисципліну праці, своєчасно виконувати розпорядження 

адміністрації школи.

Систематично підвищувати ділову кваліфікацію.

Брати активну участь в житті колективу школи і колег.

Одіватись красиво, акуратно і строго.

Бережливо ставитись до шкільного інвентаря та навчати дітей охайності 

та бережливості.

Виконувати вимоги по охороні праці, санітарії, гігієни і протипожежної 

безпеки.

Обов'язково вчасно проходити медогляди, на період хвороби оформляти 

лікарняні листи і ставити до відома директора.

Розпорядження і вказівки директора школи обов'язкові для всіх осіб, які 

навчаються і працюють, і можуть бути відмінені тільки вище посадовими 

особами.

10.Посадова інструкція викладача Вендичанської РДМШ

Викладач призначається на посаду і звільняється з посади директором.

У своїй роботі керується чинним законодавством України, наказами, 

розпорядженнями, інструктивними документами державних органів 

управління, Статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

наказами, розпорядженнями директора і завідуючого відділом, цією 

посадовою інструкцією.

Викладач безпосередньо підпорядкований заступнику директора по
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навчальній роботі.

11.Кваліфікаційні вимоги

Викладач повинен мати базову вищу або вищу освіту і вести педагогічну 

роботу у відповідності із кваліфікацією зазначеної в дипломі.

Повинен знати:

- предмети які викладає;

- основи педагогіки та психології;

- форми та методи навчання та виховання;

- інструктивні, методичні матеріали по організації навчально-виховної 

та методичної роботи;

- програми з предмета, що викладає;

- правила внутрішнього трудового розпорядку;

- основи ведення документації;

- правила охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;

- цю посадову інструкцію.

12.Обов'язки

Викладач:

-надає знання з основ музичного мистецтва із розвитком пізнавальних 

творчих інтересів та здібностей учнів;

-використовує у роботі сучасні методики навчання та виховання; 

-постійно підвищує рівень викладання та виконавської майстерності; 

-бере участь у роботі методичних об'єднань , педагогічної ради, відділу; 

-підготовлює реферати, виступи, методичні доповіді, проводить відкриті 

уроки, виступає на семінарах по підвищенню кваліфікації, відкритих 

концертах тощо;
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-бере участь в суспільній просвітницькій діяльності педагогічного 

колективу;

-звітує про роботу на засіданнях педагогічної Ради, відділу 

профспілкових зборах, засіданнях Ради та профспілкового комітету; 

-своєчасно складає і подає розклад занять на затвердження заступник 

директора з навчальної роботи, або директору школи. Зміни у розкладі 

занять в обов'язковому порядку погоджує із заступником директора 

або директором школи;

-веде і подає на перевірку директору школи журнал відвідування та 

успішності;

-складає і подає на затвердження завідуючому відділу індивідуальні 

робочі плани;

-проходить атестацію;

-надає у встановлені строки керівництву школи звіти, характеристики, 

відомості про успішність учнів свого класу;

-забезпечує своєчасне внесення батьками плати за навчання учнів 

класу;

-проводить батьківські збори учнів класу;

-проводить заміну тимчасово відсутніх педагогічних працівників; 

-проводить роботу по набору учнів в школу;

-забезпечує безпеку учнів під час проведення шкільних та позашкільних

заходів;

-дотримується правил по техніці безпеки, виробничої санітарії, 

протипожежної безпеки;

-виконує правила внутрішнього трудового розпорядку, вимоги Статуту та 

колективного договору школи.
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13.Права

Має право:

-виконувати педагогічну роботу в обсязі і на умовах, визначених 

законодавством України, нормативними документами, трудовим та 

колективним договорами;

-вносити пропозиції школи щодо поліпшення організації і навчально- 

виховного процесу;

-брати участь в обговоренні питань, пов'язаних зі змістом та організацією 

навчально-виховного процесу підчас проведення нарад, конференцій, 

зборів;

-вносити пропозиції керівникам школи щодо відзначення учнів класу, 

одержувати грошову винагороду за сумлінну працю, матеріальну 

допомогу на оздоровлення. Доплати за педагогічні, почесні наукові 

звання, надбавку за вислугу років;

-одержувати надбавки за високі творчі і виробничі досягнення, премії 

у розмірах і на умовах, визначених нормативними документами, 

колективним договором.

14. Відповідальність

Персонально відповідає за:

-якість навчання та виховання учнів, рівень їх знань;

-виконання навчальних планів та програм у відповідності з вимогами 

затвердженими Міністерством культури і мистецтв України;

-ведення індивідуальних робочих планів;

-ведення журналу обліку успішності та відвідування занять;

-ведення розкладу навчальних занять;

іб



-своєчасну подачу рапортів на заміну тимчасово відсутніх педагогічних 

працівників;

-безпеку учнів під час проведення шкільних, позашкільних заходів; 

-порушення законодавства України, наказів, розпоряджень, 

інструктивних документів державних органів управління, Статуту і 

правил внутрішнього трудового розпорядку школи, наказів і 

розпоряджень директора завідуючого відділом, цієї інструкції

З посадовою інструкцією ознайомлені викладачі школи і підписались 

виділеному для цього ознайомлення, зошиті. ^

15.Посадова інструкція прибиральника службових 

приміщень у Вендичанській РДМШ

15.1 Прибиральник службових приміщень приймається на роботу та 

звільняється з роботи директором за поданням заяви.

15.2 У своїй роботі керується правилами виробничої санітарії, техніки 

безпеки та протипожежною інструкцією, правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, наказами, розпорядженнями директора, цією 

посадовою інструкцією.

15.3 Прибиральник підпорядкована безпосередньо директору школи.

16.Кваліфікаційні вимоги

16.1 Прибиральник повинен знати:

-правила виробничої санітарії;

-правила техніки безпеки;

-протипожежну інструкцію;

-правила внутрішнього розпорядку школи;

-цю посадову інструкцію.

17



17.Обов'язки

.7.1 Прибиральник:

-прибирає закріплену за ним у відповідності до нормативів площу 

приміщень;

-проводить щодня вологе прибирання приміщень із застосуванням 

миючих засобів;

-прибирає туалети із застосуванням дезинфікуючих засобів;

-слідкує за станом зелених насаджень у класах та вестибюлі; 

-підготовляє великий зал до проведення масових заходів;

-виконує окремі виробничі доручення директора.

18.Права

18.1 Прибиральниця має право:

-своєчасно вносити пропозиції щодо покращення роботи;

-отримувати надбавки, доплати, матеріальну допомогу на 

оздоровлення, премії у розмірах і на умовах, визначених 

нормативними документами, колективним договором.

19.Відповідальність

19.1 Прибиральниця несе відповідальність за:

-якість прибирання приміщень;

-стан зелених насаджень у класах та вестибюлі;

-порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил 

техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної інструкції, 

посадової інструкції, невиконання наказів та розпоряджень директора. 

Про ознайомлення з посадовою інструкцією засвідчує підпис 

працівниці школи у відповідному зошиті.
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«Затверджую»
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:ектор Вендичанської РДМШ
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Гринзіцька Н.Р.
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«Затверджую»

Директор Вендичанської 

Районної Дитячої

Графік відпусток

працівників Вендичанської районної дитячої музичної школи

на 2019-2024 роки"

№
п/н

Посада Відпустка

1 Директор червень
липень

2 Вчителі червень
липень

3 Технічний липень
працівник

4 Опалювач квітень



Д о д ато к №

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Вендичанської

Районної Дитячої

музичної школи
У

V

Н.Р.Гринзіцька

ПЕРЕЛІК «

посад працівників, яким додається додаткова відпустка 

№ Найменування посади Додаткова відпустка в календарних днях

п/п

1. Директор 10
2. Опалювач 10 Р.ІІ ст.13
3. Технічний працівник 4



Додаток №2

„Затверджую”

Директор 
' Вендичанської
тячої музичної ІНКОЛИ(

смт. Вендичани 
Н.Р. Гринзіцька

£

ПЕРЕЛІК
професій працівників, яким встановлюються доплати до 

ірифних ставок (окладів) на роботах з важкими і шкідливими
умовами праці та їх розміри

П р о ф е с ій

№
р о б о ч о г о

м ісц я

% д о п л а т П р и м іт к а

2 3 4 5
Опалювач, зайнятий 
опаленням печей дров’яним 
паливом

1 (1 чол.) 8

Голова комісії Л. аврильцева

Секретар комісії Н.В. Суворіна



Додаток № З

П О Г О Д Ж Е Н О  
ова профкому клубних 
півників Могилів-Подільського 

йону

гХ О.М.ІІросвєтова

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О  
Директор Вендичанської 

~у;-районної дитячої
музичної школи

ї  %
« і  , А ’ > •г,х&, Г

Н.Р.Гринзіцька

П О Л О Ж Е Н Н Я

про моральне і матеріальне стимулювання 
працівників Вендичанської районної дитячої музичної школи

Затверджено загальними зборами 
колективу від 01.12.2019р.

Дане положення передбачає систему моральних і матеріальних 
стимулів працівників за творчі досягнення і успішне виконання 
завдань по забезпеченню державних завдань у педагогічній, 
культурологічній, освітній діяльності та добросовісну працю 
технічних працівників у створенні належної матеріально-технічної 
бази, санітарно-епідемілогічного стану школи, створенню умов для 
високоефективної навчально-виховної, творчої роботи.

Е Адміністрація Вендичанської районної дитячої музичної 
школи і профспілки щороку відзначають працівників школи, які 
досягли значних успіхів у навчанні, вихованні дітей і молоді у 
виконанні навчальних музичних програм намічених 
культурологічних заходів як можливих претендентів на 
нагородження державними нагородами, почесними званнями, 
грамотами міністерства культури, туризму і спорту.

2. За результатами атестації, проведення на високому 
організаційно-професійному рівні навчального процесу, 
запровадження нових форм і методів культурно-освітньої 
діяльності^аІтакож за багаторічну сумлінну працю працівників 
школи напййівкуються грамотами, дипломами , а також



овідними нагородами місцевих органів влади, враховуючи 
цеві грошові премії і премії структурних підрозділів 

озабюджетних коштів.

.Щорічними грошовими преміями передбачені Постановою 
абінету міністрів України № 896 від 05.06.2000р. та ст..25 Закону 

України „Про державний бюджет України на 2005р.”, а також ст..57 
Закону України «Про освіту», нагороджуються працівники 
школи за досягнуті творчі успіхи та результати роботи 
за відповідний період.

Розмір грошових премій сумою не обмежується.
Не включаються у список для нагородження грошовими преміями 
порушники трудової дисципліни та ті хто не виконує завдання 
відповідно до своїх посадових обов'язків.
4. Надавати матеріальну допомогу за рахунок економії по зарплаті 
та платних послуг. Це положення прийняти та ввести в дію з 
1.12.2019 р.



Додаток №
до колективного договору

Затверджено
ректор Вендичанської 
ЦИІОЇ дитячої музйчної школи 

^  Гринзіцька Н.Р.

Комплексні заходи
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадкам 
виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям 

у Вендичанській районній дитячій музичній школі

[ №
п/
п

Найменування заходів 
(робіт)

Вартість робіт 
(тис)

Вартість робіт 
(тис)

Вартість робіт 
(тис)

Ефективність
заходів

В
ід

п
о

ві
л

а 
л

ь
н

и
й
 за

План 
2019р

Факт
2019р.

План
2020р

Факт
2020р.

План
2021р

Факт
2021р

План Досяг
нуто

1 Придбання нормативних 
актів з охорони праці

0.2 0.2 0.1

2 Проведення медичного 
огляду працівників

0.6 0.6 0.6

3 Придбання наглядної агітації 
з питань ОП

0.1 0.1 0.5

4 Проведення заміру опору 
ізоляції електроустановок 
школи

0.5 0.5 0.5

5 Забезпечення працюючих 
відповідно норм: 
спецодягом, взуттям, та 
іншими засобами 
індивідуального захисту

1.0 1.0 0.5

6 Проведення навчання 
інженерно-технічних 
працівників з питань ОП

0.2 0.2 0.2



РОЗДІЛ V. ОХОРОНА ПРАЦІ

Роботодавець і профком підтверджують, що при вирішенні питань охорони праці і техніки безпеки 
торони керуватимуться нормами чинного законодавства і вважають, що встановлені законодавчо пільги, гарантії 
компенсації є мінімальними і обов'язковими для виконання з метою забезпечення здорових і безпечних умов для 

рацюючих.
Роботодавець зобов'язується:
5.1. Привести робочі місця у відповідність до вимог правил і норм охорони праці, виробничої санітарії,
забезпечити медичними аптечками, питною водою відповідно до Комплексних заходів щодо встановлення 
нормативів безпеки, гігієни праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань 
(додаток__ до колдоговору).
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 проведення обов'язкових медичних 
оглядів працівників.
5.4. З метою підвищення якості підготовки профактиву з охорони праці направляти старшого громадського 
інспектора підприємства - голови комісії з охорони праці профкому на двотижневе (якщо він обраний вперше) або 
на тижневе (якщо його обрано повторно) цільове навчання до регіонального навчально-методичного центру 
профспілок за рахунок власника.
Профспілковий комітет зобов'язується:
5.5. Здійснювати контроль за додержанням власником законодавбігва та інших нормативних актів про охорону 
праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту для працівників та 
забезпечення їх засобами колективного та індивідуального захисту.
5.6. Аналізувати причини виробничого травматизму та профзахворювань, готувати роботодавцю пропозиції щодо 
вжиття ефективних заходів підвищення рівня безпеки праці.
5.7. Брати участь у роботі комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві, контролювати своєчасне та в 
повному обсязі оформлення власником необхідних Документів у разі настання страхового випадку для передачі їх 
Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Не допускати безпідставного зменшення одноразової 
допомоги, якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів 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 казіцтвом. 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 працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" через комісію із 
соціального страхування підприємства здійснювати призначення та контроль за правильним нарахуванням і 
своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим (у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, 
допомоги по вагітності та пологах, при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку, на поховання) та соціальних послуг (забезпечення оздоровчих заходів).
Працівники підприємства зобов'язуються:
5.11. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, правил експлуатації машин, механізмів 
устаткування.
5.12.Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки безпеки праці.
5.13. Проходити у встановленому порядку попередній і періодичні медичні огляди.
5.14. Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на 
робочому місці, дільниці. Особисто вживати посильних заходів щодо недопущення виникнення таких ситуацій.



КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ 

охорони праці

Вендичанської районної дитячої 

музичної школи

Вар-тість 
робіт, 
тис. грн..

Строк
виконання

Особи, відповідальні 
за виконання

1 2
щр
4 5

1.Проводити огляд всіх 
електроприладів, щитів 
пускателлей, 
електропроводки, на не 
пригодність в експлуатації і 
при необхідності 
проводити своєчасні 
ремонти

1,0 Систематично Директор
Опалювач

2.Забезпечити 
безперебійну роботу 
санітарних приміщень, з 
забезпеченням миючих 
засобів, спец, одягу, 
рукавиць

0,2 Постійно Директор
Технічний працівник

3.Провести ремонт та 
підготувати опалювальні 
системи у всіх підрозділах 
до 1 жовтня

0,2 До 1 жовтня 
1 кв.

Директор

/

Н.Р.Гринзіцька


