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РОЗДІЛ І.

ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сторони Колективного договору та їх повноваження

Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься
регулювання соціально-економічних,виробничих і ТРУдових відносин, сторони домовились про
наступне:

1.1.1. Цей колективнийдоговір укладено на 2021-2025 роки.

1.1.2. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу, протокол М.» 1
від 25 січня 2021 року і набуваєчинності з дня його підписання. (Додаток М.» 2)

1.1.3. Цей колективний договір діє до прийняття нового.

1.1.4. Сторонами колективного договору є:

- адміністрація дошкільного навчального закладу в особі завідуючої Титаренко Алли
Володимирівни, яка представляє інтереси власника і має відповідні повноваження, - з однієї
сторони;
- представниктрудовогоколективу в особі НікітіноїОлени Михайлівни, - з другої сторони.

1.1.5. Адміністрація дошкільного навчального закладу «Веселка» с. Українка Апостолівського
району визнає Нікітіну Олену Михайлівну єдиним повноважним представникомвсіх працівників
закладув колективнихпереговорах.

1.1.6. Дія колективногодоговору поширюєтьсяна всіх працівників установи.

1.1.7. Сторони беруть на себе зобов”язання будувати свої взаємовідносинина основі принципів
соціального партнерства: рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і
аргументованості як під час переговорів (консультацій) для укладення колективного договору,
внесення в нього змін і доповнень,так і при вирішенні всіх питань у галузі соціально-економічнихі
трудових відносин, що виникли в ході його виконання. При цьому:

- Представник колективу бере на себе зобов,язання сприяти ефективній роботі властивими
профспілці методами, усвідомлюючивідповідальністьза реалізаціюспільних з керівником закладу
цілейта необхідністьпідвищенняякості та результативності педагогічноїпраці.

- керівник закладу бере на себе зобов”язання дотримуватисявимог чинного законодавстваУкраїни,
зокрема законодавства про колективні договори і угоди, про працю, про освіту та виконувати
зобов,язанняцього договору.



Якщо порушення трудових і соціально-економічгшх прав працівників, невиконання зобов”язань
колдоговору буде зумовлено передбаченими обставинами або незаконними діями вищестоячих
органів управління освітою, керівник закладу звільняється від відповідальності за умови
повідомленняпредставникатрудового колективу про виникненняцих обставин.

1.1.8. Колективний договір (далі - Договір) укладений на двосторонній основі згідно з Законами
України: «Про колективні договори і угоди», «Про освіту», «Про оплату праці», «Про охорону
праці», а також відповіднодо законодавствапропрацю, відпустки, на основі прийнятих сторонами
зобовязань та взаємно узгоджених інтересів. Його положення і норми діють безпосередньо і є
обовязковими як мінімальні гарантії для застосування та вирішення питань регулювання
соціально-економічнихі трудових відносин, що є предметом цього Договору.

1.1.9. Зміни та доповнення до цього колективногодоговору вносяться в обов”язковому порядку у
зв*язку зі змінами чинного законодавства, Галузевою угодою, що є предметом колективного
договору, та з ініціативи однієї зі сторін після проведення переговорів(консультацій)та досягнення
згоди і набувають чинності після схваленнязагальними зборами працівників.

1.1.10. Цим Договором Сторони визначили узгоджені між ними позиції і дії, коло своїх
повноважень, а також відтворюють у Договорі відповідні положення Конституції та окремих
законів України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, Міністерства праці і соціальної
політики України, Міністерствафінансів України, Міністерстваосвіти і науки України, які мають
особливезначення для регулюванняправовідносинроботодавцяз працівниками.

1.1.11. Жодна сторона протягом дії Договору не може в односторонньомупорядку: вносити до
нього зміни або доповнення; припинятивиконання взятих на себе зобов”язань; не виконуватиабо
не дотримуватись узгоджених положень і норм Договору; приймати рішення, які б змінювали
зобов,язання, норми, умови і положення цього Договору або припиняли їх виконання. Пропозиції
кожної із сторін щодо внесення змін і доповненьдо колективного договору розглядаютьсяспільно,
відповідні рішення приймаютьсяу 10-денний строк з дня їх отримання іншою стороноюта згідно з
процедурою.

1.1.12. Сторони Договору домовилися про безперешкодний взаємний обмін економічною,
методичною, організаційною, професійною, фінансовою та іншою інформацією, необхідною для
роботи, підготовки і укладанняДоговору, на умовах, передбаченихстатею 10 Закону України «Про
колективні договори і угоди».

1.2. Мета Договору та термін його дії

1.2.1. Метою Договору є сприяннярегулюваннюі забезпеченнювиробничих(навчально-виховних),
трудових і соціально-економічнихправ працівників освітньої галузі, посилення їх соціального
захисту, особливо з питаньприйому і звільнення, режимуроботи, нормування, умов і оплатипраці,
заохочення,доплат і винагород,пільг, гарантій та компенсацій, дисципліни і охорони праці, праці
%:інок і молоді, підвищення кваліфікації, соціального страхування, медичного обслуговування,
лікування і оздоровлення, відпочинку і дозвілляпрацівників(ст. 10-13КЗпП України).і
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1.2.2. Сторони Договору домовилисьгарантуватипрацівникамдотримання чинного законодавства
у сфері трудових і соціально-економічнихправовідносин, домагатися забезпечення встановлених
законодавством соціальних гарантій, компенсацій і пільг для працівників, членів їх сімей та їх
дітей, а також для пенсіонерів, які безпосередньо вийшли на пенсію після праці в закладах освіти,
як це передбачено пунктом 4 статті 57 Закону України «Про освіту».

1.2.3. Сторони неухильно будуть дотримуватись вимог чинного законодавства про те, що умови
колективногота індивідуальнихтрудових договорів, укладених колективно або індивідуально, в
тому числі і при найманні на роботу, переведенні на іншу роботу або посаду, вважаються
недійсними, якщо вони погіршують становище працівників у порівнянні з чинним законодавством
та цим Договором(ст.9 КЗпП України).

1.2.4. Сторони постійно сприятимутьне лише розвитку навчально-виховногопроцесу і зміцненню
матеріально-технічноїбази , збереженню робочих місць і зайнятості працівників, а й дотриманню
правових засад і гарантій, здійснення працівникамиправа розпоряджатисясвоїми здібностямидо
продуктивної і творчої праці, вирішення проблем охорони здоровя культурного дозвілля та
житлово-побутовихумов.

1.2.5. Договір укладеншїі на 2021-2025 роки і набирає чинності з дня його підписання
представникамиСторін. До закінчення строку дії Договору він може бути доповнений, змінений
або скасований тільки за письмовою згодою Сторін після проведення відповідних консультацій і
переговорів.

1.2.6. Сторони Договорудомовились,що після закінчення строку дії Договору, він діятиме до того
часу, поки Сторони не укладуть новий або не переглянуть чи не продовжать строк дії чинного. У
випадку зволікання з укладанням нового Договору, внесенням змін чи доповнень до нього в
обумовлені терміни, недотриманняйого положень однією з Сторін, за ініціативою іншої Сторони
будуть вживатись заходи щодо притягнення до відповідальності винних в цьому осіб згідно з
чинним законодавством,як це передбаченостаттею 20 Закону України «Про колективні договори і

угоди»

1.3. Сфера дії положень Договору

1.3.1. Сфера договірного регулювання трудових і соціально-економічних правовідносин між
працівником і роботодавцем забезпечується: Конвенцією МОП 87, 98, 144, 154, а також
рекомендаціями МОП 91, 94, 113, 163 та іншими нормативно-правовимиактами. Конституцією
України та системою законодавчихактів, які включають Кодекси законів про працю України, про
адміністративніправопорушення. Законами України:

Про освіту;
Про колективнідоговори і угоди;
Про оплату праці;

Про ДержавнийбюджетУкраїни;
Про статус і соціальнийзахистгромадян,які постраждали внаслідокЧорнобильської

катастрофи;
Про охорону праці;

Про зайнятістьнаселення;
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Про підприємстваУкраїни;
Про відпустки;
Про соціальнестрахування;
Про пенсійнезабезпечення;
Про порядок вирішенняколекшвних трудовихспорів та інші.

132 Колективний договірпоширюєтьсяна всіх членів трудового колективу (ст. 18 КЗпП Украіни),
є обовязковимдля уповноваженоївласником завідуючої ДНЗ «Веселка» та працівників.

РОЗДІЛ ІІ.

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УСТАНОВИ

Адміністрація зобов'язується:

2.1. Забезпечувати розвиток і зміцнення матеріально-технічноїбази ДНЗ «Веселка» с.Українка,
створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу у відповідності до
фінансовихможливостей.

2.2. Забезпечити ефективну діяльність закладу, виходячи з фактичних обсягів фінансування, та
раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи
установи, поліпшеннястановищапрацівншсів.

2.3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці для всіх
працівниківзакладу, раціональноговикористаннянаявного обладнання,технічнихзасобів навчання
ТОЩО.

2.4. Контролювати, щоб: з урахуваннямфактичноїпотреби в установі проводилосякомплектування
педагогічними кадрами. Не допускати безпідставного і примусового звільнення педагогічних
працівниківта скороченняїх педагогічногонавантаженняпротягом року;навчальне навантаженняв
об*ємі менше тарифноїставки встановлювалосялише за письмовоюзгодою працівників.

25. З усіх питань, які пов,язані зі зміною організації праці, системи заробітної плати, своєчасно
інформувати представникатрудового колективу.

26. Звільнення працівників: за ініціативою адміністрації ДНЗ повинно здійснюватись за
попереднім погодженням з представником трудового колективу закладу та згідно з чинним
законодавством;у зв”язку із скороченням обсягу роботи здійснювалося лише після закінчення
навчального року;за власним бажанням (крім звільнення за порушення трудової дисЦИПЛіни)
надаватиневикористану відпустку (або грошову компенсацію) з наступним звільненням.
Датою звільнення у цьому випадку є останній день відпустки; в зв”язку з закінченням строку
трудового договору невикористанувідпусткуза його бажаннямнадаватий тоді, коли час відпустки
“повністю або частково перевищує строк трудовогодоговору. У цьому випадку чинність трудового
договору продовжується до закінчення відпустки (ст.3 Закону України «Про відпустки»); за
ініціативою відділу освіти здійснювати за попереднім погодженням з представником колективу
видно з чинним законодавством.



2.7. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної
продуктивноїзайнятості працюючих і якщо не прогнозуєтьсяїх вивільненняна підставі п. 1 ст. 40
КЗпП України.

2.8. Відповідно до заявок та направлень (відділу освіти та центру зайнятості) забезпечити
працевлаштуванняв установі освіти випускників педагогічнихнавчальнихзакладів за отриманою
спеціальністю, уклавши з ними трудовийдоговір та установившиїм тижневенавантаженняв обсязі
не нижче кількості годинна ставку заробітноїплати.

2.9. Забезпечувати наставництвонад молодимиспеціалістами,сприяти їх адаптації в колективі та
професійному зростанню.

210. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз*яснити під розписку
його права, обов”язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в
особливихумовах відповіднодо чинного законодавстваі даного колективногодоговору.

21]. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, вимог щодо посадових
добов,язків, правил внутрішнього трудовогорозпорядку. (Додаток .]Ч'еЗ)

Представник колективу зобов'язується:

2.12. Роз*яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації
праці, їх права і обов*язки.

ї2.13. Сприяти дотриманнютрудової дисципліни та правил внутрішньоготрудового розпорядку в
закладі.

2.14. Забезпечувати постійнийконтроль за своєчасним введенням у дію нормативнихдокументівз
шттань трудовихвідносин,організації,нормуванняпраці, розподіломпедагогічногонавантаження.

І РОЗДІЛ ш.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Адміністрація зобов'язується:

3.1. За згодою між працівншсом і адміністрацією може встановлюватись як при прийнятті на
ту, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень без будь-яких

межею, трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та
' гарантій, пільг, компенсацій,встановлених цим колективним договором.
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32. Здійснювати гласний аналіз стану та прогнозування щодо використання трудових ресурсів в
установі.

З.3. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення ґруп(підгруп), робочих місць. У
випадку обєктивної необхідності скорочення чисельності педагогічних та технічних працівників
провестийого після закінченнянавчального року.

3.4. При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п. 1 ст40 КЗпП України:
' повідомляти не пізніше як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості про
ьвивільнення працівників у звязку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі
ліквідацією, реорганізацієюабо перепрофілюваннямустанови, скороченнямчисельності або штату
іпрацівншсів;
вивільненняпрацівниківздійсшоватилшпе після використанняусіх можливостейзабезпечити їх
роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення
тощо;
* при скороченні чисельностічи штату працівниківпереважнеправо залишенняна роботі у випадку
диакової продуктивності праці і кваліфікації,крім передбаченихзаконодавством, надаєтьсятакож
особам передпенсійноговіку.

3.5. При зміні власникаДНЗ «Веселка» сУкраїнка, а такожу разі реорганізації(злиття, приєднання,
и ділу, виділення, перетворення) звільнення працівників проводити лише у разі скорочення

.- льності або штату.
= .6. Захищати честь, гідність працівниківзакладу.
1 !

і дставник колективу зобов'язується:

=.7. Вести роз3яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних

Забезпечувати захист вивільнюваних працівнтпсів згідно з чию-тим законодавством.
. шовати надання працівникампереважногоправа залишення на роботі відповідно до ст. 42
України.

- Не допускатизвільненняза ініціативою адміністраціївагітних, жінок, які мають дітей віком до
«У років (до шести років - частина друга статті 179 КЗпП України), одиноких матерів при'

дитини вікомдо 14 років або дитини-інваліда(ст. 184 КЗпП України).

Захищати законні права та інтереси працівника в органах влади, перед адміністрацією
шви і відділомосвіти.

* : Колективного договору домовились про наступне:

и ити в закладі робочий тиждень згідно із Статутом та робочими навчальними планами;
. . відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням лише за' особистої заяви працівника(ст.25, ст.26 Закону України «Про відпустки»);
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РОЗДІЛ9].
трудовт ВІДНОСИНИ. РОБОЧИИ ЧАС ТА ЧАС втдпочинку

Н.І. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії 3 розгляду індивідуальних
трудових спорів. (Додаток М: 22)

4.2. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий
говір (в тому числі, строковий), якщо в установі не виконується законодавство про охорону

>: і, умови колективногод0говору з цих питань, з виплатою відповідноївихідноїдопомоги (ст. 6
: ону України «Про охоронупраці»).

4.3. Протягом2-х днів з часу одержанняінформаціїдоводити до відома членів трудовогоколективу
вові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, розЗтснювати їх зміст,
права та обов”язки працівників (через накази, розпорядження,посадові інструкції, функціональні
обоґязки і т.д.).

.4. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз'яснення працівникампричин
-гляду норм праці та умов застосуваннянових норм. Про запровадженнянових норм чи зміну

х норм праці повідомлятипрацівниківне пізнішеяк за 2 місяці до їх запровадження.

5. Забезпечити своєчасне (не менше одного разу на піять років) підвищення кваліфікації
: огічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідніпільги, компенсаціїзгідно з чинним

, онодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду, виплата
н вих).

' 6. Розподіл педагогічногонавантаженняздійснювати за погодженняміз представником трудового
. ! ктиву. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік

: дити не пізніше 25 травня поточного навчальногороку з інформуваннямпрацівників.

7. Режим роботи (графіки роботи) затверджувати за погодженнямуповноваженогопредставника
дового колективу.

Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних
,язків (за виняткомвипадків,передбаченихчинним законодавством).

. Залучати працівниківдо роботи в позаурочнийчас, як виняток, лише з дозволу представника
. вого колективу з оплатою її у відповідномурозмірі,передбаченомучинним законодавством.

, . Залучати на роботу окремихпрацівниківу вихідні (неробочі)дні лише у виняткових випадках
і: згодою і за погодженнямз представником трудовогоколективу.

!. Надавати працівникам відпустки в порядку і тривалістю відповідно до Кодексу Законів про
. України, законів України «Про відпустки», інших законів та нормативно-правовихактів

зокремащорічнуосновну відпустку:
пґічним працівникам(вихователям)- тривалістю56 календарнихднів;
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завідувачута музичному керівнику- 42 календарнихдні.
- помічникам вихователів(шо не є державними службовцями та інвалідами)
тривалістю28 календарнихднів.

,- іншим працівникам (що не є державними службовцями та інвалідами) -
тривалістю24 календарні дні.
Трафік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з представником
трудового колективу і доводити до відома працівників, враховуючи виробничу необхідність та
заяву працівника. (ДодатокМ 5,Мб)
»

.12. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до
* овленогографікомтерміну (ст. 10 Закону України «Про відпустки»).

.13. Тривалість додатковихоплачуванихвідпустоквстановлюватизгідно з чинним законодавством
.8 Закону України «Про відпустки» та іншими нормативними актами і цим колективним
вором.

.14. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину - інваліда, за
бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарнихднів.
ш стку такої ж тривалості надавати жінкам, які всиновили дітей, батькам, які виховують дітей
« матерів (в тому числі і у разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі), особам, які

під опіку дітей, одинокимматерям (ст. 19 Закону України «Про відпустки»).

15. Відкликанняпрацівника зі щорічної відпустки здійснюватилшпе за його згодою у випадках,
-- дбачених чинним законодавством(ст. 12 Закону України «Про відпустки»).

.16. Забезпеченнядотримання працівншсами трудової дисципліниу відповідності з вимогами, які
сані в посадовихінструкціяхта функціональних обов'язках, правилах внутрішнього трудового

17. Всім працівникамя/с «Веселка» брати активну участь в житті закладу, а саме в організації і
»

' проведення свят, присвяченихДню працівниківосвіти, 8 Березня,Новогороку і т. д.

18. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у разі
:... 1 ення* забезпечитиїх вирішення згідно з чиним законодавством.

'аавникколективу зобов”язується:

19. Сприяти упередженнювиникненнятрудових конфліктів.

. Представляти та захищати законні права та інтереси працівників в органах влади та
* 'ння освітою.



1 РОЗДІЛ У.
ОПЛАТА ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Адміністрація зобов,язується:

'5.1. Вчасно оформляти необхідні документи для табелювання працівншсів ДНЗ «Веселка»
К:.Українка на отримання заробітноїплати у грошовому вираженні за місцем роботи згідно з ст.] 15
КЗпП України. Виплату заробітної плати проводити два рази на місяць в терміни: за першу: ловину місяця до 15 числа, за другу половину місяця 29 числа , згідно ст.24 Закону України «Про
и ату праці» від 24.03.1995 року М9108-95-НР із змінами та доповненнями,Закону України «Про
:- ння змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати від
.09.2010 року На 2559, РозпорядженняАпостолівськоїміської ради від 07.02.2011 року М.» 16.

чи зпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород,
заохочувальних та компенсаційних виплат, положень про преміювання. При співпаданні

тмінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідними днями виплачувати їх
:»: ередодні.(Додаток М.» 10)

.2. Заробітну плату за період відпустки виплачуватиза 3 дні до початку відпустки. У випадку
. имки виплати відпускних, відпусткана письмову вимогу працівникаможе бути перенесена на

період.

.3. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної
п ти з розшифровкоюза видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить
. виплати (ст, 1 10 КЗпП Украй-ш).

- .4. Забезпечити :

оплату простою працівникам,включаючи непедагогічних,
з їх вини в розмірі середньоїзаробітноїплати ,але не менше тарифноїставки (посадовогоокладу);

оплату праці вихователів,керівників, музичних керівників навчальногозаладу у випадках,колив
ч- мі дні (місяці) заняттяне проводятьсяз незалежних від них причин (епідемії,метеорологічні
ви) із розрахунку заробітноїплати , встановленої при тарифікації,здотриманням при цьому
- : чинного законодавства. (ДодатокМз23)

. Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати та
г-є ечення допомогою у звязку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами,
одячи із посадового окладу (ставки) того місяця, в якому відбулась подія, пов'язана з
повідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок (постанови Кабінету
.в'стрівУкраїни Ле 100 від 08 лютого 1995 р., М.» 348 від 16 травня 1995 року).

.6. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного
: (ст. 10 Закону України «Про охоронупраці»).

7. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при пришенні трудового договору:: підстав, зазначених у п. 6 ст. 36, п.1, 2, 6 ст. 40, КЗпП (при порушенні власником або
*

4 .оваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного або трудового
'; ру) - у розмірі середньогомісячного заробітку.
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-.8. Форми і системи оплат праці, схеми посадових окладів, умови запроваджених і розміри
=>: бавок, доплат, премій, винагород встановити з дотриманням норм і гарантій, передбачених
' м законодавствомПоложеннямпро оплату праці. (Додаток М.» 9)

- .9. Забезпечити додатковівідпустки за ненормований характер роботи. (Додаток 11,12,13)

-.10. Доплату за виконання обов”язків тимчасово відсутніх працівншсів освіти, крім педагогічних,
п'“сшовати в розмірі до 50% посадового окладу.

- .11. Доплату за заміну тимчасово відсутніх непедагогічнихпрацівників здійснювати за фактично
:]. нану роботу в межах місячноїставки заробітноїплати відсутньогопрацівника(дане положення
ш чати до колдоговору після припинення чинності постанови Кабінету Міністрів України і
'онального банкуУкраїни від 31 серпня 1996 року Ле 1033).

-.12. Оплату праці педагогічних працівників розраховувати за результатами атестації та
: овлених державою доплат, сгшраючись на Інструкцію про порядок обчислення заробітної

працівників освіти, наказів Міністерства освіти та науки України, порядку обчислення
* . ої заробітної плати. Вчасно подаватитарифікаційнісписки та табелі робочого часу, накази

. закладу до бухгалтеріїдля проведення відповіднихвиплат.

13. Гарантувати соціальний захист праціві-шків шляхом перерахування внесків до державних
і .' Іів.

:ставник трудового колективу зобов'язується:

14. Здійснювати контрольза дотриманнямв закладі законодавствапро оплату праці.

15. Сприяти в наданні працівникам закладу необхідної консультативноїдопомоги щодо питань
» , праці.

6. Порушувати питання про притягненнядо дисциплінарної,адміністративноївідповідальності
и: . із законодавствомосіб, винних у невиконаннівимог законодавствапро оплату праці, умов

. колективногодоговору,що стосуютьсяоплати праці (ст. 45, 141, 147-1 КЗпП, ст. 36 Закону
«Про оплату праці», ст. 18 ЗаконуУкраїни «Про колективнідоговори і угоди»).

.
17. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору, щодо оплати праці в
' ії по трудових спорах (ст. 224-230 КЗпП).

18. Повідомлятипро всі факти порушень, щодо оплати праці державнуінспекціюпраці.

= ь' . Вимагатипритягненнядо відповідальності посадовихосіб, винних у порушенні законодавства
. оплатупраці.
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РОЗДІЛ и.
ОХОРОНА ПРАШ ПРАЦІВНИКІВ УСТАНОВИ

іністрація зобов'язується:

]. Щорічно проводити аналіз виробничого травматизмуі профзахворювань. Розроблятиконкретні
ди щодо запобігання нещаснихвипадків та профзахворюваньна виробництві. (Додаток МФШ)

. Проводити навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною
-- зпекою.

. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівншсами вимог Закону України
І " охорону праці», нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів, графіків
-: .ово-попереджувальнихремонтів устаткуваннята вентиляції.

4. Організувати видачумиючихзасобів працівникам. (Додаток Л'917)

. Своєчасно видавати працюючим відповідно до норм спецодяг, інші засоби індивідуального
-

. У випадку дострокового їх зносу не з вини працівників замінюватиза рахунок установи.
даток М15,М316)

. З метою покращення умов праці жінок реалізувати такі заходи:
не допускати жінок на важкі роботи та роботи з шкідливими і небезпечними умовами праці

. . овідно до Переліку важкихробіт і робіт з шкідливими і небезпечнимиумовами праці, на яких
проняється застосування праці жінок (затверджений наказом Міністерства охорони здоров”я
"»:"ни від 29.12.1993р. М9256), (стаття 10 Закону України «Про охорону праці»);
не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого перевищує гранично

.

! стнмі норми відповідно до Граішчних норм піднімання і переміщення важких предметів
:» .: (затверджені наказом Міністерства охорони здоров*я України від 10.12.1993 р. На 241),

' 10 Закону України «Про охоронупраці»). (додаток М24)

. Клопотати перед міським відділом освіти про забезпечення закладу нормативно-правовими
.г - зохорони праці.

Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв*язку з нещасним випадком на
пництві, місце роботи та середню заробітну плату на весь період до відновлення
п датності без визнання їх в установленому порядку інвалідами. У разі неможливості
«. .ання потерпілимпопередньоїроботи забезпечитивідповіднодо медичштх рекомендаціййого
м.. н отовку і працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи (ст. 9 Закону
.. “ни «Про охоронупраці»).

Надавати матеріальну допомогу працівникам у випадку хвороби внаслідок травм на
. ннцгві залежновід тривалості хвороби. (Додаток .]Чїз19)
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*10. Організовуватипроведеннящорічного обов'язковогомедичногоогляду осіб закладу.

11. Виконувати до 15 листопада кожного року всі заплановані заходи з підготовки установи до
в зимовихумовах.

12. Придбатидля закладумедикаментита провести медогляд. (Додаток 30:14)

.
ІЗ. Забезпечити належне утримання санітарне-побутовихприміщень. Щорічно складати плани
нтних робіт.

І4. Проводити один раз на три роки навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності
« імна праці, пожежна безпека тощо) посадових осіб, спеціалістів з питань охорони праці,
« ч ки життєдіяльності,працівниківгалузі.

РОЗДІЛ УП.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ

: ісграція зобов'язується:

]. При наявності фінансуваннянадавати педагогічнимпрацівншсам щорічнугрошовувинагороду
,,
розмірі до одного посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання службових
. ”язків (ст. 57 Закону України «Про освіту»). (ДодатокМЛ, Мз8 )

Виплачуватипедагогічнимпрацівникамдопомогуна оздоровленняв розмірі одного місячного
- ового окладу при наданніщорічноївідпустки (ст. 57 Закону України «Про освіту»).

За наявністі коштів міськогобюджетунадавати технічнимпрацівникамматеріальнудопомогу,
« числі на оздоровлення, за винятком матеріальноїдопомоги на поховання, в сумі не більш
один посадовийоклад на рік (постановакабінетуМіністрівУкраїни Л'9134 від 07.02.2001р.).

Сприятипрацівникаму призначенніїм пенсій за вислугу років та за віком.

. вник трудового колективу зобов'язується:

Сприяти членам трудового колективу у відведенні їм земельних ділянок під городи, житлове

* участь в організаціївечорів відпочинку, присвяченихДню працівниківосвіти, 8 Березня,
року і т.д
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РОЗДІЛ УШ.

ГАРАНТІЇ ПРЕДСТАВНИКАМ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

!
. іністрація зобов,язуєгься:

]. Надавати представникам трудового колективу всю необхідну інформацію з тштань, що є
метом цього колективногодоговору, сприятиреалізації права профспілки по захистутрудових

'-- п'ально - економічнихінтересів працівників.

Безоплатно надавати представникам трудового колективу обладнане приміщення, засоби
'вку, сейф, оргтехніку, канцтовари, приміщення для проведення зборів, засідань тощо (ст.
'КЗпПУкраїни).

. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб
.ови (їдальня, медкабінет) для здійснення представнику трудового колективу наданих прав
плю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки,

чнанням колективногодоговору.

юздш ІХ.

ЗАКЛІОЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. контроль ЗА ВИКОНАННЯМ колвктивного
договору

. ни зобов”язуються:

Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень Колективногодоговору, та
4: вити термін їх виконання. (Додаток М20, М21)

Періодично проводити зустрічі адміністраціїта представникаколективу, на яких інформувати
: . : про хід виконанняколективногодоговору.

У разі несвоєчасноговиконання, невиконаннязобов,язань (положень) аналізувати причини та
-=ти термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації. Осіб, винних у невиконанні положень

гного договору,притягати до відповідальностізгідно з чинним законодавством.

: вник колективу зобов,язуєгься:

ти від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору, якщо
., п ється законодавствопро працю і не виконуються зобов,язання по Колективномудоговору
45 КЗпП).
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- ція зобов'язується:
: ти Колекпшшгйдоговірта забезпечитийого реєстрацію"Н

« .пний договір підписанийу трьох примірниках,які зберігаютьсяу кожної із Сторін і мають.,
«: вуюридичнусилу.

'
- *внийдоговір підписали:

Представник трудо ого екгиву
дошшнтг

"

А; у / О.М.Нікіґгіна

« 445 » Оі 2021р.
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Додаток ]Ч'92

до розділу [ п.1.1.2 Колективного договору

ПРОТОКОЛ М: 1

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ДНЗ (ЯСЕЛ - САДКА) «ВЕСЕЛКА»
ВІД 25СШЯ 2021 РОКУ

і -14 чоловік.

ЧЕРГА ДЕННА:
ення коллективного договору між адміністрацією ДНЗ (ясла-садок)
а» та трудовим колективом.

: від комісії, яка працювала над колективним договором вистуґшла
Нікітіна О.М., яка зачитала проект договору.

воренні взяли участь: Король Т.В., Нестерук А.О.,Насалевець О.І.

договору був визнаний таким, що відстоює інтереси працюючих в колективі.

ЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За- 14 чоловік

Проти - 0
Утримались - О

АНОВИЛИ: затвердити колекгившп'і договір між адміністрацією та
им колективом (ясла-садок) «Веселка».

загальних зборів: М О.В. Лукашик

вник трудового коллективу: О.М.Нікітіна



ДодатокМэЗ

до розділу Ц п.2.11 Колективного договору

Щоджено:
федставншс трудовогоколективу

ПРАВИЛА
ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУЗАКЛАДІ

(ЯСЛА-САДОК) «ВЕСЕЛКА»

ПОСАДА ГОДИНИ ПРАЦІ [ІЕРЕРВА

Завідувач 8.00 - 17.00 13.00 - 14.00
Завгосп 8.00 - 12.00

: Кухар 7.00 -17.00 13.00 -14.00
і Помічник кухаря 13.00 -17.00
« Вихователі І зміна 7.00 - 13.00
[ ІІ зміна 13.00- 19.00

Помічх-шк вихователя 7.30 - 17.30 13.00 - 15.00
Прибиральшщя приміщень 8.00 - 12.00
Машиніст по пранню білизни 13.00 - 17.00
Двірник 8.00 - 12.00
Робітник 8.00 - 12.00
Сторож 19.00 - 07.00 за графіком
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