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1.Загальніположення
Визначаючи даний колективний договір локальним нормативним актом, на

підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально - економічних, виробничих
і трудових відносин, сторони домовились про наступне:

1. Сторонами колективногодоговору є:
- Адміністрація дошкільного навчального закладу ДНЗ (дитячий садка)
«Капітошка» в особі завідуючої Середи Ірини Миколоївни, яка представляє
інтереси державною закладу і має відповідні повноваження;
- профспілковий комітет, який відповідно до ст.247 КЗпП України, представляє
інтереси працівників навчального закладу в галузі праці, побуту, культури в особі
голови профспілкового комітету Кравченко Тетяни Миколаївни.
2. Колективний договір укладено на 2021-2025 роки.

3. За 2 місяці до закінчення терміну дії колективного договору сторони
розпочинають переговори по укладенню нового колективного договору.

4. Завідуюча ДНЗ (дитячий садок) «Капітошка» визнає профспілковий комітет
єдиним повноважним представником всіх працівників закладу в колективних
переговорах.

5. Сторони зобов'язуються дотримуватись принципів соціального партнерства:
- паритетності представництва;
- рівноправності сторін;
- взаємної відповідальності;
- конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій)
щодо укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до нього;
- вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.

6. Колективний договір укладено згідно з чинним законодавством, генеральною,
галузевою, регіональною угодами.
7. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обоґязковими
для дотримання керівником, працівниками і профспілковим комітетом.
8. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників навчального
закладу.
9. Зміни та доповнення до 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 ініціатив
однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і

набувають чинності після схвалення загальними зборами працівників навчально-
виховного закладу.

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



11. Жодна із сторін, що уклали цей договір, не може протягом усього строку його дії

в односторонньому порядку прийняти рішення, що змінюють норми, положення,
зобов”язанняколективного договору або припиняють їх виконання.

12. Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники
сторін у 7-денний термін підписують колективний договір.

13. Після підписання сторони зобов,язуються спільно подати колективний договір

для повідомної реєстрації в Управління праці та соціального захисту населення та
забезпечувати його тиражування у кількості 3 примірників.

14. Через 7 днів після реєстрації колективний договір доводиться до відома

профспілкового комітету, працівників навчально-виховного закладу.

1. Термін дії Угоди

І.].Продовжено термін угоди до 2025року ( включно) з доповненнями
схваленими загальними зборами.

1.2.Жоднаіз сторін, що уклали Угоду, не може впродовж встановленого терміну
її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань,

порушити узгоджені положення і норми.
1.3.Сторонизабезпечують впродовж дії Угоди моніторинг чинного законодавства

України з визначених Угодою питань, сприяють реалізації законодавчих норм щодо

прав та гарантій працівників, осіб, які навчаються, ініціюють їх захист.

].4.Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників,
осіб, які навчаються, щодо стану виконання норм, положень і зобов'язань Угоди,

дотримуючись періодичності оприлюднення відповідної інформації не рідше одного

разу на півріччя.

3.Створенняумов для забезпечення стабільногорозвитку
освіти

І.Адмініс'грація зобов'язується:
І.І.Забезпечити ефективну діяльність ДНЗ (дитячий садок ) «Капітошка», виходячи з
фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання позабюджетних коштів

для результативності роботи закладу.
1.2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази закладу,
створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.
1.3.3астосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці,
раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання тощо.
1.4.Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках
забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих, і якщо не прогнозується їх

вивільнення на підставі п.1 ст.40 КЗпП України.
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і.5.Укладати трудові угоди з працівниками в порядку, передбаченому законодавством

України, під розписку ознайомлтовати працівників із наказом про їх прийняття на

эоботу .

І.6.Надавати працівникам роботу відповідно до їх професії, посади, яку вони займають

га кваліфікації. Не вимагати від працівників роботи, необумовленої трудовим

договоромта посадовою інструкцією.
1.7. Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище працівників

порівняно з чинним Законодавством, цим договором.
і.8. Протягом 7 днів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового

колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці,

розіяснювати їх зміст, права та обоґязкипрацівників.
19. Забезпечувати своєчасну (не рідше одного разу на п'ять років) підвищення

кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги,

компенсації згідно з чинним Законодавством.
2.3міни в організації виробництва і праці
51! 'сґраддія зобов,язуєґься:
2.1.Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в

колекгиві та професійному зростанню.
2.2.До початку роботи працівника роз'яснити під розписку його права та обов'язки,

інформувати про умови праці, пільги і компенсації за роботу в особливих умовах
відповідно до чинного Законодавства і даного колективною договору.
2.3.Здійснювати переведення працівнИКа на іншу роботу включно у випадках на

підставах і в порядку, встановленому чинним Законодавством.
2.4Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім

погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним Законодавством.
2.5.Надавати профспілковій стороні обґрунтоване письмове подання про розірвання

груповою договору з працівником.
2.6.Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи

здійснювати лише після закінчення навчального року.
2.7.Не розривати трудові договори з працівниками у разі зміни підпорядкованості

навчальною закладу, його реорганізації, крім визначених Законодавством випадків, а

також випадків скорочення чисельності або штату працівників, передбачених п.] ч.1

ст.40КЗпП.
2.8.3апровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з

профспілковим комітетом.
2.9.Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз'яснення

працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.
2.10.Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти

працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.
2.12.Включити представника профспілкового комітету до складу тарифікаційної та
атестаційної комісій.
2.13.Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними

професійних обов'язків (за винятком випадків, передбачених чинним Законодавством).

2.14.У вштадках виробничої необхідності заЛУЧати працівників навчально-виховного

закладудо заміни навчальних занять тимчасово відсутніх працівників.
2.15.Рішення про перенесення вихідних днів у випадках, коли вони збігаються зі

святковими або не робочими днями, з метою раціонального використання робочого



часу та створення сприятливих умов для відпочинку працівників пррп'імати за
узгодженнямз профспілковою стороною на підставі рішення вищих керівних органів.
2.16.3абезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правуш
внутріцп-тього трудового розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового
морально-психологічногомікроклімату.
2.17.Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у
разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним Законодавством.
2.18.Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду
індивідуальних трудових спорів.
З. Режим роботи, тривалосгіробочого часу і відпочинку

мініст а ія зобов'из сґьс :
З.І.Спільно з профспілковою стороною розробити Правила внутрішнього трудового
розпорядку навчально-виховного закладу, вносити до них зміни і доповнення,
затверджувати на загальних зборах (конференції) трудового колективу, розробити і

затвердити посадові інструкції, ознайомити з ними працівників.( протокол Мз2)
3.2. Режим роботи, графіки роботи, розклад занять затверджувати за погодженням з
профспілковим комітетом.(додаток М.а)
3.3. Вільний від навчальних занять день для методичної роботи надавати педагогічним
працівникам, виходячи із умов, які не впливають на погіршення стану організації
навчально-виховного процесу.
3.4. Графік чергування у навчальному закладі його порядок завчасно узгоджувати з
профспілковим комітетом.
35. Встановити у закладі 5-денний робочий тиждень з нормальною тривалістю
робочого часу для працівників обслуговуючого персоналу - 40 годин на тиждень і

двома вихідними днями - субота, неділя.
3.6. Скорочувати на 1 годину тривалість робочого часу на передодні святкових,
неробочих днів.
3.7. Дозволити працівникам обслуговуючого персоналу за узгодженням з
профспілковим комітетом скорочувати 2 години обідньої перерви на 1 годину
3.8.Графік роботи обслуговуючого персоналу затверджувати за узгодженням з
профспілковим комітетом із розрахунку нормальної тривалості робочого дня. (2)
3.9.Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у
виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом.
3.10.За взаємною згодою з працівником встановлювати для нього неповний робочий
час (день, тиждень), гнучкий графік роботи на умовах і в порядку, визначених
Законодавством,
3.11.За бажанням встановлювати для вагітних жінок, жінок, які мають дитину віком до
14 років або дитину інваліда, а в тому числі таку, яка перебуває під її опікою,
працівників, які здійснюють догляд за хворим членом сім”і відповідно до медичного
висновку, на їх прохання скорочену тривалість робочого часу (ст.56 КЗпП України).
3.13.Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з
профспішсовим комітетом не пізніше 01 лютого кожного року і доводити до відома
працівників. ( додаток М: 5)
3.14.Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до
встановленою графіком терміну (ст.10 Закону України ,, Про відпустки ”).
3.15.При складанні графіків відпусток враховувати сімейні обставини, особисті
інтереси та можливості відпочинку кожного працівника.
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5.16.У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну
безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів. Не
використану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний
Період. Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст.11
ЗаконуУкраїни ,, Про відпустки ”
3.17.За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину
щорічної відпустки (за умови, що тривалість фактично наданих працівникові щорічної
і додаткової відпусток не повинна бути менша, ніж 24 календарні дні, ст.83 КЗпП
України).
3.18.Надавати відпустку (або її частину) керівним та педагогічним працівникам
протягом навчального року в зв'язку з необхідністю санаторно-курортноґо лікування.
3.19.Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, щорічну
основну відпустку повної тривалості.
3.20.Тривалість додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно з чинним
Законодавством, іншими нормативними актами, цим колективним договором понад
тривалість основної оплачуваної відпустки.
3.21.Жінкам, які прашоють і мають 2 і більше дітей віком до 15 років, або дитину-
інваліда, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері, за їх бажанням
щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів
без врахування святкових та неробочих днів. Відпустку такої ж тривалості надавати
жінкам, які всиновили дітей, батькам, які виховують дітей без матерів (в тому числі і у
разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі), особам, які взяли під опіку
дітей. (Додаток М.» 19).
3.22.У день здавання крові та (або) її компонентів працівник, який виявив бажання
стати донором, звільняються від роботи із збереженням за ним середнього заробітку
(ст.124 КЗпП України та ст. 9 Закону України від 23.06.1995 року М9239/95-вр ,, Про
донорство крові та ії компонентів ”).
3.23.Нвдавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на умовах, передбачених
Законодавством.
3.24.Надавати працівникам додаткові оплачувані відпустки у зв,язку з навчанням у
поршсуі на умовах, передбачених чинним Законодавством.
3.25.У разі смерті рідних по шлюбу або крові (дружини, чоловіка, батьків, братів,
сестер, дітей) надавати працівникам оґшачуванувідпустку (3 дні).
3.26.Надавати працівникам додаткові оплачувані відпустки за особливий характер

3.27.Відюшкання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у
вишах, передбачених чинним Законодавством (ст.12 Закону України ,, Про
віщує,-ши”).
3.28Створити умови матеріально-відповідальним особам для забезпечення,
берехення довіреною їм майна.
!Щілковий комітет зобовязуєгься.
І.Роз'яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо
орпвізаціїпраці, їх права і обов”язки.
2.Спршп'и дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
ЗЗбезпечши постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних
.дткуиевтів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілу
тип-пальногонавантаження.
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І.Акгивно і в повній мірі реалізовувати права, надані йому відповідно до Типового
положенняпро атестацію педагогічних працівників України.
Б.Сприятиузгодженню виникнення трудових конфліктів.
Е!2ЩНИ угоди домовились ЛШ:
[Встановлення в установі ґятиденногоробочого тижня з двома вихідними днями в
суботу і неділю.
2.Надавати відпустки без збереження заробітної плати за наявності особистої заяви
працівника на термін не більше 15 календарних днів на рік.

4. Зайнятість.
обов'язанняадміністрац ї-

4. .1. Забезпечити повну зайнятість і використання працюючих відповідно до професії,
кваліфікації.
4.1.2. Забезпечити збереження робочих місць у разі скорочення штатів шляхом
першочергового скорочення вакантних посад.
4.1.3. Не допускати масових звільнень працівників (понад 10% від загальної
чисельності працівників). При необхідності вивільнення працівників розробляти та
впроваджувати узгоджену з профспілкою програму працевлаштування і соціальної
підтримки таких працівників.
4 ] ..4 При скороченні чисельності або штату працівників завчасно інформувати
профспілку з цього приводу, вкшочно з інформацією про причини таких звільнень,
кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення
звільнення
У разі звільнення працівників з причин економічною, структурного характеру або у;звязку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності установи, завчасно, не
іпізніше як за три місяці до намічуваних звільнень надати профспілці інформацію щодо
іних заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і
іптегоріїпрацівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а
також провести консультації з профспілкою про заходи щодо запобігання звільненнямчи зведенню їх кількості до мінімуму або помякшення несприятливих наслідків будь-
яких звільнень
4.1.5. Попереджати працівників про їх можливе звільнення не пізніше як за два місяці.) дня звільнення відповідно з ст. 49-2 КЗпП України.
4.1.6. Після попередження про звільнення щотижня протягом 2 останніх місяців
іроботи надавати працівнику (за його заявою) 1 вільний від роботи день зі збереженням
іщедньої заробітної плати для пошуку роботи.
4. 1.7. Зберегги протягом 6 місяців (для державних службовців) та одного року для
інших категорій працівників, звільнених з установи у зв' язку зі скороченням штатів
правона укладання трудового договору та повторне прийняття на роботу в разі набору
на роботу працівників аналогічної кваліфікації без проведення конкурсного відбору.
.1.8. У період, коли зявилися передумови скорочення штатів, не приймати на

і посади нових працівників.
19. Організувати взаємодію з центром зайнятості з питань працевлаштування і

мувати працівників стосовно вакансій в інших установах, підприємствах.
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!.1.10. Не розривати трудовий договір з ініціативи адміністрації з працівниками, яким

не погашена заборгованість із заробітної плати, та в інших випадках, передбачених

іаконодавством.
!.2. Пшфспілка зобов'язується:
І.2.1. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з

питаньпраці та зайнятості.
[2.2. При необхідності ініціювати проведення спільних консультацій із

адміністрацією з проблем зайнятості з метою вжиття заходів для запобігання

звільненню чи зведення їх кількості до мінімуму, або пом'якшення наслідків

звільнень.
4.2.3. Здійснювати громадський контроль за повнотою та своєчасністю нарахування,

обліку і виплати заробітної плати та сплати внесків на загальнообовіязкове державне

соціальне страхування, подання відомостей до системи персоніфікованого обліку,

інформуватизастрахованих працівників про нарахування їм страхових внесків.

[2.4. Представляти інтереси кожного члена профспілки з усіх питань, пов'язаних з

Ьрийомом на роботу, звільненням та переходом на іншу роботу, підвищенням їх

”кваліфікації та просуванням по службі, притягненням до дисциплінарної

віішовідальності.
4.25. Контролювати дотримання трудового законодавства з питань трудових відносин

та робочого часу.
1426. Організовувати семінари з правового навчання працівників.

542]. Сприяти створенню сприятливої трудової атмосфери в колективі. Проводити в

Ьолективі виховну роботу з метою:
.” недопущення з боку працівників вчинків, не сумісних з посадовими

обов”язками або

[таких, що дискредитують установу;
г дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та регламенту

усТанови;

[додатокМЗ).
1- забезпечення виконання службових обов'язків, визначених розділом функціональних

. = оважень;
раціонального використання електричної та теплової енерп'ї, води, експлуатації за

м- тначенням будівлі та приміщень, техніки, обладнання та меблів.

23. Надавати адміністрації обґрунтовану відмову або згоду на розірвання трудового
' : г-у з працівником, який є членом профспілки, у випадках, передбачених законом

ст. 43 КЗпП України, ст. ст. 38, 39 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії
'

. ості»).Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України зобов'язується:

4.1.1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до
: України ,, Про зайнятість населення ”, ,, Про сприяння соціальному

: - : енвю та розвитку молоді в Україні ”, інших законодавчих актів в частині

. влаштування молодих спеціалістів.
4.12. Удосконалити механізм працевлаштування випускників вищих та

: - ч .. ійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням,
. «и . ття систему державних гарантій щодо надання таким випускникам першого

- - го місця та забезпечити реалізацію цих гарантій.

4.13. Спільно з відповідними органами державної служби зайнятості населення
: участь у розробці, реалізації, контролі за виконанням

заходів щодо забезпечення
' працівників галузі при їх вивільненні.
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ґ-4.1.4. Забезпечити аналіз зайнятості в галузі на основі статистичьш звітів та

юзглядати це питання разом з ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

щночасно з підсумками виконання Угоди.
4.15. Вживати заходів для недопущення в закладах освіти і науки масових

Ьвільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 3

ідютки чисельності працівників упродовж календарного року).
' 4.1.6. З урахуванням регіональних потреб визначити обсяги державного

,виовлення на підготовку фахівців без відриву від виробництва з числа випускників

педагогічнихінститутів, коледжів, училищ та навчальних закладів системи загальної

:ереш-іьої освіти та перепідготовки педагогічних працівників за рахунок коштів

пужавного і місцевих бюджетів з метою опанування ними гостродефіцитних

кшогічних спеціальностей.
4.1.7. Не допускати скорочення чисельності науково-педагогічних працівників

запровадженні новітніх форм і технологій організації навчального процесу у

навчальних закладах.

5.Регулювання виробничих,трудових відносин.
Режим праці та відпочинку

1. Питання трудових відносин працівників регулювати згідно з Кодексом законів

працю України, законами України «Про державну службу», «Про місцеве

:; :. - в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та

: нормативно-правовими актами України.
Умови трудового договору не погіршуватимуть становище працівників,

не законодавством, галузевою, територіальною угодами і колективним

.
- . : м.
. Не вимагати від працівника виконання роботи, яка не обумовлена трудовим

. . -м та посадовою інструкцією, з якою службовці повинні бути ознайомлені під

Надавати переважне право в просуванні по службі спеціалістам високої
' .: '", ініціативним, тим, що постійно працюють над підвищенням професійного

та зараховані до кадрового резерву.
Е. Тривалість робочого часу працівників визначається відповідно до законодавства

чпшо України з урахуванням особливостей законів України «Про державну
- , ,, Про службу в органах місцевого самоврядування

” та інших.
: = > 3 профспілкою зміни режиму роботи, графік відпусток працівників.

для виконання невідкладної і непередбаченої роботи за письмовим

нвям адміністрації та погодженням з профспілкою працівники з'являються

у вихідні, святкові та неробочі дні з компенсацією відповідно до чинного

- державні службовці можуть також бути відкликані із щорічної або

відпустки у встановленому законодавством порядку, при цьому
- ' : частина відпустки надається прашвнику у будь-який інший час8



“; він-ґідповідноґо року чи приєднується до відпуски у наступному році з відшкодуванням
'
передбачет-шх витрат державною службовця у зв”язку з його відкликанням з

стки.
'

1.7. Надавати працівникам відпустки в порядку і тривалістю відповідно до Кодексу
вів про працю України, законів України «Про відпустки», «Про державну
у», «Про службу в органах місцевою самоврядування», інших законів та

щиативно-правових актів України, зокрема щорічну основну відпустку:
щдаґогічним працівникам, - тривалістю 56 календарних днів;
іншим працівникам (що не є державними службовцями та інвалідами) - тривалістю
плендарнідні.
І.Х. Надавати додаткову щорічну оплачувану відпустку:
.», н'вникам з ненормованим робочим днем - до 7 календарних днів (додаток К! 12);

кішкам, що працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-
=н : або які усиновили дитину, одиноким матерям, батькам, які виховують дитину
матерів (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному

- ». н'), а також особам, які взяли дитину під опіку, - 10 календарних днів без
. : . - ' - святкових і неробочих днів.
наявності кількох підстав для надання додаткової оплачуваної відпустки загальна

= и'сть відпустки - 17 календарних днів згідно із ст. 19 Закону України «Про

авати працівникам додаткову відпустку із збереженням середньої заробітної

.. при наявності економії фонду оплати праці у таких випадках:
.. ві при народженні дитини; шлюбу працівника або його дітей, смерті подружжя
бавзышх родичів - 3 календарні дні;' ' йних дат з дня народження (50, 55 і 60 р.);

. , діти яких навчаються у 1-3 класах, - 1 вересня та в день закінчення
ч . ного року.

0. За сімейними обставинами та з інших поважних причин працівникам, згідно з їх
:: , надавати відпустки без збереження заробітної плати тривалістю не більше 15

> .. :..вих днів на рік.
, ]. Своєчасно надавати працівникам додаткові відпустки у зв'язку з навчанням,

та соціальні відпустки (ст.ст. 13-20 Закону України «Про відпустки»).
Забезпечити надання працівникам, які є донорами, пільг та гарантій,

; н чених Законом України «Про донорство крові та її компонентів».
"

. Переносити з власної ініціативи, як виняток, на інший період надання щорічної
1: тільки за письмовою згодою працівника, за погодженням із профкомом та за
що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде

: -а в поточному робочому році.

Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу, своєчасністю
. записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення,

. ння на іншу роботу, зміни в режимі праці і відпочинку та ознайомленням з
тазами працівників.
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.2. Надавати членам профспілки безкоштовну правову допомогу та консультації з
. законодавства. Представляти та відстоювати їх права у відносинах з

'
: 'страцією, судових органах.
. Разом з адміністрацією погоджувати графіки надання відпусток (ст. 38 ЗУ« Про

. п - ійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 247 КЗпП України).

6. Нормування і оплата праці.

енням про умови оплати праці , розробленим відповідно до постанов Кабінету
півУкраїни (перелічуються) та законів України (вказуються нормативні акти).(
»кМЛ)
Поготокуватиз профспілкою розміри і підстави нарахування працівникам
.ої плати, премій і доплат.( додаток М.: 6)

Ввплату заробітної плати працівникам здійснювати в строки, встановлені
: : вом та колективним договором, але не рідше двох разів на місяць.(
К: 22)

[Ь допускати заборгованості із виплати заробітної плати, а при її наявності
. графіки ії повного погашення.

Компенсацію працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з
' термінів її вршлатита індексацію заробітної плати у звїязку із зростанням

» споживчих цін здійснювати згідно із законодавством.
.н . день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або

днем, заробітну плату виплачувати напередодні. Заробітну плату
, за весь час щорічної відпустки, у тому числі і часткової, виплачувати не

ш за три дні до початку відпустки за умови своєчасною подання до відділу
' про відпустку.
' вання праціві-паків здійснювати згідно з Положенням про преміювання
здійснювати згідно з Положенням про порядок надання щорічної

винагороди педагогічним та іншим працівникам ДНЗ (Додаток М.- 8)
. до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду

- , утвореного у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за" фонду оплати праці.( додаток 9)
- : ти працівникам грошову допомогу при наданні щорічної відпустки та
допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірах,
законодавством, в межах затверджених асигнувань на оплату праці.

: . доплату за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням
тимчасово відсутнього державного службовця (працівника), за вакантною
установі в межах затверджених асигнувань на оплату праці.

-. - та виплату щорічної надбавки за вислугу років проводити
.) законів України «Про державну службу», «Про службу в органах

- . -». (додатокМ.- 21, 23)



1.11. Своєчасно нараховувати і сплачувати єдиний соціальний та інші страхові

, ки, встановлені чинним законодавством, в повному обсязі незалежно від

сового стану установи.
.12. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути

підставою для зменшення

- ових окладів, надбавок до них та фінансування інших передбачених
ч одавством гарантій, пільг і компенсацій.

.13. В разі затримки виплати працівникам заробітної плати, неможливості

“ чення працівншсівроботою з незалежних від них причин, надання вимушених

вивалихвідпусток без збереження заробітної плати перераховувати
до

. ого фонду страхові внески за працюючих у розмірі не нижче
встановленого

: -м мінімальною страхового внеску.
4. При виплаті заробітної плати повідомляти працівників про

загальну суму

.ої плати з розшифровкою за видами виплат, про розміри і підстави утримань із

.ої плати та про суму заробітної пиати, що належить до виплати
(ст. 110 КЗпП

Відповідно до п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати

'в освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993

102, у випадку, коли в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від

- причин, оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати,

. еної при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу

ґ" о-педагогічну роботу »

,
6 Відповідно л 833 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України

' Профспілки працівників освіти і науки України на 2021-2025 роки сторони

' ц ' ь керівникам установ та закладів освіти забезпечити оплату простою

ти , включаючи непедагогічтш, не з їх вини в розмірі середньої заробітної

але не менше тарифної ставки (посадового окладу).
праці вчителів, вихователів, включаючи вихователів труп продовженого

: '» керівників, викладачів, інших педагогічних працівників навчальних

у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних

.

> причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), забезпечити із розрахунку

, и -'і плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при ньому умов

законодавства.

шовати контроль за дотриманням законодавства з питань оплати праці,

- виплатою заробітної плати шляхом заслуховування стану справ на

» зборах трудового колективу.
участь у вирішенні питань оплати праці працівників, умов

запровадження

надбавок, доплат, премій, заохочувальних та компенсаційних виплат.

-диґи перевірки розмірів і підстав нарахування працівникам заробітної

- '", доплат та відрахувань з них.
. . . сприяти адміністрації у питаннях дотримання трудової

дисципліни

11



7.0хорона праці та здоров9я

, Створити на кожному робочому
місці здорові і безпечні умови праці відповідно

. и . -них актів,
Проводити навчання і інструктажі з охорони праці усіх пра

“вивчити використання працівником права відмовитися від дорученоі'

, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя
чи здоров”я.

*!озробляти та виконувати заходи щодо підготовки установи до роботи в
осінньо-

: період.
Мвпечити своєчасне проведення розслідувань та

ся при виконанні службових обоґязків.
допускати до роботи новоприйнятих працівників

або переведених до іншого

,. , в тому числі тимчасово, без попередньою
інструктажу з охорони праці і

ї безпеки безпосередньо на робочому місці.
.. -рмувати працівника під час укладання трудового договору

під розписку про

праці та наявність на робочому місці, де він буде працювати,
небезпечних і

* виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки
їх впливу на

: та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.

допу
'

ШОЮЧИХ.

обліку нещасних випадків,

скати до роботи працівників, які не пройшли навчання, інструктаж
і

знань з питань охорони праці. (Додаток М.- 13, 20).

п- 0 із Законом України «Про охорону праці» створити підрозділи (визначити

осіб) з питань охорони праці. Передбачити при формуванні кошторису

на охорону праці з урахуванням фінансових можливостей установи Та

. -вувати ці кошти на зазначені цілі.

Забезпечити виконання комплексних заходів щодо дотримання нормативів

гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці,

,
, випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій,

,
Забезпечити для працівників належний питний режим.

Ї Організовувати проведення попередніх (при прийнятті на роботу) та

, чин медичних оглядів працівників, згідно з наказом Міністерства охорони
' 1 На 246 від 21.05.2007 року «Про затвердження Порядку проведення

медичних

працівників певних категорій».

. сь від дорученої роботи, якшо створилася виробнича ситуація, небезпечна
х життя чи здоров”я, або для оточуючих його шодей, чи для виробничого

або

пп: . го середовища. Він зобов“язанийнегайно сповістити про це
керівника. За

' простою з цих причин, що вишшти не з вини працівника, за ним зберігається

Ї" заробіток;
трудовий договір за власним бажанням, якщо не виконується

: : про охорону праці, не дотримуються умови колективного договору
з

У цьому випадку працівнику виплачується вихтднадопомога у
розмірі

го заробітку. 12



:тись про особисту безпеку і здоров'я, а також безпеку і здоров'я оточуючих
й у процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на території

.: ови;
і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

. ходитиу встановленому законодавством і нормативними актами порядку

]. Здійснювати контроль за дотриманням адміністрацією законодавства про
. : ну праці, створенням безпечних умов праці, належних виробничих та санітарно-

У разі загрози життю або здоров'ю працівників вимагати від адміністрації
цього припинення робіт на робочих місцях, дільницях на час, необхідний для
ння загрози життю або здоров'ю працівників.

. Брати участь у розробці комплексних заходів з питань охорони праці,
" ванні та прийнятті локальних нормативних актів про охорону праці,
ванні умов праці на робочих місцях.

4. Брати участь у визначенні напрямів використання коштів фонду охорони праці,
' ц : . ні нещасних випадків, профзахворювань, аварій на виробництві, а також у

- ченні розміру виплат для відшкодування шкоди потерпілим та їхнім сім,ям при
нгтх випадках і надавати, при необхідності, свої висновки.

. Регулярно спільно з адміністрацією розглядати на зборах трудовою колективу
- стану охорони праці, обговорювати випадки порушення правил техніки

8.Соціальнігарантії, пільги, компенсації

а ] ія зобов”яз ється:

чувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення при наданні
ої відпустки (ст.57 Закону України “ Про освіту ”).
' педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом у першочерговому

педагогічним працівникам у наданні їм пільгових кредитів для
; ального та кооперативного будівництва.
.4 проходженню педагогами-жінками, які мають дітей віком до 14 років,
підвищення кваліфікації та перепідготовки за місцем проживання без

- . ення їху відрядження.
. : - працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком.

-печувати належне утримання, прибирання навчальних, соціально-побутових
пень садочка.



членам трудового колективу у відведенні їм земельних ділянок під

кі товариства, городи, житлове будівництво.
'

. зувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, що

.. на обліку у профспілковій організації школи.
мпечити гласність при розподілі путівок. Сприяти організації санаторно-
.ого лікування та відпочинку членів профспілки та їх сімей. Путівки для

виділяти перш за все тим, хто часто і тривалий час хворіє, хронічно хворим,

по перебуває на диспансерному обліку за наявності відповідних документів.

, . . : проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікуванню

шив, організовувати оздоровлення дітей працівників дошкільного закладу у
» таборах відпочинку.
чзувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню працівників
8 Березня, Новому року тощо.
дити День шанування людей похилого віку. Забезпечити запрошення на свято
: праці та пенсіонерів.

-о формувати, розподіляти кошти на соціальні, культурно-масові заходи та

вувати їх виходячи з пріоритетів і реальних фінансових можливостей

РОЗДІЛ ІХ. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА

ю подальшого розвитку соціального партнерства сторони Колективного
' домовились про наступне:
підготовці і прийнятті наказів та інструкцій, що регулюють соціально-трудові

в галузі освіти, які стосуються соц1ального захисту працівників,
позицію іншої сторони.

к прація закладу на запрошення профспілкових органів братиме участь в
,
Профспілки, які спрямовані на захист трудових, сошально-економічних прав

до навчальноГО закладу.



РОЗДІЛх. ГАРАНТІЇдІяльносп пвофсшлкової
ОРГАНІЗАЦІЇ

"страція ДНЗ визнає профспілковий комітет повноважним представником..; працівників, які працюють у даному навчальному закладі і погоджує з ним' та інші локальні нормативні акти з питань, що є предметом цього договору.

'.цл» іязобовЧп ється:
- | ' ' ити реалізацію прав та гарантій діяльності профспішсової організації

, І , встановлених чинним Законодавством, не допускати втручання в її діяльність,“

- :г: - прав або перешкоджання їх здійсненню (КУ ст. 36, КЗпП ст. 243, КЗпС ст.

забезпечення діяльності профспілкового комітету, проведення зборів' садочка надавати безкоштовно приміщення з усім необхідним
, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням тощо.
профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього

: го договору, сприяти реалізації права профспілки по захисту трудових і
У кономічних інтересів працівників.

: ти профспілкову організацію можливістю розміщувати власну
,

ґ. - у приміщеннях ДНЗ в доступних для працівнтпсів місцях.
: звільнення від основної роботи представника профспілкового комітету

для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час'
«. .. . кового навчання із збереженням заробітної плати.

' виборним профспілковим працівникам (якщо вони обрані на ці посади
> посад закладу) після закінчення їх повноважень надання місця попередньоїпе інші працівники приймаються тимчасово.
« » ивувати до працівників, обраних до складу профспілкового комітету-н . 'нарних стягнень без погодження з відповідними програмами .

: умови преміювання, виплати винагород, а також гарантії, компенсації
. обутові пільги, встановлені в колективному договорі, на обраних

- .:» працівників.
: вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і

!= щштьня, медичний кабінет тощо) для здійснення профкомом наданих
, прав контролю за дотриманням чинного законодавства станом охорони
; « 'я .: безпеки, виконанням колективною договору.
- >|»: ' протягом 7 днів вимоги і подання профспілковою комітету щодо.трушень Законодавства про працю та колективного договору, невідкладно
:. І.“: до їх усунення.

:=ти участь профспілкової сторони в підготовці змін і доповнень до
1 = обов'язковий розгляд їх пропозицій.
Циншшах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації,

- профспілкову сторону про плани і напрямки розвиткуШ-ІЗ.
участь у заходах профспілкової сторони на її запрошення.

:

15



* и осіб, відповідальних за виконання окремих положень Колективного
, та встановити термін їх виконання.
=: -0 проводити зустрічі адміністрації та профкому, на яких інформувати
про хід виконання колективною договору.
- рік (серпень-вересень, січень-лютий) спільно аналізувати стан (хід)

, колективного договору, заслуховувати звіти керівника закладу та голови' профспілкової організації Профспілки працівників освіти і науки України
'

> ш . взятих зобов'язань на зборах трудовою колективу.
воєчасного виконання, невиконання зобов,язань (положень) аналізувати

'
> вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.

юбовтзусґґься:

,
= . від власника або уповноваженою ним органу розірвання трудового

.що порушується законодавство про працю і не виконуються зобов”язання
: му договору (ст. 45 КЗпП).

зобов'язується:

Колективний договір та забезпечити його реєстрацію.
договір підписаний у трьох примірниках, які зберігаються у кожної із
- однакову юридичну силу.

трудового колективу

Голова соціальною страхування
садок) «Капітошка»

ДНЗ (дитячий садок ) «Капітошка»

І.М. Середа (%Т.М . Кравченко



ПРОТОКОЛМ ,]
Профспілкових зборів дНЗ (дитячий садок)«Капітошка»

' » січня 2021 року

ЧЕРГА ДЕІ-ША:

адміністрацією ДНЗ (дитячий садок)
- колективного договору між

-2025 роки
» та трудовим колективом на 2021

, від комісії, яка працювала над
колективним договором виступила

Т.М.
.:. . нні взяли участь: Магдалина С.І.Бойко Т.С

Філоненко А.А.. Патракеєва С.І.

що відстоює інтереси працюючих в колективі,

г-у був визнаний таким,
' ' деякі доповнення.

' ' -НБЯІ З..
Проти * 0 ,-
Утримались * 0 .,

Прийняти колективний договір на 2021-2025 роки в поданій

% Кравченко Т.М.
Голова ПК

Секретар % Середа І.М.



Додаток М 1

до Колективного договору

”ЗАТВЕРДЖЕНО”
Завідуюча ДНЗ (д/с )
«Капітошка»

Т.М.Кравчснко % І.М.Середа
аб 2021 р «і?» здала 2021 р.

склдд комнсяй :

ПО ТРУДОВИМ СПОРАМ

Магдалина С.І.. - голова комісії
Галімурка В.В. - член комісії
Запорожець М.В. - член комісії

ПО СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАШ-ІЮ:

Кравченко Т.М. - голова комісії
Магдалина С.І. - член комісії
Бойко Т.С. - член комісії

РОЗСЛІДУВАННЮ НЕЩАСНИХ ВШІАДКІВ ВИРОБНИЧОГО
ТА НЕВИРОБІІИЧОГОХАРАКТЕРУ :

Сфеда І.М. - голова комісії
, Кравченко Т.М. - член комісії
Філоненко А.А. - член комісії

АТЕСТАЦІЇПРАШОЮЧИХЗ ГШТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ :

Сфеда І.М. - голова комісії
Кравченко Т.М. - член комісії
ГміиуркаВ.В. - член комісії



Додаток На 2

до Колекшвноґодоговору
Правила

внутрішньоюрозпорядку
по ДНЗ (дитячий садок)«Капітошка»

на період карантину
ДІІ-13 (дитячий садок)«Капітошка» запровадити 5-ти денний робочий тиждень.

працює на основі Статуту, Закон України «Про доппсільну
освіту»,

пції, а також Положення про дошкільні заклади освіти України, ряду
- методичних програм та інших законодавчих актів Міністерства освіти

пити слідуючий режим роботи :

ІІІ Найменуванняпрофесій та посад Час роботи

Завідуюча 3 8.00 до 17.00
Перерва з 13.00- 14.00

Виховатепі:
1 зміна 7.00 до 13.00

2 зміна 13.00 до 19.00

Помічник вихователя 3 7.30 до 15.30

Помічник вихователя З 15.30до 18.00

Кухар 3 р 3 7.00 до 16.00
Перерва з 12.00 до 13.00

Машиніст із прання та ремонту 3 13.30до 15.30
спецодягу(білизни) Перерва з 13.00до 14.00

Сторож Згідно графіка

(;штячий садок )«Капітошка» % І,М. Середа
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Додаток М.- 3
до Колекгивногодоговору

'.п н ” ,,ЗАТВЕРДЖЕН ”

. ПК Завідуюча ДНЗ (д/с )
.: )уКапітошка » «Капітошка»
[" Й Т.М.Кравченко І.М.Середа
[й має 2021 р «ї» % дни? 2021 р.

П Р А В И Л А
ВНУТРІШНЬОГОТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

для працівників ДНЗ (дитячий садок) «Капітошка»

:! ПОЛОЖЕННЯ.
розроблені на основі Кодексу Законів про працю України, Законів

'Про освіту ”, "Про загальну середню осв1ту ” та основних нормативних' пов'язаних з освітою.
повинні сприяти посиленню заходів дисциплінарного і громадського

трушників дисципліни, заохочувати прагнення до добросовісної праці.
погоджені з профспілковим комітетом і враховують умови роботи школи.

пов'язані з застосуванням правил внутрішнього розпорядку, вирішує
: ного закладу у межах своїх повноважень, а у випадку, передбачених

- : -давством і правилами внутрішньою трудового розпорядку, спільно чи
:. І з профспілковим комітетом школи.

' шийомуТА ЗВІЛЬНЕННЯПРАЦІВНИКІВ.
:.:. реалізує право на працю укладанням трудового договору, згідно з
забов'язується виконувати роботу з певного фаху, підкоряючись

трудовому розпорядку, а заклад зобов'язується виплачувати
. . » ітну плату і забезпечувати умови праці.

' питому НА РОБОТУПОСТУПАЮЧОГО:
' приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на

відповідно до чинного законодавства.
' на роботу керівник зобов'язаний попросити у особи, що

. я:

. оформленої у встановленому порядку;
'

« » - ї книжки;
шпори;
диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;

.
, и . : и' звільнені із Збройьшх Сил України, Національної гвардії

безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони
охорони вищих посадових осіб України, інших військових
відповідно до законодавства України та БЇЙСЬКОВОСЛУЖбОВЦІ,
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' із Збройних Сил колишньою Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць

давляють військовий квиток;
|*1Пії;

,
які приймаються на роботу, зобов”язані подати медичний

висновок про
“ -- протипоказань для роботи в дитячій установі.

,
які влаштовуються на роботу, зобов'язані оформити медичну книгу та

справу (у 2 примірниках):
“і кадрів;
, :.пио
' ома;

- ' цтва про шлюб (якщо паспорт на одному прізвищі, а документи про

навчального закладу - на іншому);
7: фікаційноґо коду;
педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону

Ін ь освіту ”, Закону України "Про загальну середню освіту”, Положення

наймання та звільнення педагогічних працівників закладів
освіти, що є у

» ' ., ній власності, затвердженого наказом Міносвіти України від 5 серпня

5293.
ЦП' можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного

' ЧІ >.

' . . на роботу оформляється наказом керівника, який оголошується

- під підґшс.
' які пропрашовали понад п'ять днів, заводяться трудові книжки. На тих,

за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним
місцем роботи. На

и - . . на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться
за умови,

.. . є основною. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за

проводиться за бажанням працівника керівником даного закладу.

трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про

>:1:- трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях,

» спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту і Міністерства соціального
' і -.і: ' України від 29 липня 1993 року М958. Трудові книжки працівників

як документи суворої звітності в сейфі директора ппсоли.

. за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок

в директора школи.
. зобов'язана:

' працівника з наказом, у якому назва посади відповідає ЕТКС робіт та

1.: . . розкладу, умовам праці іії оплати;
.

-: іоботґязки праціві-шкавідповідно до посадових інструкцій;

:Правилами внутрішнього розпорядку;-' - = * з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної

"роботипо охороні життя і здоров”я дітей.
- що на роботу в наказі може бути обумовлений випробувальний

впробуванняпри прийомі на роботу встановшоєгься відповідно до

| - але не більше одного місяця. Результати випробування

- ., . Якщо працівник не відповідає займаній
посаді, директор школи

чи відразу після його закінчення припиняє договір
без погодження

щаіте'юм і без виплати вихідної допомоги.

*;
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%гння на іншу роботу, в тому числі і тимчасову, здійснюється тільки ззгоди працівника.
> : виробничої необхідності адміністрація може перевести технічного
. з однієї ділянки роботи на іт-ппу із збереженням тарифної ставки і
. » обсягів роботи.

ННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.
-- трудовою договору може бути тільки на підставах, передбачених: -м та умовами, передбаченими в контракті.
мають право розірвати трудовий договір, попередивши адміністраціюово за два тижні.

т ектуванні педагогічних кадрів на наступний навчальний рік, працівник* попередити адміністрацію про наступне звільнення або про тимчасове.вільненням працівник, якщо він є особою матеріально-відповідальною,:: передати закріплені за ним матеріальні цінності через централізовану- міською відділу освіти заступнику директора з господарчої роботи або
, “нення адміністрація повинна видати працівнику його трудову книжку,оформлену, а також видати йому остаточний розрахунок.

: видається витяг з наказу про термін проходження останньої атестації іння категорії.

ШОБОВ'ЯЗКИПРАЦІВНШСІВ.
зобов,язані:
. чесно і добросовісно, виконувати обов'язки педагогічних працівниківт ст. 51, 56 Закону України "Про освіту ”, суворо виконувати навчальний. : України "Про загальну середню освіту ” і Правила внутрішнього

ся вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежноїивчених відповідними правилами та інструкціями;навчальні приміщення, обладнання, інвентар, матеріали, навчальні.... н-
: медичні огляди у визначені терміни відповідно до інструкції проперіодичних медичних оглядів.

-н овов*язкиАДШШСТРАЦЙ.
"г ДНЗ зобов,язана:

. виконання Законів України "Про освіту ”, "Про загальну середню:
У

« ення про загальноосвітню цшолу України і Правил внутрішнього| 'ДНЗ.
> 0 дотримуватись законодавства про працю, правильно організовувати»" овідно до їх фаху і кваліфікації.

. . . вати навчально-виховний процес, сприяти прояву педагогічноївати умови для вибору педатогічними працівниками форм, методів,
н пвідальністьза кітщевірезультати навчально-виховного процесу.::іцшоватитрудову і виробничу дисципліну.
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- .: ечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників, створювати
умови для поєднання праці з навчанням у вищих і середніх спеціальних

:» установах.
: : к ечувати дотримання у ДНЗ санітарно-гігієнічних норм і правил

шкільного майна, безпеку співробітників і дітей.
- : вати належні умови для праці, які б відповідали правилам охорони праці,

'безпеки.
”, , :зовувати гаряче харчування учнів.
'

4 «> ечувати систематичний контроль за дотриманням умов оплати праці і

фонду заробітної плати.
- :.ти додаткові джерела фінансування і спрямовувати їх на розвиток' інфраструктури і зміцнення матеріальної бази цшоли.
. - асно забезпечувати заклад навчально-наочними посібниками,
- ш інвентарем.
пч , професійну честь і гідність працівників закладу, чуйно ставитись до їх
у:.» турбот, забезпечувати надані їм пільги.
' и и- закладу виконує свої обов'язки у відповідних випадках спільно чи за

. : з профспілковим комітетом.
. : ЧАС ТА йоговшсогисшння.

встновшоється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
'

' роду збори проводяться за планом робочого тижня, затвердженим
у визначені дні і години. Визначити день проведення нарад і зборів

І- закладу повинна організовувати облік виходу співробітників на
-ення їх роботи.

.». ґ- ДНЗ встановлює навчальне навантаження педагогічним
на новий навчальний рік (до початку періоду відпусток) з урахуванням
г шкільних МО * кафедр, а також дотримання принципів:
, обсягу навчального навантаження, забезпечення стабільності обсягу

. навантаження протягом навчального року;
молодих спеціалістів навчальним навантаженням за фахом в обсязі не
' годин на ставку заробітної плати;
навчальною навантаження вище кількості годин на 1,5 ставки

та, а також неповного навчального навантаження тільки за згодою

г закладу за погодженням з профспілковим комітетом складає

та іншим працівникам школи не дозволяється:
на свій розсуд графіки роботи, графік чергування та відпусток;

'
« ' виконання трудових обов'язків (без відома керівника).
! .І: ' ЗА УСПІХИ В РОБОТІ.
и успіхи в роботі є важливим засобом зміцнення трудової дисципліни.

. вується реальними трудовими досягненнями, не допускаються

- виконання трудових обоґязків, результативність у навчально-
'

> ' довгу і сумлінну працю, новації у професіїшій діяльності, активну
.' трудовою колективу адміністрація школи застосовує такі заохочення:
подяки з занесенням у трудову книжку; 25



* -:і: “ подяки;

4 Почесною грамотою;
цінним подарунком;

', : майстрів педагогічної праці, ветеранів
праці.

' - застосування заходів заохочення (за погодженням чи спільно з

» комітетом) належить керівнику закладу. При цьому також

: » шмка відповідногоМО.
«. , які успішно і добросовісно виконують свої обов'язки, надають

в

пільги і переваги в галузі соціально-культурного
і житлово-побутового

4 (путівки в санаторії, будинки відпочинку, путівки для оздоровлення

)
- і : ння високих результатів у

навчанні

. . я для нагородження державними нагородами,

- цокення іменними медалями, значками.
оченні працівників закладу дотримується принішп

гласності.

' ілковим комітетом розробляє Критерії
'- садочка разом з профси

- і користується ними при застосуванні
заходів заохочення.

и: ' ЗА ПОРУШЕННЯТРУДОВОЇ дІ/ІСІПШШНИ

п дисципліни і недобросовісних працівників застосовуються засоби

то і громадського впливу.
трудової дисцигшіни- це невиконання або виконання не на

працівника покладених на нього трудових
обов”язків.

: ння трудової дисципліни до працівниКа
може бути застосовано тільки

,
* |>(2'1'ЯТНеі-П'ІЯ:

і вихованні педагогічні працівники
присвоєння почесних

належному

* як дисциплінарне стягнення може
бути застосоване за систематичне

працівником без поважних причин обов,язків, покладених на нього

- -вором, Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового 55

положенням про школу чи посадовою інструкцією, якщо до цього

«н н е застосовувались заходи дисциплінарного
чи громадського впливу.

* договір може бути розіРВанийз ініціативи
адміністрації закладу, якщо

без поважних причин;
робоґі в нетверезому стані.
атестаційної комісії також є підставою для звільнення педагогічного

порядку, встановленому законодавством.' гч-ш сгяГНення застосовуються керівником закладу.

шкоіш має право замість застосування дисциплінарного стягнення

. : ' ' про порушення трудової дисципліни на розгляд адміністративної

-п н ового комітету, зборів трудового
колективу.
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до працівників, вибраних до складу профспілкового комітету закладу,
: вні стягнення не можуть застосовуватись без попереднього погодження з

. овим комітетом.

.: .ив трудовою договору з ініціативи адміністрації не допускається без
:::. го погодження профспілкового комітету школи, за виключенням
. передбачених законодавством.
. накладання стягнення від порушника дисципліни повинно бути одержане
. пояснення.
від написання не є перепоною для застосування дисциплінарного стягнення.

'нарні стягнення застосовуються адміністрацією закладу безпосередню
здійснення проступку, але у всіх випадках не пізніше місяця після його

(не враховуючи часу відсутності працівника через хворобу чи у зв”язку з
у відпустці).

арне стягнення не може накладатися пізніше шести місяців після
простушсу.
ення оголошується в наказі по садочку і повідомляється працівнику під

протягом трьох днів. Якщо цей працівник відмовляється підписатися під
то робиться відмітка на документі особою, яка знайомила працівника з
яка підтверджується його підписом з вказівкою терміну ознайомлення.
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