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1.3агальніположення
Визначаючи даний колективний договір локальним нормативним актом,

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

1. Сторонами колективного договору є:
- Адміністрація Апостолівського ДНЗ (дитячого садка) «Ромашка» в особі
завідуючої Онешко Наталії Юріївни, яка представляє інтереси державного
закладуі 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 Гури Яни
Вікторівни.
2. Колективний договір укладено на 2021-2025 роки.

3. За 2 місяці до закінчення терміну дії колективного договору сторони
розпочинають переговори ПО укладенню НОВОГО КОЛСКТИВНОГО ЦОГОВОру.

4. Завідуюча Апостолівського ДНЗ (дитячий садок) «Ромашка» 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
обов”язковими для дотримання керівником, працівниками і профспілковим
комітетом.
8. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників
навчального закладу.
9. Зміни та ДОПОВНЄННЯ 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,язання колективного 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.

2. Термін дії Угоди

1.1.Продовженотермін 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.

І.з.Сторони забезпечують 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.

1.4.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.Створення умов для забезпечення стабільного
розвитку освіти

І.Адмінісґраціязобов”язуєгься:
І.І.Забезпечити ефективну діяльність Апостолівського ДНЗ (дитячого садка)
«Ромашка», виходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціональне
використання позабюджетних коштів для результативності роботи закладу.

ю



1.2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази закладу,
створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.
і.3.3астосовувати засоби матеріальною 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.] ст.40 КЗпП України.
1.5.Укладати трудові угоди з працівниками в порядку, передбаченому
законодавством України, під розписку ознайомлювати працівників із наказом
про їх прийняття на роботу .

1.6.Надаватипрацівникам роботу відповідно до їх професії, посади, яку вони
займають та кваліфікації. Не вимагати від працівників роботи, необумовленої
трудовим договором та посадовою інструкцією.
1.7. Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище
працівників порівняно з чинним Законодавством, цим договором.
1.8. Протягом 7 днів з часу одержання інформації доводити до відома членів
трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових
відносин, організації праці, роз'яснювати їх зміст, права та обов'язки
працівників.
1.9. 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.Зміни в організації виробництва і праці
Адміністрація зобов”язуєґься:
2.1.Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх
адаптації в колективі 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
колективного договору.
2.3.Здійснювати переведення працівника на іншу роботу включно у випадках
на підставах і в порядку, встановленому чинним Законодавством.
2.4.Звільнення 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 трудового договору з працівником.
2.6Звільнення 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 навчального закладу, його реорганізації, крім визначених
Законодавством випадків, а також випадків скорочення чисельності або
штату працівників, передбачених п.] ч.1 ст.40 КЗпП.
2.8.Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням
з профспілковим комітетом.



2.9.3абезпечити 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 обовіязків (за винятком випадків, передбачених чинним
Законодавством).
2.14.У випадках виробничої необхідності залучати працівників навчальноч
виховного закладу до 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 приймати за узгодженням з профспілковою стороною на підставі
рішення вищих керівних органів.
2.16Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил
внутрішнього трудового розпорядку. Сприяти створенню в колективі
здорового морально'психологічного мікроклімату.
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.
3. Режим роботи, тривалості робочого часу і відпочинку
Адміністрад зобов'язується:
3.1.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 3032)
3.2. Режим роботи, графіки роботи, розклад занять затверджувати за
погодженням з профспілковим комітетом.(додаток ЛШ)
33. 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.
3.5. Встановити у закладі 5-денний робочий тиждень з нормальною
тривалістю робочого часу для працівників обслуговуючого персоналу ' 40годин на тиждень і двома вихідними днями * субота, неділя.
3.6. Скорочувати на 1 годину тривалість робочого часу на передодні
святкових, неробочих днів.
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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)
3.9.3алучати 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”ї 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 профспілковим 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 встановленого графіком терміну (ст.10 Закону України ,, Про
відпустки ”).
3.15.При складанні графіків відпусток враховувати сімейні обставини,
особисті інтереси та можливості відпочинку кожного працівника.
3.16.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 Закону України ,, Про відпустки ”.
3.17.3а бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за
частину щорічної відпустки (за умови, що тривалість фактично наданих
працівникові щорічної і додаткової відпусток не повинна бути менша, ніж 24
календарні дні, ст.83 КЗпП України).
3.18.Надавати відпустку (або 11 частину) керівним та педагогічним
працівникам протягом навчального року в зв”язку 3 необхідністю санаторно-
курортного 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 працюють 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
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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 М92З9/95-вр ,, Про донорство крові та ії компонентів ”).
3.23.Надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на умовах,
передбачених Законодавством.
3.24.Надавати працівникам додаткові оплачувані відпустки у зв”язку з

навчанням у порядку і на умовах, передбачених чинним Законодавством.
3.25.У разі смерті рідних по шлюбу або крові (дружини, чоловіка, батьків,
братів, сестер, дітей) надавати працівникам оплачувану відпустку ( 3 дні).
З.26.Надавати працівникам додаткові оплачувані відпустки за особливий
характер праці.
3.27.Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його
згодою у випадках, передбачених чинним Законодавством (ст.12 Закону
України ,, Про відпустки ”).
3.28.Створити умови матеріально-відповідальним особам для забезпечення,
збереження довіреного їм майна.
Профспілковий комітет зобов,язуєґься:
1.Роз”яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів
щодо організації праці, їх права і обов”язки.
2.Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього
розпорядку.
3.3абезпечити постійний контроль за своєчасним введенням в дію
нормативних документів з питань трудових відносин, організації,
нормування праці, розподілу навчального навантаження.
4.Активно і в повній мірі реалізовувати права, надані йому відповідно до
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
5.Сприяти узгодженню виникнення трудових конфліктів.
Сторони угоди домовились про:
І.Встановлення в установі п”ятиденного робочого 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.

4 . Зобов”язання адм: істрад'
4.1.1. Забезпечити повну зайнятість і використання працюючих відповідно до
професії, кваліфікації.
4.1.2. Забезпечити збереження робочих місць у разі скорочення штатів
ШЛЯХОМ ПерШОЧЄрГОВОГО 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.
414. При скороченні чисельності або штату працівників завчасно
інформувати профспілку з цього приводу, включно з інформацією про
причини таких звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може
стосуватися, про строки проведення звільнення.
У разі звільнення працівників з причин економічного, структурного
характеру або у зв”язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми
власності установи, завчасно, не пізніше як за три місяці до намічуваних
звільнень надати профспілці інформацію щодо цих заходів, включаючи
інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії
працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а
також провести консультації з профспілкою про заходи щодо запобігання
звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення
несприятливих наслідків будыяких звільнень,
4.1.5. Попереджати працівників про їх можливе звільнення не пізніше як за
два місяці до дня звільнення відповідно з ст. 49-2 КЗпП України.
4.1.6. Після попередження про звільнення щотижня протягом 2 останніх
місяців роботи надавати працівнику (за його заявою) 1 вільний від роботи
день зі збереженням середньої 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, право на укладання трудового договору та повторне
прийняття на роботу в разі набору на роботу працівників аналогічної
кваліфікації без проведення конкурсного відбору.
4.1.8. У період, коли з'явилися передумови скорочення штатів, не приймати
на вакантні посади нових працівників.
4.1.9.Організувати взаємодію з центром зайнятості з питань
працевлаштування і інформувати працівників стосовно вакансій в інших
установах, підприємствах.
4.1.10. Не розривати трудовий договір з ініціативи адміністрації з
працівниками, яким не погашена заборгованість із заробітної плати, та в
інших випадках, передбачених законодавством.
4 Профспілка зобов”язується:
4.2.1. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних
актів з питань праці та зайнятості.
4.2.2. 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.
4.23. Здійснювати громадський контроль за повнотою та своєчасністю
нарахування, обліку і виплати заробітної плати та сплати внесків на
загальнообов7язковедержавне соціальне страхування, подання відомостей до
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ґ-йсистеми персоніфікованого обліку, інформування застрахованих працівників
про нарахування їм страхових внесків.
4.2.4. Представляти інтереси кожного члена профспілки з усіх питань,
пов)язаних з прийомом на роботу, звільненням та переходом на іншу роботу,
підвищенням їх кваліфікації та просуванням по службі, притягненням до
дисциплінарної відповідальності.
4.2.5. Контролювати дотримання трудового законодавства з питань трудових
відносин та робочого часу.
4.2.6. Організовувати семінари з правового навчання працівників.
4.2.7. Сприяти створенню сприятливої трудової атмосфери в колективі.
Проводити в колективі виховну роботу з метою:
- недопущення з боку працівників вчинків, не сумісних з посадовими
обов”язкамиабо таких, що дискредитують установу;
> дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та регламенту
установи;
(Додаток МАЗ).
- забезпечення виконання службових обоґязків, визначених розділом
функціональних повноважень;
- раціонального використання електричної та теплової енергії, води,
експлуатації за призначенням будівлі та приміщень, техніки, обладнання та
меблів.
4.2.8. Надавати адміністрації обґрунтовану відмову або згоду на розірвання
трудового договору 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 діяльності»). Міністерство освіти і

науки, молоді та спорту України зобов'язується:
4.1.1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення

відповідно до законів України ,, Про зайнятість населення ”, ,, Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні ”, інцшх
законодавчих актів в частині працевлаштування молодих спеціалістів.

4.12. Удосконалити механізм працевлаштування випускників вищих та
професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним
замовленням, розробити систему державних гарантій щодо надання таким
випускникам першого робочого місця та забезпечити реалізацію цих
гарантій.

4.13. Спільно з відповідними органами державної служби зайнятості
населення брати участь у розробці, реалізації, контролі за виконанням
заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.

4.1.4. Забезпечити аналіз зайнятості в галузі на основі статистичних
звітів та розглядати це питання разом з ЦК Профспілки працівників освіти і

науки України одночасно з підсумками виконання Угоди.
4415. Вживати заходів для недопущення в закладах освіти і науки

масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу (понад 3 відсотки чисельності працівників упродовж
календарного року).



4.1.6. З урахуванням регіональних потреб визначити обсяги державного
замовлення на підготовку фахівців без відриву від виробництва 3 числа
випускників педагогічних інститутів, коледжів, училищ та навчальних
закладів системи загальної середньої освіти та перепідготовки педагогічних
працівників за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з метою
опанування ними гостродефіцитних педагогічних спеціальностей.

4417. Не допускати скорочення чисельності науково-педагогічних
працівників при запровадженні новітніх форм і технологій організації
навчального процесу у вищих навчальних закладах.

5. Регулювання виробничих,трудових відносин.
Режим праці та відпочинку
5.1. Зобов”язання адміністрад

5.1.1. Питання трудових відносин працівників регулювати згідно з Кодексом
законів про працю України, законами України «Про державну службу», «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого
самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами України.
5. І .2. Умови трудового договору не погіршуватимуть становище працівників,
визначене законодавством, галузевою, територіальною угодами і

колективним договором.
5.1.3. Не вимагати від працівника виконання роботи, яка не обумовлена
трудовим договором та посадовою інструкцією, з якою службовці повинні
бути ознайомлені під підпис.
5.1.4. Надавати переважне право в просуванні по службі спеціалістам високої
кваліфікації, ініціативним, тим, що постійно працюють над підвищенням
професійного рівня та зараховані до кадрового резерву.
5.1.5. Тривалість робочого часу працівників визначається відповідно до
законодавства про працю України з урахуванням особливостей законів
України «Про державну службу», ,, Про службу в органах місцевого
самоврядування ” та інших.
Узгоджувати з профспілкою зміни режиму роботи, трафік відпусток
працівників.
5.1.6. Для виконання невідкладної і непередбаченоі' роботи за письмовим
розпорядженням адміністрації та погодженням з профспілкою працівники
з”являються на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні з компенсацією
відповідно до чинного законодавства.
Працівники - державні службовці можуть також бути відкликані із щорічної
або додаткової відпустки у встановленому законодавством порядку, при
цьому невикористана частина відпустки надається працівнику у будь-який
інший час



відповідного року чи приєднується до відпуски у наступному році з
відшкодуванням непередбачених витрат державного службовця у зв”язку з
його відкликанням з відпустки.
5.1.7. Надавати працівникам відпустки в порядку і тривалістю відповідно до
Кодексу Законів про працю України, законів України «Про відпустки», «Про
державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,
ішпих законів та нормативно-правових актів України, зокрема щорічну
основну відпустку:
- педагогічним працівникам, - тривалістю 56 календарних днів;
- іншим працівникам (що не є державними службовцями та інвалідами) *
тривалістю 24 календарні дні.
5.1.8. Надавати додаткову щорічну оплачувану відпустку:
- працівникам з ненормованим робочим днем - до 7 календарних днів
(додаток М.» 12);
- жінкам, що працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років або
дитину-інваліда, або які усиновили дитину, одиноким матерям, батькам, які
виховують дитину без матерів (у тому числі й у разі тривалого перебування
матері в лікувальному закладі), а також особам, які взяли дитину під опіку, -
10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.
За наявності кількох підстав для надання додаткової оплачуваної відпустки
загальна тривалість відпустки * 17 календарних днів згідно із ст. 19 Закону
України «Про відпустки».
5.1.9. Надавати працівникам додаткову відпустку із збереженням середньої
заробітної плати при наявності економії фонду оплати праці у таких
випадках:
- батькові при народженні дитини; шшобу працівника або його дітей, смерті
подружжя або близьких родичів - 3 календарні дні;
- ювілейних дат з дня народження (50, 55 і 60 р.);
- жінкам, діти яких навчаються у 1-3 класах, * 1 вересня та в день закінчення
навчального року.
5.1,10. За сімейними обставинами та з інших поважних причин працівникам,
згідно з їх заявами, надавати відпустки без збереження заробітної плати
тривалістю не більше 15 календарних днів на рік.
5.1.11. Своєчасно надавати працівникам додаткові відпустки у зв”язку з
навчанням, творчі та соціальні відпустки (ст.ст. 13ы20 Закону України «Про
відпустки»).
5.1.12. Забезпечити надання працівникам, які є донорами, пільг та гарантій,
передбачених Законом України «Про донорство крові та її компонентів».
5.1.13. Переносити з власної ініціативи, як виняток, на інший період надання
щорічної відпустки тільки за письмовою згодою працівника, за погодженням
із профкомом та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24
календарних днів буде використана в поточному робочому році.

Профком зобов”язуєтьс
5.2.1. Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу,
своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про
прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміни в режимі праці і

відпочинку та ознайомленням з цими наказами працівників.
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5.2.2. Надавати членам профспілки безкоштовну правову допомогу та
консультації з питань законодавства. Представляти та відстоювати їх права у
відносинах з адміністрацією, судових органах.
5.23. Разом з адміністрацією погоджувати графіки надання відпусток (ст. 38
ЗУ« Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 247 КЗпП
України).

6. Нормування і оплата праці.

6. Зобоґязання адміністрац
6.1.1. Оплату праці працівників здійснювати у межах бюджетних асигнувань
згідно з Положенням про умови оплати праці , розробленим відповідно до
постанов Кабінету Міністрів України (перелічуються) та законів України
(вказуються нормативні акти).( додаток МЛ)
6.1.2. Погоджувати з профспілкою розміри і підстави нарахування
працівникам заробітної плати, премій і доплат.( додаток М 6)
6.1.3. Виплату заробітної плати працівникам здійснювати в строки,
встановлені законодавством та колективним договором, але не рідше двох
ршів на місяць.( додаток М: 22)
6.І.4. Не допускати заборгованості із виплати заробітної плати, а при її
наявності складати графіки ії повного погашення,
6.І.5. Компенсацію працівникам втрати частини заробітної плати у зв”язку з

порушенням термінів їі виплати та індексацію заробітної плати у зв”язку із

зростанням індексу споживчих цін здійснювати згідно із законодавством.
б.].б. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим
або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні. Заробітну
плату працівникам за весь час щорічної відпустки, у тому числі і часткової,
виплачувати не пізніше ніж за три дні до початку відпустки за умови
своєчасного подання до відділу кадрів заяви про відпустку.
6.І.7. Преміювання працівників здійснювати згідно з Положенням про
преміювання працівників здійснювати згідно з Положенням про порядок
надання щорічної грошової винагороди педагогічним та іншим працівникам
ДНЗ (Додаток М 8) відповідно до їх особистого внеску в загальні
результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі 20
відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду
оплати праці.( додаток 9)
6.1.8. Виплачувати працівникам грошову допомогу при наданні щорічної
відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових
питань у розмірах, визначених законодавством, в межах затверджених
асигнувань на оплату праці.
6.1.9. Виплачувати доплату за додаткове навантаження у зв”язку з

виконанням обов”язків ТИМЧасово відсутнього державного службовця
(працівника), за вакантною посадою в установі в межах затверджених
асигнувань на оплату праці.

11



6.1.10. Обчислення та виплату щорічної надбавки за вислугу років проводити
відповідно до законів Украіни «Про державну службу», «Про службу в
органах місцевого самоврядування». ( додаток М 21, 23)
6.1.11. Своєчасно нараховувати і сплачувати єдиний соціальний та інші
страхові внески, встановлені чинним законодавством, в повному обсязі
незалежно від фінансового стану установи.
6.1.12. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для
зменшення посадових окладів, надбавок до них та фінансування інших
передбачених законодавством гарантій, пільг і компенсацій.
6.1.13. В разі затримки виплати працівникам заробітної плати, неможливості
забезпечення працівників роботою з незалежних від них причин, надання
вимушених довготривалих відпусток без збереження заробітної плати
перераховувати до Пенсійного фонду страхові внески за працюючих у
розмірі не нижче встановленого законом мінімального страхового внеску
6.1.14. При виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну
суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, про розміри і

пщсгави утримань із заробітної плати та про суму заробітної плати, що
належить до виплати (ст. 110 КЗпП Украіни).
6.1.15 Відповідно до п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної
плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України
від 15.04.1993р. М 102, у випадку, коли в окремі дні заняття не проводяться
з незалежних від педагога причин, оплата його праці здійснюється з
розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що
вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу »
6.1.16 Відповідно п 83. 3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки

України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2021-2025
роки сторони рекомендують керівникам установ та закладів освіти
забезпечити оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх
вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки
(посадового окладу).

Оплату праці вчителів, вихователів, включаючи вихователів груп
продовженого дня, музичних керівників, викладачів, інших педагогічних
працівників навчальних закладів у випадках, коли в окремі дні (місяці)
заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії,
метеорологічні умови тощо), забезпечити із розрахунку заробітної плати,
встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного
законодавства.
61. Пщфспілка зобов,язуєтьс :

6.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства з питань оплати
праці, своєчасною виплатою заробітної плати шляхом заслуховування стану
справ на загальних зборах трудового колективу.
6.22. Брати участь у вирішенні питань оплати праці працівників, умов
запровадження та розміру надбавок, доплат, премій, заохочувальних та
компенсаційних виплат.
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6.2.3. Проводити перевірки розмірів і підстав нарахування працівникам
заробітної плати, премій, доплат та відрахувань з них.
6.2.4. Всіляко сприяти адміністрації у питаннях дотримання трудової
дисципліни працівниками.

7.0хорона праці та здоров'я
7.1. Зобов'язанняадміністрації:
7.1.1. Створити на кожному робочому місці здорові і безпечні умови праці
відповідно до нормативних актів.
7.1.2. Проводити навчання і інструктажі з охорони праці усіх працюючих.
7.1.3. Забезпечити використання працівником права відмовитися від
лорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його
життя чи здороґя.
7.1.4. Розробляти та виконувати заходи щодо підготовки установи до роботи
в осінньо-зимовий період.
7.1.5. Забезпечити своєчасне проведення розслідувань та обліку нещасних
випадків, які трапилися при виконанні службових обов'язків.
7.1.6. Не допускати до роботи новоприйнятих працівників або переведених
до іншого відділу, в тому числі тимчасово, без попереднього інструктажу з
охорони праці і пожежної безпеки безпосередньо на робочому місці.
7.1.7. Інформувати працівника під час укладання трудового договору під
розписку про умови праці та наявність на робочому місці, де він буде
працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не
усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на
пільги і компенсації за роботу в таких умовах.
7.1.8. Не допускати до роботи працівників, які не пройцши навчання,
інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці. (Додаток М: 13, 20).
7.1.9. Згідно із Законом України «Про охорону праці» створити підрозділи
(визначити посадових осіб) з питань охорони праці. Передбачити при
формуванні кошторису видатки на охорону праці з урахуванням фінансових
ионшивостей установи та використовувати ці кошти на зазначені цілі.
7.1.10. Забезпечити виконання комплексних заходів щодо дотримання
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення
рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму,
професійних захворювань і аварій.
7.1.11. Забезпечити для працівників належний питний режим.
7.1.12. Організовувати проведення попередніх (при прийнятті на роботу) та
періодичних медичних оглядів працівників, згідно з наказом Міністерства
охорони здоровія Ма 246 від 21.05.2007 року «Про затвердження Порядку
проведення медичних оглядів працівників певних категорій».
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7.2. Працівникмає право:
- відмовитись від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація,
небезпечна для його життя чи здоров'я, або для оточуючих його людей, чи
для виробничого або навколишнього середовища. Він зобов'язаний негайно
сповістити про це керівника. За період простою з цих причин, що виникли не
з вини працівника, за ним зберігається середній заробіток;
- розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо не виконується
законодавство про охорону праці, не дотримуються умови колективного
договору з цих питань. У цьому випадку працівнику виплачується вихідна
допомога у розмірі тримісячного заробітку.

73. Працівникзобов”язується:
- піклуватись про особисту безпеку і здоров'я, а також безпеку і здоров'я
оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час
перебування на території установи;
- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;
- проходити у встановленому законодавством і нормативними актами
порядку попередні 1 періодичні медичні огляди.

ЩШЩ'ШЩ7.4.1. Здійснювати контроль за дотриманням адміністрацією законодавства
про охорону праці, створенням безпечних умов праці, належних виробничих
та санітарне-побутових умов.
7.4.2. У разі загрози життю або здоровїо працівників вимагати від
адміністрації негайного припинення робіт на робочих місцях, дільницях на
час, необхідний для усунення загрози життю або здоровйо працівників.
7.43. Брати участь у розробці комплексних заходів з питань охорони праці,
опрацюванні та прийнятті локальних нормативних актів про охорону праці,
опінюванні умов праці на робочих місцях.
7.4.4. Брати участь у визначенні напрямів використання коштів фонду
охорони праці, розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій
на виробництві, а також у визначенні розміру виплат для відшкодування
шкоди потерпілим та їхнім сім7ям при нещасних випадках і надавати, при
необхідності, свої висновки.
7.4.5. Регулярно спільно з адміністрацією розглядати на зборах трудового
колективу питання стану охорони праці, обговорювати випадки порушення
правил техніки безпеки.

8.Соціальнігарантії, пільги, компенсації
бо З ється:

1. Виплачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення при
наданні щорічної відпустки (ст.57 Закону України “ Про освіту ”).
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2. Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом у
першочерговому порядку.
3. Сприяти педагогічним працівникам у наданні їм пільгових кредитів для
індивідуального та кооперативного будівництва.
4. Сприяти проходжені-попедагогами-жінками, які мають дітей віком до 14
років, курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки за місцем
проживання без направлення їх у відрядження.
5. Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком.
6. Забезпечувати належне утримання, прибирання навчальних, соціально-
побутових приміщень садочка.

ЦЩпілковий комітет зобов'язується:

[. Сприяти членам трудового колективу у відведенні їм земельних ділянок
під садівницькі товариства, городи, житлове будівництво.
2. Організувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем
пенсіонерам, що стоять на обліку у профспілковій організаціі школи.
3. Забезпечити гласність при розподілі путівок. Сприяти організації
овнаторно-курортного лікування та відпочинку членів профспілки та іх
сімей. Путівки для лікування виділяти перш за все тим, хто часто і тривалий
час хворіє, хронічно хворим, тим, хто перебуває на диспансерному обліку за
наявності відповідних документів.
4 Сприяти проведенню оздоровлення сімейною відпочинку та лікуванню
працівників, організовувати оздоровлення дітей працівників дошкільного
закладу у дитячих таборах відпочинку.
5. Організувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню
прадівників освіти, 8 Березня, Новому року тощо.
6. Проводити День шанування людей похилого віку. Забезпечити запрошення
на свято ветеранів праці та пенсіонерів.

Стощви угоди до вились про нас-гупн

1. Спільно формувати, розподіляти кошти на соціальні, культурно-масові
заходи та використовувати їх виходячи з пріоритетів і реальних фінансових
можливостей закладу.

РОЗДІЛ ІХ. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА

З метою подальшого розвитку соціального партнерства сторони
Колективного договору домовились про наступне:
91. При підготовці і прийнятті наказів та інструкцій, що регулюють
соціально-трудові відносини в галузі освіти, які стосуються соціального
захисту працівників, враховувати позицію іншої сторони.



.2. Адміністрація закладу на запрошення профспілкових органів братиме
участь в заходах Профспілки, які спрямовані на захист трудових, соціально-
економічних прав працівників.
93. Створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених
профспілкових представників до навчального закладу.

РОЗДІЛ х. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІпгофсшлкової
ОРГАНІЗАЦІЇ

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

АЕЕіпісграція зобов язхєгьс :
І. Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності профспілкової
організації закладу, встановлених чинним Законодавством, не допускати
втручання в її діяльність, обмеження прав або перешкоджання їх здійсненню
(КУ ст. 36, КЗпП ст. 243, КЗпС ст. 12, 40-45).
2. Для забезпечення діяльності профспілкового комітету, проведення зборів
працівників садочка надавати безкоштовно приміщення з усім необхідним
обладнанням, зґязком, опаленням, освітленням, прибиранням тощо.
3. Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом
[шого колективного договору, сприяти реалізації права профспілки по
захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.
4. Забезпечувати профспілкову організацію можливістю розміщувати власну
інформацію у приміщеннях ДНЗ в доступних для працівників місцях.
5. Забезпечити звільнення від основної роботи представника профспілкового
комітету закладу для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на
час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.
6. Гарантувати виборним профспілковим працівникам (якщо вони обрані на
ці посади із штатних посад закладу) після закінчення їх повноважень надання
ш'спя попередньої роботи, на яке інші працівники приймаються тимчасово.
7. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профспілкового
комітету школи, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними
програмами.
8. Поширювати умови преміювання, виплати винагород, а також гарантії,
компенсації і соціально-побутові пільги, встановлені в колективному
договорі, на обраних профспілкових працівників.
9. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх
підрозділів і служб ДНЗ(їдальня, медичний кабінет тощо) для здійснення
профкомом наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного
законодавства станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням
колективного договору.
10. Розглядати протягом 7 днів вимоги і подання профспілкового комітету
щодо усунення порушень Законодавства про працю та колективного
договору, невідкладно вживати заходів до їх усунення.
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". Забезпечувати участь профспілкової сторони в підготовці змін і

товиень до Статуту ДНЗ, обов”язковийрозгляд їх пропозицій.
12. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі,
шультації, інформувати профспілкову сторону про плани і напрямки
решткуДНЗ
13. Брати участь у заходах профспілкової сторони на ії запрошення.

ЮЗШЛ ХІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ
КОЛЕКТИВНОГОДОГОВОРУ

З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійсненняЩ за його виконанням сторони зобов”язуються:
[. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень
тивного договору, та встановити термін їх виконання.і Періодично проводити зустрічі адміністрації та профкому, на яких
“панувати сторони про хід виконання колективного договору.
3. двічі на рік (серпень-вересень, січень-лютий) спільно аналізувати стан' виконання колективного договору, заслуховувати звіти керівника
Інду та голови первинної профспілкової організації Профспілки
“навиків освіти і науки України про реалізацію взятих зобов”язань на
Цих трудового колективу.

. 4. У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов'язань (положень)
.ш'зувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їхтії.

. Профкомзобов”язується:

Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання
трудового договору, якщо порушується законодавство про працю і не
.ппуються зобов”язанняпо Колективному договору (ст. 45 КЗпП).

.А-іпісграція зобов,язуєгься:

Щукувати Колективний договір та забезпечити його реєстрацію.

['в-етапів? договір підписаний у трьох примірниках, які зберігаються утої із сторін і мають однакову юридичну силу.

Здорученням трудового колективу

Щвач ДНЗ (дитячий садок) Головасоціального страхування
«Ромашка»Апостолівської ДНЗ (дитячий садок) «Ромашка»
иіської [1 дн Апостолі ськоїрадищНаталія ОНЕШКО Яна ГУРА

“82021 року
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ПРОТОКОЛМ .І.

.
і-е - .. пілкових зборів ДНЗ (дитячий садок) «Ромашка»

. клацання колективною договору між адміністрацією ДНЗ (дитяча
уаРоиашка » та трудовим колективом на 2021-2025 роки

: від комісії, яка працювала над колективним договором
ГураЯВ.

В обговоренні взяли участь:
- кВвсопькаВі. ТарасовичН.М. Миронова О.В.

'
.. Шульга Л.О. Власовець О.М. Критик Л.А.

договору був визнаний таким, що відстоює інтереси працюючих в
були внесені деякі доповнення.

: голос .вння:



| дошкшьної освпи (дитягщйСАДОК)«РОМАЦІКА»

Апосюшвської МІСЬКОЇРАДИ

шшнопвтювськоїошсн
НАКАЗ

- встановлення розміру мінімальної
- ої плати на 2021 рік»

Згідно Закону України «Про встановлення розміру мінімальної
ої плати на 2021 рік» встановити доплату до мінімальної заробітної

..; до 6000 грн.

*
Мінімальна заробітна плата - це державна соціальна гарантія' ' ' язковадля підприємств усіх форм власності та господарювання' Закону України «Про оплату праці» )

- УЮ :

[Встановити з 01.01.2021 року розмір мінімальної заробітної ґшати
Ц-І ! І [рн. на місяць.

ушаптеру розрахункового відділу дитячих дошкільних закладів
. ..: .дити нарахування заробітної плати згідно Закону.

' . :ч ДНЗ (дитячий садок)«РомантищНаталіяОНЕШКО



Додаток К: 1

ДО КОЛЄШВНОГО ДОГОВОРУ

.,ЗАТВЕРДЖЕНО”
Завідувач ДНЗ (д/с ) «Ромашка»

Н.Ю.Онешко
2021 р « М» 2214: 2021 р.

СКЛАД КОМІСІЙ :

'ТРУДОВИМ СПОРАМ

]. Тарасевич Н.М. - голова комісії
. 2. Гура Я.В. - член комісії
3. Висоцька В.І. - член комісії

. : СОЦІАЛЬНОМУСТРАХУВАННЮ:

1. Гура Я.В. - голова комісії
2. Тарасевич Н.М. - член комісії

' З. Шульга Л.О. - член комісії

; ' юзсщдумнню НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ виговничого
, нввиговничого ХАРАКТЕРУ :

]. Опешко Н.Ю. - голова комісії
2. Гура Я.В. - член комісії
3. Власовець О.М. - член комісії(

'

, АТЕСТАЦІЇПРАЦІОЮ'ШХЗ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ :

]. ОношкоН.Ю. - голова комісії
2. Гура Я.В. - член комісії
3. Кратик Л.А. - член комісії
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Додаток М.- 2
до Колек-шаною договору

Правила
ішнього розпорядку по ДНЗ (дитячий садок)«Ромащка»

ДНЗ (дитячий садок)«Ромашка» запровадити 5-ти денний робочий
” ень.

працює на основі Статуту, Закон України «Про дошкільну освіту»,
епції, а також Положення про дошкільні заклади освіти України7 ряду
во - методичних програм та інших законодавчих актів Міністерства
України.

овити слідуючий режим роботи :

Найменуванняпрофесій та посад Час роботи

Завідуюча 3 8.00 до 17.00
Перерва з 13.00 - 14.00

Вихователі:
] зміна 7.00 до 13.00
2 зміна 13.00 до 19.00
Помічник вихователя
] зміна з 8.00 до 13.00
2 зміна з 14.00до 19.00
Керівник музичний 3 9.00 до 11.24

Ї Кухар 3 р 3 7.00 до 16.00
!

Перерва з 12.00 до 13.00
Сестра медична 3 8.00 до 12.00

Завідувач господарства 3 8.00 до 12.00

Магшшіст із прання та ремонту 313.00д015.00
спецодяґу(білизни)
Шдсобішй працівник 3 7.30 до 11.30

!

' Сторож Згідно графіка

! . Двірник 3 8.00 до 12.00

а (дитячий садка)«Ромашка» Н. .Онешко
»Я.В.Гура
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