
дошкшьний НАВЧАЛЬНІ/ШЗАКЛАД ( дитячий САДОК) «.КУЛЬБАБКА»Апостошвської МІСЬКОЇ РАДИ дншропвттовської ОБЛАСТІ

КОЛЕКТИВНИЙДОГОВОР
між адміністрацією та трудовим колективом

дошкільногонавчальногозакладу(дитячий садок) «Кульбабка»
Апостолівської міської ради Дніпропетровської області

на 2021 - 2025 роки

Схвалено
протоколом

загальних зборів
трудового колективу

Ма ЦЗ
«01» квітня 202іроку

Завідувач ДНЗ (дитячий садок) «Кульбабка» )“ І.Г. Клімова

Представник трудового колективу Л.М.Нестерак

«01» квітня 202190ш



РОЗДІЛ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

І.І. Сторони Колективного договору та їх повноваження

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

1.1.1. Цей колективний договір укладено на 2021-2025 роки.

І.] .2. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу, протокол
М.» 3 від 01 квітня 2021 року і набуває чинності з дня його підписання. (Додаток М 1)

1.1.3.Цей колективний договір діє до прийняття нового.

1.1.4.Сторонамиколективного договору є:

- адміністрація дошкільного навчального закладу в особі завідуючо'і Клімової Інни Григорівни,
яка представляє інтереси власника і має відповідні повноваження. - з однієї сторони:
- представник трудового колективу в особі Нестерак Любов Миколаївни. - з другої сторони.

1.15. Адміністрація допцсільного навчального закладу «Кульбабка» с.Запорізьке
Апостолівського району визнає Нестерак Любов Миколаївну єдиним повноважним
представником всіх працівників закладу в колективних переговорах

1.1,6.Дія колективною договору поширюється на всіх працівників установи.

1.1,7. Сторони беруть на себе зобов'язання будувати свої взаємовідносини на основі принципів
соціального партнерства: рівноправності сторін. взаємної відповідальності. конструктивності і

аргументованості як під час переговорів (консультацій) для укладення колективного договору.
внесення в нього змін і доповнень, так і при вирішенні всіх питань у галузі соціально-
економічних і трудових відносин. що виникли в ході його виконання. При цьому:

- Представник колективу бере на себе зобов”язання сприяти ефективній роботі властивими
профспілці методами, усвідомлюючи відповідальність за реалізацію спільних 3 керівником
закладу цілей та необхіш-іістьпідвищення якості та результативності педагогічної праці.

- керівник закладу бере на себе зобов'язання дотримуватися вимог чинного законодавства
України, зокрема законодавства про колективні договори і угоди, про працю, про освіту та
БИКОНУВЗТИ зобов'язання ЦЬОГО договору.

Якщо порушення трудових і соціально-економічних прав працівників, невиконання зобов'язань
колдоговору буде зумовлено передбаченими обставинами або незаконними діями вищестоячих
органів управління освітою. керівник заклащ звільняється від віштовідальності за умови
повідомлення представника трудовою колективу про виникнення цих обставин.

І.],8. Колективний договір (далі * Договір) укладений на двосторонній основі згідно з
Законами України: «Про колективні договори і угоди», «Про освіту», «Про оплату праці». «Про
охорону праці», а також відповідно до законодавства про працю, відпустки. на основі
прийнятих сторонами зобов“язань та взаємно узгоджених інтересів. Його положення і норми
діють безпосередньо і є обов'язковими як мінімальні гарантії для застосування та вирішення
питань регулювання соціально-економічних і трудових відносин. що є предметом цього
Договору.



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

1.1.10. Цим Договором Сторони визначили узгоджені між ншии позиції і Ці коло своїх
повноважень, а також відтворюють у Договорі відповідні положення Конституції та окремих
законів України. нормативних актів Кабінету Міністрів України, Міністерства праці і
соціальної політики України, Міністерства фінансів України. Міністерства освіти і науки
України. які мають особливе значення для регулювання правовідносин роботодавця з
працівниками.

1.1.11. Жодна сторона протягом дії Договору не може в односторонньому порядку: вносити до
нього зміни або доповнення; припиняти виконання взятих на себе зобов”язань; не виконувати
або не дотримуватись узгоджених положень і норм Договору; приймати рішення, які б
змінювали зобов,язання, норми. умови і положення цього Договору або припиняли їх
виконання. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного
договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 10-денний строк з дня їх
отримання іншою стороною та згідно з процедурою.

].1.і2. Сторони Договору домовилися про безперешкодний взаємний обмін економічною.
методичного, організаційною. професійною. фінансовою та іншою інформацією. необхідною
для роботи, підготовки і укладання Договору. на умовах. передбачених статею 10 Закону
України «Про колективні договори і угоди».

1.2. Мета Договору та термін його дії

1.2.]. Метою Договору є сприяння регулюванню і забезпеченню виробничих (навчально-
виховних), трудових і соціально-економічних прав працівників освітньої галузі. посилення їх
соціального захисту. особливо з питань прийому і звільнення, режиму роботи, нормування.
умов і оплати праці. заохочення, доплат і винагород, пільг, гарантій та компенсацій. дисципліни
і охорони праці, праці жінсж і молоді, підвищення кваліфікації, соціального страхування.
медичного обслуговування. лікування і оздоровлення. відпочинку і дозвілля працівників(ст.10-
]ЗКЗпП України).

1.2.2. Сторони Договору домовишгсь гарантувати працівникам дотримання чинного
законодавства у сфері трудових і сопіально-економічш правовідносин, домагатися
забезпечення встановлених законодавством соціальних гарантій. компенсацій і пільг для
працівників, членів їх сімей та їх дітей, а також для пенсіонерів, які безпосередньо вийшли на
пенсію після праці в закладах освіти. як це передбачено пунктом 4 статті 57 Закону України
«Про освіту».

1.2.3. Сторони неухильно будуть дотримуватись вимог чинного законодавства про те, що умови
колективного та індивідуальних трудових договорів, укладених колективно або індивідуально
в тому числі і при найманні на роботу переведенні на іншу роботу або посаду. вважаються
недійсними якщо вони погіршують ст ' ін у .. . з
законодавством та Цим Договором (ст9 КЗпП України).

1.2.4. Сторони постійно сприятимуть не лише розвитку навчально-виховного процесу і

зміцненню матеріально-технічної бази, збереженню робочих місць і зайнятості працівників. а й
дотриманню правових засад і гарантій. здійснення працівниками права розпоряджатися своїми
здібностями до продуктивної і творчої праці. вирішення проблем охорони Здоров”я.
культурного дозвілля та житлово-побутових умов.

].25. Договір укладений на 2021-2025 роки і набирає чинності з дня його підписання

2



представниками Сторін. До закінчення строку дії Договору він може бути доповнений.' або ск " тільки за то згодою Сторін після проведення відповіднихконсультацій і переговорів.

1.2.6. Сторони Договору домовились, що після закінчення строку дії Договору, він діятиме дотого часу, поки Сторони не укладуть новий або не переглянуть чи не продовжать строк діїчинного. У випадку зволікання з укладанням нового Договору, внесенням змін чи доповнень донього в обумовлені терміни, недотримання його положень однією з Сторін, за ініціативою іншоїСторони будуть вживатись заходи щодо притятнення до відповідальності винних в цьому осібзгідно з чит-тм законодавством, як це передбачено статтею 20 Закону України «Про колективнідоговори і угоди»

1.3. Сфера діїположень Договору

1.3.1. Сфера договірного регулювання трудових і соціально-економічних правовідносин між, ' м і робо 'са- чується: К. ' : МОП 87, 98, 144, 154, а такожрекомендаціями МОП 91, 94, 1І3, 163 та іншими нормативно-правовими актами. КонституцієюУкраїни та системою законодавчих актів, які вкшочають Кодекси законів про прашо України,про адміністративні правопорушення. Законами України:

Про освіту;
Про колективні договори і угоди;
Про оплату праці;
Про Державний бюджет України;
Про статус і соціальний захист громадян, які постраждшш внаслідок Чорнобильськоїкатастрофи;

« Про охорону праці;
Про зайнятість населення;
Про підприємства України;
Про відпустки;
Про соціальне страхування;
Про пенсійне забезпечення;
Про порядок вирішення колективних трудових спорів та інші.

І,3.2. Колективвшйдоговір поширюється на всіх членів трудового колективу (ст. 1 8 КЗпПУкраїни), є обов”язковим для уповноваженої власником завідуючої ДНЗ (дитячшїісадок)«Кульбабка» та працівників.

РОЗДІЛ ІІ.

ЕКОНОМІЧНИЙРОЗВИТОК УСТАНОВИ

Адміністрація зобов'язується:

2.І. Забезпечувати розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ «Кульбабка»с.Запорізьке. створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу увідповідності до фінансових можтшвостей.

2.2. Забезпечити ефективну діяльність закладу, виходячи з фактичних обсягів фінансування, тараціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботиустанови. поліпшення становища працівників.

23. Застосовувати засоби матеріального і морального стимушовання якісної праці для всіхпрацівників закладу. раціонального використання наявного обладнання, технічних засобівнавчання тощо.



24. Контрошовати, щоб: з урахуванням фактичної потреби в установі проводилося
комплектування педагогічними кадрами Не допускати безпідставного і примусового
звільнення педагогічних працівників та скорочення їх педагогічного навантаження протягом
року; навчальне навантаження в об ємі менше тарифної ставки встановлювалося лише за
письмовою згодою працівників,

25 З усіх питань. які повязані зі зміною організації праці системи заробітноі плати своєчасно
інформувати представника трудового колективу

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

27. 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.

28. Відповідно до заявок та направлень (відділу освіти та центру зайнятості) забезпечити
працевлаштування в установі освіти випускників педагогічних навчальних закладів за
отриманою спеціальністю. уклавши з ними трудовий доювір та установивши їм тижневе
навантаження в обсязі не нижче кількості годин на ставку заробітної плати.

29. Забезпечувати наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі
та професійному зростанню.

210. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором розяснити під розписку
йою права. обовязкн інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в
особливих умовах відповишо до чинного законодавства і даного колективною договору.

21]. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, вимог щодо посадових
обовіязків. правил внутрішньою трудового розпорядку. (Додаток КЦ)

Представникколективузобов'язується:

2 12 Розяснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації
праці їх права і обовязки.

2.13. Сприяти дотримаьппотрудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку
в закладі.

2.14. Забезпечувати постійтшй контроль за своєчасним введенням у дію нормативних
документів з питань трудових вішюсин, організації, нормування праці, розподілом
педагогічного навантаження.



РОЗДІЛ ПІ.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Адміністрація зобов,язуєтьея:

З.]. За згодою між працівником і адміністрацією може встановлюватись як при прийнятті на
роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень без будь-яких
обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки
та всіх гарантій. пільг. компенсацій, встановлених цим колективним договором.

32. Здійснювати гласний аналіз стану та прогнозування щодо використання трудових ресурсів
в установі.

33. Не допускати економічно необгрунтованого скорочення грутт(підгруп),робочих місць. У
випадку об”єктивної необхідності скорочення чисельності педагогічних та технічних
працівників провести його після закінчення навчального року.

3.4. При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі по] ст.40 КЗпП України:
* повідомляти не пізніше як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості про
вивільнення працівників у зв“язку із змінами в організації виробництва і праці. в тому числі
ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або
штату працівників;
' вивільнення працівників здійсшовати лише після використання усіх можливостей забезпечити
їх роботою на іншому робочому місці, в т. ч. за рахунок звільнення сумісників. ліквідації
суміщення тощо;
при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі у

випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації. крім передбачених законодавством.
надається також особам перешіенсійного віку.

35. При зміні власника ДНЗ «Кульбабка» с Запорізьке, а також у разі реорганізації (злиття.
приєднання. поділу. виділення, перетворення) звільнення працівників проводити лише у разі
скорочення чисельності або штатуі

З.в. Захищати честь, гідність працівників закладу.

Представникколективузобов'язується:

3.74 Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту
вивільнюваних працівників

18. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством.
Контролювати надання працівникам переважного права заміщення на роботі відповідно до ст.
42 КЗпП України.

349. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних) жінок. які мають дітей
віком до трьох років (до шести років - частина друга статті 179 КЗпП України). одиноких
матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ст. 184 КЗпП України).

3.10. Захищати законні права та інтереси працівника в органах влади, перед адміністрацією
установи і відділом освіти.

СТОРОНИ Колективного договору домовились про наступне:

- встановити в закладі робочій тиждень згідно із Статутом та робочими навчальними планами;



є ,
* надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим ії збереженням лише за
наявності особистої заяви працівника (ст.25. ст.26 Закону України «Про відпустки»);

РОЗДІЛ ІУ.
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ. РОБОЧИЙЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ

4.1. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії з розгляду індивідуальних
трудових спорів.

4.2. У термін, визначений працівншсом, за його власним бажанням розривати з ним трудовий
договір (в тому числі, строковий), якщо в установі не виконується законодавство про охорону
праці, умови колективного договору з цих питань, з виплатою відповідної вихідної допомоги
(ст. 6 Закону України «Про охорону праці»).

43, Протягом 2-х 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 (через накази. розпоряджеьп-ія,посадові
інструкції, функціональні обов*язки і т.д.).

4.4. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз*яснення працівникам
причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм. Про запровадження нових
норм чи зміну чинних норм праці повідомити працівників не пізніше як за 2 місяці до їх
запроваджеш-ія.

45. Забезпечити своєчасне (не менше одного разу на п'ять років) підвищення кваліфікації
педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з

чинш законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду.
вигшатадобових),

4.6. Розподіл педагогічного навантаження здійснювати за погодженням із представншсом
трудового колективу. Попередній розподіл навчального навантаження на настутший
навчальний рік проводити не пізніше 25 травня поточного навчального року з інформуванням
працівників.

47. Режим роботи (графіки роботи) затверджувати за погодженням уповноваженого
представникатрудового колешву.
4.8. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних
обов'язків (за винятком випадків. передбачених чинним законодавством).

49. Залучати працівників до роботи в позаурочний час, як виняток, лише з дозволу
представника трудового колективу з оплатою її у відповідному розмірі, передбаченому чшп-шм

законодавством.

4.10. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових
випадках за ЇХ ЗГОДОЮ [ за погодженням З представником ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ.

4.11. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з представником
трудовою колективу і доводити до відома працівників. враховуючи виробничу необхідність та
залу працівника:

!

' Відпустки педагогічних працівників не менше 56 календарних днів. але не більше 59 днів.
враховуючи додаткові відпустки. надавати переважно в літній період:

Відпустки не педагогічних працівників не менше 24 календарних днів. (Додаток М 3)



4.12. Повідомляти працівх-шка про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до
встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону України «Про відпустки»).

4.13. Тривалість додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно з чинним
законодавством ст.8 Закону України «Про відпустки» та іншими нормативними актами і цим
колективним договором

4,14. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину - інваліда
за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних
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, одиноким матерям (ст.19 Закону України «Про
відпустки»).

4.15. Відкликання працівника зі щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у
випадках”передбачених чиншгмзаконодавством (ст. ії Закону України «Про відпустки»).
4.16. Забезпечення дотримання працівниками трудової дисципліни у відповідності з вимогами.
які записані в посадових інструкціях та функціональних обов“язках, правилах внутрішнього
трудового розпорядку.

4.17. Всім працівникам ДНЗ (дитячий садок) «Кульбабка» брати активну участь в житті
закладу. а саме в організації і участі проведення свят, присвячених Дню працівників освіти. 8
Березня. Нового року і т. д.

4.18. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів. в у разі
виникнення - забезпечити їх вирішення згідно з чиним законодавством.

Представник колективузобов'язується:

4.19. Сприяти упереджению виникнення трудових конфліктів

4.20. Представляти та захищати законні права та інтереси працівників в органах влади та
управління освітою.

гозшлу.
ОПЛАТА ТА нормування ПРАЦІ

Адміністрація зобов'язується:

5. ]. Оплату праці працівншсів здійснювати у межах бюджетних асигнувань згідно з
Положеннш про умови оплати праці, розробленим відповідно до постанов Кабінету Міністрів
України (перелічуються) та законів України (вказуються нормативні акти).
( додаток Ми!)

Виплату заробітної плати працівникам здійснювати в строки, встановлені законодавством
та колективним договором, але не рідше двох разів на місяць.( додаток М.» 5)

53. Не допускати заборгованості із виплати заробітної плати, а при ії наявності складати
графіки ії повного погашення.



54. Компенсацію працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушеннямтермінів ії виплати та індексацію заробітної штати у зв'язку із зростанням індексу споживчихцін здійснювати згідно із законодавством.

55. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем.
заробітну плату виплачувати напередодні. Заробітиу 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

5.64 Преміювання працівників здійснювати згідно з Положенням про преміювання працівників
здійснювати згідно з Положеннш про порядок надання щорічної грошової винагородипедагогічним та іншим працівникам ДНЗ відповіддю 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.( додатокб)

5.7. Виплачувати працівншсам 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

58. 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

5.9. Обчислення та виплату щорічної надбавки за вислугу років проводити відповіді-то дозаконів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування».
(додаток М 7)

5.10. Своєчасно нараховувати і сплачувати єдиний соціальний та інші страхові внески.
встановлені чинним законодавством. в повному обсязі незалежно від фінансового стану
установи.

5.114 Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових
окладів, надбавок до них та фінансування інших передбачених законодавством гарантій, пільг і

компенсацій.

512. 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 ПРШЮЧИХ У розмірі не нижче ВСТаІ-ІОБЛЄНОГО законом МіНіМЗПЬНОГО СТРЗХОБОГО
внеску.

513. При виплаті заробітної штатиповідомляти працівників про загальну суму заробітної плати
: розцшфровкою за видами виплат, про розміри і підстави утримань із заробітної плати та про
суму заробітної плати. що належить до виплати (ст. 1 10 КЗпП України).

5.14. Відповідно до п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників
освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. На 102, у випадку.
коли в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від педагога причин, оплата його праціздійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації. за умови, що
вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогіщ роботу,



%5.15. Відповідно п 833 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦКПрофспішси працівників освіти і науки України на 2021-2025 роки сторони рекомендуютькерівникам установ та закладів освіти забезпечити оплату простою працівникам. включаючинепедатоґічних, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки(посадового окладу).
Оплату праці вихователів, керівників музичних, інших педагогічних працівників навчальнихзакладів у випадках, кошт в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від нихпричин (епідемії, метеорологічні умови тощо), забезпечити із розрахунку заробітної плати,встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

Представник трудового колективузобов'язується:
5.16. Здійснювати контроль за дотриманням в закладі законодавства про оплату праці.
5.17. Сприяти в наданні працівникам закладу необхідної консультативної допомоги щодопитань оплати праці.

5.18. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної. адміністративноївідповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства прооплату праці, умов даного колективного договору. що стосуються оплати праці (ст 45. 141 , 147-1 КЗпП. ст. 36 Закону України «Про оплату праці», ст. 18 Закону України «Про колективні
договори і угоди»).

5.19. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору, щодо оплати праців комісії по трудових спорах (ст. 224-230 КЗпП).

5.20. Повідомляти про всі факти порушень, щодо оплати праці державну інспекцію праці.
521. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушеннізаконодавства про оплату праці,

РОЗДІЛ УІ.

ОХОРОНА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ УСТАНОВИ

Адміністрація зобов'язується:

6.14 Вшшачуватиза рахуноккоштів підприємства одноразову матеріальну допомогу праціві-шку. якийотримаввиробничутравмупри виконанні ним трудовихобо'язків.(Додаток На 8)

62. Проводити навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеноюнебезпекою.

6.3. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог ЗаконуУкраїни «Про охорону праці», нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів,графіків типово-попереджувальних ремонтів устаткування та вентиляції.

6.44 Організувати видачу миючих засобів працівникам. (додатокМ 9)

6.5. Своєчасно видавати працюючим відповідно до норм спецодяг, інші засоби індивідуального
захисту. У випадку дострокового їх зносу не з вини працівників замішовати за рахунокустанови. (Додаток МЮ)

6.64 З метою покращення умов праці ш'нок реалізувати такі заходи:' не допускати жінок на важкі роботи та роботи з пшідливими і небезпечними умовами праці
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відповідно до Переліку ваиошх робіт і робіт з шкідливими і небезпечнщш умовами праці. наяких забороняється застосування праці жінок (затверджений наказом Міністерства охорониздоров”я України від 29.12.1993р. Ме256), (стаття 10 Закону України «Про охорону праці»):
0 не допускати жінок до піднімати і перенесення вантажу. вага якого перевищує граничндопустимі норми відповідно до Гр ..х норм пі ' і не; ' важких , івжінками (затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.1993 р. На 241),(стаття 10 Закону України «Про охорону праці»). (Додаток М 11)

6.7. Клопотяти перед міським відділом освіти про забезпечення закладу нормативно-правовимиактами з охорони праці.

6.8. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв”язку з нещасним випадком навиробництві, місце роботи та середню заробітну плату на весь період до відновлення
працездатності без визнання їх в установленому порядку інвалідами. У разі неможливості
виконання потерпішш попередньої роботи забезпе'шти відповідно до медичних рекомендаціййого перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи (ст. 9
Закону України «Про охорону праці»).

69. Надавати матеріальну допомогу працівникам у випадку хвороби внаслідок травм навиробництві залежно від тривалості хвороби. (Додаток Мз12)

6.10. Організовувати проведення щорічною обов'язкового медичного огляду осіб закладу.
6.11. Виконувати до 15 листопада кожного року всі заплановані заходи з підтотовки установидо роботи в зимових умовах.

6.12. Придбати для закладу медикаменти та провести медогляд. (Додаток МЦЗ)

6.134 Забезпечити налеяо-хе утримання санітарнолобугових приміщень. Щорічно складатиплани ремонтних робіт.

6.14, Проводити один раз на три роки навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності
[охорона праці. пожежна безпека тощо) посадових осіб, спеціалістів з питань охорони праці.безпеки життєдіяльності, працівників галузі.

РОЗДІЛ УП.

СОЦІАЛЬНИЙЗАХИСТ ШАШВНІ/ПСІВ

Адміністрація зобов'язується:

7.1. При наявності фінансування надавати педагогічним працівникам щорічну грошовушагороду в розмірі до одного посадового окладу за сумлінну прашо. зразкове виконанняцухбових обов'язків (ст. 57 Закону України «Про освіту»). (Додаток К214)

7.2. Вшанувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення в розмірі одногоніш-шого посадовою окладу при наданні щорічної відпустки (ст. 57 Закону України «Просвіт-р).

73. За наявністі коштів міського бюджету надавати технічтпш працівникам матеріальнутомоґу. в тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, всумі не більш ніж один посадовий оклад на рік (постанова кабінету Міністрів України М9134 відпотата).
14. Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком.



Представниктрудового колекгиву зобов'язується:
75. Сприяти членам трудового колективу у вішзеденні їм земельних ділянок під городи,житлове будівництво.

РОЗДІЛ УПІ.

ГАРАНТІЇ ПРЕДСТАВНШСАМ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

Адміністрація зобов'язується:

8.1. Надавати представникам трудового колективу всю необхідну інформацію з питань, що єпреішєтом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки по захистутрудових і соціально - економічних інтересів працівників.

З.І. Безоплатно надавати представникам трудового колективу обладнане приміщення. засобизв'язку. сейф. оргтехніку. канцтовари. приміщення для проведення зборів. засідань тощо(п. 249К3пПУкраїни).

83. Забезпечити вільншїт доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і службустанови (їдальня. медкабінет) для здійснення представнику трудового колективу наданих правковтрошо за дотриманням шноґо законодавства станом охорони праці і техніки безпеки.виконаштям колективного договору,

РОЗДІЛ ІХ.

ЗАКЛІОЧШПОЛОЖЕННЯ. КОНТРОЛЬЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРУ

Сторони зобов'язуються:

9.14 Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень Колективного договору. тавстановити термін їх виконання. (Додаток Л'215, М.Іб)

92. Періодично проводит зустрічі адміністрації та представника колективу. на якихінформувати сторони про хід виконання колективного договору.

93 У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов,язань (положень) аналізувати причинита вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації. Осіб, винних у невиконанніположень Колективного договору, притягати до відповідальності згідно з чиннимзаконодавством.

Представникколективузобов'язується:

Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору“ якщопорушується законодавство про працю і не виконуються зобов,язання по Колективвомупотвору (ст. 45 КЗпП).

Адміністрація зобов'язується:

Роздрукувати Колективний договір та забезпечиги його реєстрацію.

Колективний договір підписаний у трьох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і
мають однакову юридичну силу,



Кшсґгивний договір підписали:

Щит! ДНЗ
(птичий с ' ) «Кульбабка»

І.Г. Клімовв

«01» квітня 2021 року

Представляв трудового



Додаток М:]
до Колекгивпого договору

ПРОТОКОЛК: ]

загальних зборів ДНЗ (дитячий садок)«Купьбабка»

:. Запорізьке «01» квітня 2021 р-ощ

Ни обш'кусюїть -8-
Присутні ЇЗ,

погядок данний:
1. Укладання колективною договору між шіністрацієюДНЗ (дитячий садок) «Кульбабка» та

трудовим колекгивом на 2021-2025 роки

СЛУХАІШ: від комісії, яка працювала над колективним договором виступила

Войтович Г.Іы, яка зачитала проєкт договору.

ШСГУГП/ШИ: Кобзарь Т.А., Прополя А.Б., Аношкіна В4Ю.

Просп- договору був визнаний так, що обрати представником який буде відстоювати інтереси
пришеючих в колективі1НестеракЛюбов Миколаївну.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За -8
Проти -0
Утргшдпись -0

ВИРІІЦИЛИ: Приїшяти колективний договір на 2021-2025 роки в поданій редакції

/Голова загальних зборів: / І.Г. Клімова
/і/



Додаток К: 2
до Колекшввиго договору

Затверджую:
завідувач ДНЗ(дитячий садок)
«Кульбабка» І.Г. Клімова
«01»

квітні! 2021 р.

ПРАВИЛА
внутшшньоготрудового юзпогядкув дошкшьному НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАД]

аштячийСАДОК) «КУЛЬБАБКА»

ПОСАДА ГОДИНИ ПРАШ ПЕРЕРВА

І Завідувач 8.00» 18.00 13.00- 15.002 Кухар 7.00- 15.003 Впховатепі І зміна 7.00 - 1100
П зміна 13.00- 19.00

4 Музичний ,
' 9.00 - 11.005 Помічник вихователя 8.00« 18.00 1300 - 15.006 Помічник вихователя 10.00 7 12.30

7 " ' по ппанню білизни 12.3[Р1430
8 Нічні , ' 21.00-05.00 за ., :



Додаток К! 3
до Колективноґо доґовору

Затверджую:
завідувач Ш-І3(дитячийсадок)
«Купьбабка» І.Г. Клімова
«01 »

КШЇЇ
202 1р.

Графіквідпусток працівниківДНЗ (дитячий садок) «Кульбакя» на 2021 р.

Пш- Чп 3. який З якого додпкові
К: д: прийому період чясу піди «гґки
п/п п.1.в и: миди. |тип. !

роботу відпусґ- відпуп- ,; Е

.. .. : ; з :
а “ . : * Е

:: 32 = .. .5-5 ат :. т п о =: = = в:

1 Клімова І.Г. вивід. 06.09. 16 06.09.20- 13.07.21- 7 42 49
. 05.09.21 01.09.21
; 2 вихов. 28.05.02 28.05.20 13.07.21- 56 56
1 Нетрак 27.05.21 07.09.21
і Л.М.
! кер. муз. 19.02.08 19.02.20- 13.07.21- 42 42
' 18.02.21 23.08.21
Г
3 Войтович вихов. 01.10.03 01.10.20- 17.05.21- 56 66

' Г.І. 30.09.21 12.07.21

[ 01.10.20- 10.03.21- 10
; Соп. 30.09.21 19.03.21

відщсткв
« 4 Прополя кухар 05.04.21 4 28 32

|
А.Б.

[ 5 Аношкінн пом.вих 02.07.20 02.07.20- 16.08.21- 4 28 32

!

В.Ю. 01.07.21 17.09.21.

м.попр 11.03.21 11.03.21- 16.08.21- 24 24
10.03.22 09.08.21

6 КобзарьТ.А кухар 09.07.18 09.07.20- 20.09.21 - 24 24
08.07.21 13.10.21

7 Нестерак Сторож 19.11.19 19.11.20- 18.10.21> 24 24
В.Ю. 18.11.21 11.10.21

8 Іванченко сторож 09.09.16 09.09.20- 23.08.21- 24 24
М.М. 08.09.21 16.09.21



Додаток К: 4
до Колекшвного договору

Затверджую:
завідувачШі3(дитпчий садок)
«Кульбабка» І.Г. Клімова
«01 » квітня Ї 2021р.

ПОЛОЖЕННЯ
про оплату праці

Кодекс законів про працю України реґушоє трудові відносини всіх працівників. сприяючи
продуктивності праці, поліпшення якості роботи, підвищення ефективності

. ного виробнтщтва і піднесення на цій основі матеріальною і культурною рівня життя”Ідіш“
]. В дитячому содку «Кульбабка» діє система оплати праці на базі окладів і професій потомурозкладу, який затверджується Апостолівськтш міським головою згідно Постанови'! 1298 від 30.08.2002 року Кабінету Міністрів «Про впроващркевшя умов оплати праці“ваша-ів на основі єдиної тарифної сітки розрядів коефіцієнтів із оплати праці працівниківта, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Наказу Міністерства освітиі-уп України від 26.09.2005 року На 557 та Наказу Міністерства освіти і науки України від“12006 року Ма] 51.
2. Якщо працівник відпрацював неповний місяць, зарплата йому нараховується

чопорпійнофактично відпрацьованому часу.
3. В шттячому содку «Кульбабка» діє система доплат згідно з законодавством України. а

“крепко розміри доцпаті посади:
в) сторожам - 40% за роботу в нічний час;
6) помічнику вихователя, машиніету по пранню біішзни -10% за роботу штзннфікуючими

в) кухар
4. Зберігати за працівником місце та середній заробіток за час прохошкення курсів

підвищення кваліфікації (ст..19 Закону України «Про охорону праці») у проведенні розрахунків з' під час пі їх та 'Ї' дотримуватись вимоґ Постанови
МінстуМіністрів України від 28.06.1997 року На 695.

Працівникам проводяться виплати по листах тимчасової втрати працездатності, згішто]Ьстанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 року На 1266 «Порядок обчислення
сереішьої заробітної плати (доходу) штя розрахункових вішлат загальнообов'язковим
државним соціальним страхуванням».



Додаток М 5
до Колективного доґовору

Затверджую:
завідувач ДНЗ(дитячий садок)
«Кульбабка» І.Г. Клімова
«01» квітня Ї 2021р.

І“.

Додаток
до колектвноїугоди по ДНЗ (дитячий садок) «Кульбабкш

відповіло ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці»
дити виплату заробітної плати по ДНЗ (дитячий садок) "Кульбабка" 2 рази на місяць, в10 та 26 числа місяця, із них: до 10 числа ч термін вшшати заробітної плати за першупоточною місяця (аванс), розмірякоїмає бути не менше оплати за фактичнований час з розрахунком тарифної ставки (посадового окладу) працівника, до 26- термін виплати заробітної плати за другу половину потош-югомісяця.У разі, коли день виплати збішпьсяз вихідшш, святковим або неробочигмднем, виплатуітноі'плати проводити на передодні.



додатокМб
до Колективного договору

Затверджую:
завідувач ДНЗ(дитят-Щй садок)
«Купьбабка» І.Г. Клімова
«01» квітня! 2021р.

1

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок наданнящорічної

грошової винагороди
педагогічним та іншим працівникам
ДНЗ (дитячий садок) «Кульбабкя»

Вішговішю до діючою «Положення про порядок використання коштів на преміювання».
ішовішзо до постанови Кабінету Міністрів України М9134 від 07.02.2001 року. Порядку
шввп щорііп-юї грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів
чинної та комунальної форми власності за сумлінну працю. зразкове виконання службових
бов'пків, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України М 898 від 054062000 року,
.Іґівісграція за погодженням з профспілковим комітетом ухвашоють:

]. Надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам здійснювати за
підсумками навчальною року (вересень-серпень), за наявності особливих досягнень та
результативності у навчально-виховному процесі,

2. Надання щорічної грошової винагороди проводиться наказом завідуючоі' за погодженням з
ПК.

3. Преміювання працівників здійснюється один раз на рік в межах фонду заробітної плати.
затвердженої в кошторисі доходів і видатків, за рахунок економії фонду заробітної плати по
закінченню року.

4. Преміювання працівників здійснюється згідно з наказом завідуючої, при умові виконання
показників преміювання.

5. Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу
(ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень.

6. Надання щорічної грошової винагороди здійсшоєттзсяв межах одного посадового окладу
педагогічним працівншсам:

6.1. За сумлінну працю направлену на досягнення знань по предметам, якість планування і

ефективність проведення занять.

6.2. За зразкове виконання службових обоґязків за умови досягнення ними успіхів у
вихованні дітей і заохочення з боку завідуючої, міськвно, обласного управління освіти
(грамоти, подяки, дипломи),

63. За роботу по створенню і збереженню матеріальної бази кабінетів, майстерень. сприяння
благоустрою ДНЗ.

6.4. За впровадження передового досвіду, новітніх педагогічних технологій.

65. За участь у проведення семінарів. високий рівень проведення відкритих занять.

6.6.3а збереження та використання учбово-матеріальної бази та технічних засобів навчання,
оформлення приміщень, виготовлення наочності.



, 7 Н...] вимог , праці, '
, сатири-гігієнічногорешу,

'чна грошова винагорода не видається, якщо є:
порушення правил ТБ, травми дітей;
шііністративш' стягнення, догани;
низьку резущтативність успішності дітей.

ову винагороду, преміювання завідуючої допшільного закладу проводиться на підставі
оршення вшцого органу управління.



Додаток М 7
до Колекгивного договору

Затверджую:
завідувач ДНЗ(дитячий садок)
«Кульбабка» І.Г. Клімова
«01»

кахт?
2021 р.

]

ПОРЯДОК
виплатинадбавокза вислугу рош'в педагогічним та науково - педагогічним працівникам

навчальнихзакладавта установ освіти.

1. Педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та
установ освіти виплачуються надбавки за вислугу років щомісяця у відсотках до посадового
складу (ставки зарплати) залежно від ставки педпрацівника у таких розмірах понад 3 роки -
10%, понад 10 років - 20 %, понад 20 років -30%.

24До стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років
педагогічних та науково-педагогічних працівників (далі стаж педагогічної роботи)
зараховується, а також і час роботи на посадах передбачених переліком затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. М; 963, а також час роботи на
посаді групової меішчної сестри дитячих ясел та ясел садків

3. До стажу педагогічної робота зараховується робота на відповідних посадах у
закладах освіти

4. Час роботи на посадах педагогічних та науково-педагогіштих працівників за
межами України зараховується до стажу педагогічної роботи, якщоШжнародншии угодами
(договорами) передбачено зарахувати роботи до стажу, необхідного для призначення
трудових пенсій.

5. Основним документом для визначення стажу педагогічної роботи є трудова
книжка та інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.

6. Зміна розміру надбавки за вислугу років провошггься з місяця, що настає за
місяцем, коли виникло таке право, якщо документи необхідні для своєчасного і правильною
обчислення стажу, знаходяться в навчальному закладі чи установі, а бо з дня подання таких
документів працівником.

7. У разі коли педагогічні та науково-педагогічні працівники виконують роботу
обсягом менше або більше норми, передбаченою ставкою заробітної плати, розмір надбавки за
вислугу років зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (обсятуроботи)
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Додаток .": 8
до Колективного договору

Затверджую:
завідувач ІШЗ(дитячий садок)
«Кульбабка» І.Г. Клімова
«01» квітня , 2021р.

ОДНОРАЗОВА
МАТЕРІАЩНАДОПОМОГА ПРАШВНШСУ, ЯКИЙОТРИМАВ ВШОБШЧУ

ТРАВМУ

чувати за рахунок коштів підприємства одноразову матеріальну допомогу
»

, який отримав виробничу травму при виконанні ним трудових обо'язків, без стійкої
: працездатності у таких розмірах:

, : непрацездатності (за листом Розмір матеріальної допомоги (умовно: у і
.

> . нездатностікалендарні дні, відсотках від заробітної плати потерпілого
» ) або гарантованої мінімальної заробітної

плати)
20
70
100
200
300

Якшо комісією з розслідування по випадку - що “ випадок
* в наслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці,

= .. одноразової допомоги може бути зменшено у порядку, що визначається трудовим
: -м за поданням власника та профспілкового комітету, але не більше як на 50%.
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Додаток К! 9
до Колективного договору

Затверджую:
завідувач дН3(дитшй садок)
«Кульбабка» І.Г. Клімова
«01» ЮіЇ 2021р.

ТИПОВІ НОРМИ
БЕЗКОШТОВНОЇВИДАЧІ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ

(грамів на місяць для однієї особи)

Для
санітарно -

К! Перелік професії і посади пргщівншсів,якши Для гігієнічних
безкоштовно видається мило потреб ***

а/п туалепшх

потреб
] Кухар у навчальному закладі 400 400*

2 Меди'ший персонал навчальною закладу 400
3 Працівники кухонь у навчальних закладах 400 400*
4 Прибиральнш службових приміщень 400 400
8 Інші професії і посади, робота на яких пов'язана 400“

із забрудненням

Примітки:' Мило, яке передбачено на санітарно-гігієнічні потреби кухарям, працівникам
кухні видається для місць загального користування (до умивальника).

' 'що видається за нормами відповідно до нормативно-правових акп'в про охорону праці 5г
надобу для однієї особи але не більше 400г на місяць.

'“ Даною нормою передбачено мило господарче (72), яке відпускається на санітарно
гігієнічні потреби у місця загального користування.
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Додаток М 10
до Колективного договору

Затверджую:
завідувач ДНЗ(дитячий садок)
«Купьбабка» І.Г. Клімова
«01» Ви?? 2021 р.

" ТШІОВІНОРМИ
БЕЗКОШТОВНОЇВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГООДЯГУ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО

ЗАХИСТУ

Мо з/п Професія, посада Спецодяг, спецвзуття, інші засоби Строки
індивідуального захисту носіння в

місяцях
1 Кухар Ковпак З

Халат бавовняний 3
Фаргух бавовняний з нагруднико 12

6
2 Праця Халат бавовняний 12

Чоботи гумові 12
Печатки гумові 3

Фартух ґумови 6

3 Помічник вихователя Хапат бавовняний 12
3

4 Вихователі Халат бавовняннй 12

5 Медсестра Халат бавовняний 12

Примітки :

1. Безкоштовно видача спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту за
переліком професій і посад, передбачених у цих нормах. проводиться у всіх галузях
народного господарства належного від їх профілю і відомчої пішюрядкованості. якщо
вони не обумовлені у відповідних Типових галузевих нормахг

2. Кому і на який строк видавати спецодяг, спецвзуггя та інші засоби індивідуального
захисту визначає трудовий колектив з урахуванням умов праці і несприятливих
факторів, їх шкідливою впливу на працюючих.



Додаток М 11
до Колективного договору

Затверджую:
завідувач ДН3(дигячий садок)
«Кульбабка» ІіГі Клімова
«01»

квггнЇ
2021 р.

Відповідно до ст 174 КЗпП і ст. 10 Закону України «Про охорону праці» не можна
допускати жінок до наступних видів роботи, навіть якщо вони наполягають на виконанні
Цих робіт:

роботи з важкими умовами праці;
роботи зі шкідливими або небезпечними умовами праці;
підземних робіт (крім нефізичних або робіт із санітарного і побутового

обслуговування).

Існують також норми гранично допустимих навантажень для жінок при підійманні та
переміщенні важких речей вручну, що встановлені наказом На 241 МОЗ України «Про
затвердження граничних норм підіймання та переміщення важких речей жінками» від
10.12.1993 р. с.10.
Забороняється залучати жінок до робіт, пов'язаних з постійт-шм переміщенням протягом
робочої зміни вантажів масою понад 7 кг.

Граничні норми
підіймання і переміщення
важкихречей жінками

Характер робіт Гранично-
допустима вага
вантажу, кг

підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою 10
роботою (до 2 разів на годину)
Підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої 7

зміни
Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної
години робочої зміни, не повинна , Чпаіп.
- з робочої поверхні 350 кг
- 3 підлоги 175 кг
Примітки:
1. У вагу вантажу. що перемішується. включається вага тари і упаковки.
2. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах покладене зусилля не
повинно перевищувати 10 кг.
3.Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень конвейера стопа. верстата
тощо згідно з ГОСТами 12.24032-78та 12.24033-78
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додатокМ 12

до Колективного договору

Затверджую:
завідувач Дн3(дитячий садок)
«Купьбабка» І.Г. Клімова
«01» та %2021р.

ОДНОРАЗОВА
МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ПРАШВШУ,
ЯКИЙ ОТРИМАВ ВИРОБНИЧУ ТРАВМУ

Виплачувати за рахунок коштів підприємства одноразову матеріальну допомогу працівнику.
який отримав виробничу травму при виконанні ним трудових обо'язків, без стійкої втрати
працездатності у таких розмірах:

Термін непрацездатності (за листом Розмір матеріальної допомоги (умовно: у
непрацездатності календарні дні, відсотках від заробітної плати потерпілого
місяці) або гарантованої мінімальної заробітної

плати)
Від 1 дн. до 10 дн. 20
Від 10 дн. до 20 дн. 70
Від 20 дн. до 1 місяця [00
Від 1-го до 2-х місяців 200
Більше 2 “ ' 300

Якщо комісією з розслідування пго випадку вс'г шо “ випадок
трапився в наслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці,
розмір одноразової допомоги може бути зменшено у порядку, що визначається трудовим
коллективом за поданням власника та профспішсового комітету. але не більше як на 50%.
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Додаток до 16
до Колективного договору

Затверджую:
завідувач ДНЗ(дитячий садок)
«Кульбабка» І.Г. Клімова
«01»

квітї? 2021р

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМІСІЮЗ ТРУДОВИХ СПОРІВ

1. Загальніположення
І,]. Комісія з трудових спорів (далі- Комісія) - пе орган, який розглядає трудові спори уцьому навчальному закладі.

].2. Комісія є обов“язковгш первинним органом розгляду трудових спорів, що виникаютьу (далі- навчальний заклад), за винятком спорів, що розглядаються безпосередньо в судовомупорядку і які зазначено в статті 232 Кодексу законів про працю України; далі- КЗпП України).
13, Трудовий спір розглядається Комісією, якщо працівник самостійно або за участіпрофспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегушовав розбіжності під часбезпосередніх переговорів з адміністрацією навчшіьного закладу або уповноваженим неюорганом.

2. Організаціякомісії : трудових спорів

2]. Комісія обирається Загальними зборами трудового колективу навчальною закладу.
2.2. Порядок обрання. чисельність, склад і строк повноважень Комісії визначають Загальнізбори трудового колективу навчального закладу.

2]. Комісія обирає зі свого складу голову, його заступників та секретаря.
2.4. Організаційно-технічне забезпечення Комісії (надання обладнаного приміщення.орпехніки, необхідної літератури, організація діловодства, облік та зберігання заяв працівниківі справ, підготовка та видача копій рішень тощо) здійснює адміністрація навчального закладу.

3. Компетенція комісії з трудових спорів, строки
та ПОРЯДОКзверненняЗ. І . Комісія розглядає спори:

- про переведення на іншу роботу та оплату праці при переведенні, повернення грошовихсум, які утримувалися із заробітної штати;. про право отримання премії, про її розмір, виплату винагороди за вислугу років. наданнящорічної віштустки. оплату відпустки та виплату грошової компенсації за невикористанувідпустку при звільнені, надати-Ія та використання спецодягу, засобів індивідуальногозахисту. накладання дисциплінарних стягнень;- пов,язані з застосуванням законодавства про працю України. колективних і трудовихдоговорів, правил, положень та інструкцій, за винятком спорів. які належать докомпетенції інших органів.
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32. Комісія не розглядає спори, які зазначені у статтях 222, 232 КЗпП України.33, Працівник може звернутися до Комісії у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або мав
був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплатуплати належної йому заробітної- без обмеження будь-яким строком.
3.4. У разі пропуску з поважних причин установленого строку Комісія може його поновити.35. Заява працівника, що надійшла до Комісії, підлягає обов'язковій реєстрації.

4. Порядок і строки розглялу Трудового спору4.1. Комісія зобов,язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк з дня подання заяви.42. Спір розглядають у присутності працівника, який подав заяву.
43. Розглядання спору за відсутності працівника допускається лише за його письмовою згодою.4.4. За бажанням працівника при розгляді спопрофспілкового ор ру від його імені можґану або за вибором праців е виступати представникника інша особа, зокрема адвокат.4.5. У разі нез”явлення п '
заяви відкладається до н

46. При повторному нез*
рішення про зняття цієї зв межах триміся'п-юго
орушент-ія свого права.

явленні працівника без давало-тих притш Комісія можаяви з розгляду, що не позбавпя
строку з дня, коли працівник

е винестиє працівника права подати заяву зновудізнався або мав був дізнатися про

. доручати спешалтстам проведеннянших перевірок, вимагати від ацм1ністраціінеобхідні розрахунки
документи

8 Засідання Комісіі вважається правочинним, якщо на ньому присутнхне менше двох третин
их до 11 складу членів

. Комісія ухвалює рішення більшістю голосів її членів. присутніх на засіданні.
У протоколі засідання Комісії зазначають:

повну назву навчального зшслшту;



прі-. ім'я та по батькові працівника. який звернувся до Комісії, або його
- дататаня до Комісії та дата розгляду спору;- сутьЩ:прі-3.-членів Комісії, представників адміністрації;резупптв голосування та мотивоване рішення Комісії.

4.13. Витят : протоколу засідання Комісії або його копії у триденний строк надаютьшіністрашї навчального закладу та працівникові під підпис.
5. Оскарженнн рішення комісії з трудових спорів

5.1. У разі незгоди з ' Комісії ... ' чиможуть оскаржити ії рішення у суді у десятиденний строк з дня врзасідання Комісії чи його копії. П
заяви.

(упом- “ ним орган)
учення їм витягу з протоколуропуск вказаною строку не є підставою відмови у прийнятті

6. Строквиконаннярішення комісії з трудових спорів

7. Порядок виконаннярішення комісії
з трудових спорів

7.1. У разі невиконання адміністрацією навчального закладу рішення Комісії в установленийстрок Комісія видає працівнику посвідчення, що має силу ВИКОНЗВЧОГО ІШСТЕ.
7.2. У посвідченні вказують найменування органу,дату прийняття, видавання та номер рішення, прізнайменування та адресу боржника, номери його рпред”явлення посвідчення до виконання.

який виніс рішення щодо трудового спору.вище, ім,я, по батькові та адресу стятувачаахунків у банках. рішення по суті спору. строк

7.3. Посвідчення засвідчується підписом голови або заступника голови Комісії та ії печаткою.
;4. Посвідчення не видається, якщо працівник чи власникрнувся у встановлений пунктом 5.1 цього Положення (згідно ззаявою про вирішення трудового спору до суду.

(уповноважений ним орган)
і ст. 228 КЗпП України) строк

за


