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1.Загальні положения

Визначвючи даний колективний договір локатьнвм нормативним актом. на

підставіякого здійснюватнметьсярегулюваннясоціально -
економічних, виробничих

і трудових відносин,сторони домовились про наступне:

1. Сторонами колективного договору (:
4 АдміністраціяАпостолівськогоДНЗ (ясла-садка) «Струмочок»

в особі завідуючої

Донченко Віти Григорівни. яка представляс інтереси :тержаннтпо та тадту і має

відповідніповноваження:
- профспілковий комітет. який відповідно до ст.247 КЗпП України. представник

інтереси працівників навчальною закладу в галуп праці. побуту. культури в особі

головипрофспілковогокомітетуМартиновоїНіни () сксіївни.

2. Колективнийдоговір укладено на 2021-2025 роки
3. За 2 місяці до закінчення терміну дії колективною договору сторони

розпочинаютьпереговори по укладеннюнового колективногодоговору.

4. ЗавідуючаАпостолівського 11Іі3тясла-слдок)««С'іршпчокп
втгптат профспі тконпті

комітет єдиним повноважним представником
всік працівниківзакладу в колективних

переговорах.

5. Сторони зобов'язуються дотримуватисьпринципів сонг

- паритетностіпредставництва:
- рівноправностісторін:

' взаємноївідповідальності:
- конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультант)

щодо укладенняколективногодоговору. внесення
шін і доповненьдо нього:

- вирішенняусіх питань соціальноАекопомічних
і трудовихвідносин.

'тьпот о пдртнерстваг

6. Колективний договір укладено згідно 3 чинним тдконодавством. іенерштьнокт.

галузевою,регіональноюугодами.
7. Положення Цього колективного договору діють бетпосередиьо

і ( обов'язковими

для дотриманнякерівником, пропівппкамп
і профспілковимкомітстщт.

8. дія колективного договору пошпрюгться на всіх працівників Навчальному

закладу.
9. Зміни та доповнення до нього колективногодоговору вносяться в обов'язковою

порядку у зв'язку зі тміними чинного 'такоио, твствв. генеральної. гол) тсвої.

регіональної угод з питань. піо ґ продистом коттск'ґпвпого договору та і ініціатив

однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та
:тосягпснття тгодн і

набувають чинності після схвалення таптльпнми тбораии працівників навчальні»

виховногозакладу.

10. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективною

договору розглядаються спільно. відповідні рппення приймаються ) семиденний

строк з дня їх отримання іншоюстороною.



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

в односторонньому порядку прийняти рішення. що змінюють норми. положения,

зобов'язання колективногодоговору або припиняюгьїх
виконання.

]2.Після схвалення проек колективного лотовору уповноважені представники

сторін у 7-депнийтермін підппеутоть
колективнийлотовір.

13.Після підписання сторони зобов'язуються спільно пошти колективний договір

для повідомної реєстрації в Управління праці та соні тьното ШХНСК) носелсппя пт

забезпечуватийоготираж, онпя] кількості 3 нрнмтрппкін.

14. Через 7 днів після реєстрації колективний доіоиір доводиться до відохта

' “окомітету. ,,
' 'іпнпв-пыь ч і'озднлиду

]. Тер тін дії Угоди

т 1.Продовжено термін угоди до 2025року [ включно] з доповненнями

схваленимизагальними зборами.
[.:.Жодна із сторін. що уклали Утод). не може впродовж

встановленою термін)

і'т' дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань,

порушитиузгоджені положення
і норми.

І.з.Сторонизабезпечують впродовж
,тіі'Утопимопіторнтнинниоіо токонозтдвстин

' України з визначених Утоцтоіо питань. сприяють рсмткнпіі шконодпвчпк
норм щодо

прав та гарантійпрацівників.
осіб. які навчаються, іпнтіюютьїк пікист.

І.А.Сторони створюють )монп для інфориипіііното забезнсчення нраиннннктп.

осіб, які навчаються. щодо стану виконання нори. положень і зобовязань Утпди.

Аитрун . пеу' , ті опрн. , відповідтн не рідше о'ніото

разу на півріччя.

3.Створення умов для забезпечення стабільного розвитку
освіти

1. м ін в ія зобов'из ється:
[.].Забезпечити ефективнудіяльність Апостолівського

]ІНЗ (ясла-садки)«Струмочок».

виходячи з фактичних обсятіи фінансування. та рапіонмьне використання

позабюджетнихкоштівдля рЕ!у,іЬ1НГПШЮС1Іроботи закладі).

т.з. Забезпечити розвиток і зміцнення ктитсртмьио-технічної боти ШКМЦ).

створенняоптимальнихумов для
оргвнітєпнї нав-тильномиковпото процесу

І.з.Зястосовувати засоби матеріального і норальноіо стимулювання якіси праці.

раціонштьиоговикористання наявногообладнання.технічних засобів
повчаннятощо.

1.43дійсиювати прийняття на робі “) нових працівників ,тннте у инпп'ткпх

забезпечення попи
' продуктивної тайпятоеті ираптоіочик.

' якщо не прот иотугться їх

вивільненняна підставі п.] ст.-Ю К'ЗпП України.



.5.Укладагитрудові угоди « працівниками в порндку.передбаченому чаконодавсгвом

'кр 'ни. під розпис у ознайонлтонатн працівників іі наказом про їх прийняття на

.6.Надаватипрацівникам роботу відповідноцо' професії. посади. яку вони занхтатоть

“а кваліфікації. Не вимагати від праттіапнктн роботи. необумшпсттот трутоннн

тоговоромта посадовою інструкніето.
т.7. Не включатидо трудових договорів умови. що пот іртнутоть становище нрашнннків

торівняно? чинним Законодавством, цттм договором.
|.8. Протяг м 7 днів з часу одержання інформац доводити до відомачленів трудового

колективу нові нормативні :токуисніи стосовно трудових відносин. орнтптмттіі“ ттртнті.

роз'яснтоватиїх зміст. права та обов'лінн прантвнпкін.
[Ч, Забезпечувати своєчасну (не рідше одного разу на п'ять років) підвищення

кваліфікації педагогічних працівників. гараніуточи їм при цьому відповідні нтлы и.

компенсації агіано з чинним Законодавством.
1.3міин в організми" виробництв і при '

Шмтнштра! я забов наупьс
:.].Забезпечити наставнишво над молодими спеціалістами. сприяти їх адаптатнї тт

колективіта професійномузростанню
'7 7 до початку роботи працівника роз'яснити піп розписку його права та обов“яхви.

інформувати про умови праці. нітыи і компенсації на роботу в особливих умовах

відповіднодо чинного Законодавства
і даного кпттскт ивнсн о договору.

2.33аійснювати переведення Працівника на нппу роботу включно у винадкак пп

підставах і в порядку встановленомучиннимЗаконодавством.
2.43вільнення працтвників за ініціативою алміністрш

” здійснювати ха ттопсрсднтн

погодженням*; профспілковим кохтітегом чгі. но і-нтпнпи 'Бттконодавствмт.

І.Б.Надавати профспілковій стороні от'нрунтованстнтстмове подання про ропрваиня

трудовогодоговору ! працівником.
ЗЬЗвільнення педагогічних працівників ) ів'изку із скороченням обсягу роботи

здійснюватилише після чакінченнянавчальногороку:
2.7.Не розривати трудові договори ! працівниками у разі тиіви підпорядковаттосп

навчальногозакладу. його рЕОРГЗНіИіЦ крім визначених 'іакоттоцтавством аттнштктв. а

також випадків скорочення чисельності або шт гу працівників. передбачених н 1 ч і

ст.40 КЗпП
2.833проваджения. зміну та перегляд порн праці проводити за погодженням т

профспілковимкомітетомі
2.9.Забезпечитн гласність встх законів шодо нормування праці, роі'исттеттня

працівникампричин перегляду нори праці Іпумов застосу ванни нових порн

2.і0.Г[ро запровадження нових норм чн 'тміну чинних норм працт повідомити

працівниківне пізніше як за 2 ніситті ,то їх іппровадженвя.
24і2.Включитипредставника профспілковогокомітсіу до складу

тарифікапіііної пт

атестаційноїкомісій.
2.13.Не допускати відволікання псаатотічнттх прєнтівників від виконання нпмн

професійнихобов'явків (за винятком випадків. передбаченихчинним
Законодавством.

2.14.У випадках виробничої необхідності залучати працівників навчатьно-вимівттого

закладудо заміни навчальних іатнтгь тимчасовопіде) Іттік працівників.

2.і54Ріщення про перенесення вихідних ,ттпв у випадках. коти вони іонатотшя .'

святковими або не робочими днями. « иетото раціонального використання робочого



твеу та створення сприятливих умов для відпочинку працівників приймати пттзгодженнямз профспілковоюстороною на птлегаві рішення виптих керівнихортантв.. 6.3абезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правилвнутрішнього трудового розпорядку. Сприяти створенню в колективі тдоровогопоромна-психологічного мікроклімату.
2.173апобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів. в увазі виникненнязабезпечити іх вирішеннял тдио з чинним Законодавством.2.18.Здбезттечити необхідні умови для ефективні роботи комі ії по розглядутндивідуапьнихтрудових спорів.
!. Режим роботи, тривалос робо-што часу т

титет а зобов”язуп ся
З.І.Сптльно з профспілковою стороною ротробтпн ІІртптнлтт внутрнтптьототрудовогорозпорядку навчатьно-виховното закладу. вносити до ттнх Щити т доповнення.затверджувати на затльнпх зборах (конференції) трщовото колективу, розробити і

затвердитипосадові інструкції, сттнайоиитиз ними працівників.( протокол МЦ)31. Режим роботи, графіки роботи. розклад занять татверджувтттн за пот оджеппяхт іпрофспілковимкомітетом.(додвток МЦ]
33. Вільнийвід навчальних занятьдень для хтстопичноїроботи надавати пезтатотічннмпрацівникам. виходячи із умов. які не впливають на погіршення етапу оргатттшттіінавчально-виховногопроцесу.ЗА. Графік чергування у навчальному “так.-талі його порядок завчасно узгоджувати :профспілковимкомітетом.

'35. Встановити ) закладі 5-дотнтиїт робочий тижлепь т нормальною триттдліепоробочого часу для працівників об путонуточого персоналу і 40 голии на тиждень ідвома вихіднимиднями - субота, недтля.
3.64 Скорочувати на ] тодитту тривалість робочого
неробочихпнів.
З.7. дозволити працівникам обыутонуючото персоналу та учтолженням іпрофспілковимкомітетом скорочувати 2 годиниоблньої перерви на 1 годину3.8.Графік роботи обслуговуючого персоналу затверджувати за узгодженням тпрофспілковимкомітетом із розрахунку нормштьттої Ірттвштоеґі робочото ,тнж ( 2)

начинку *

тсу на передодні святкових.

3.9.3алуча1и на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) .тні лише увинятковихвипадках та їх згодою і та погодження“ т профспілковимкомітетом.З.ІОЗя згодою ; '
вег ти для нього " робочийчас (день. тиждень), гнучкий графік роботи на умовах т в порядку. визначенихЗаконодавством.

11 [За бажанням встановлювати”,, ват ітттнх экітток. 'кптоко які мають ,ттттпттх віком ,то14 років або дитину інваліда. а в тому числі т.тку. яка ттеребу ваг тті, тт' опікою.працівників»які здійснюють ;тотлял то хворим ном сім'т' відповідно ло не: тчнтиовисновку.на їх прохання скорочену тривалість робочого чате) тег.5ґт КЗпП України).3.13.Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати та потолжстпптхт зпрофспілковим комітетом не піптітнс []І ,ттотото к ното року і :тонолити ,то і поштпрацівників. ( додаток М 5)
3.і4.Повідомлятн працівника про ла'ту початку відпустки по пітттіше ніж за 2 тижні ловстановленогографікомтерміну (ст.]О Закону України . Про ттілпуетки “).3.15.При складанні графіків відпусток враховувати сімейні обставини. особистіінтереси та можливості відпочинку кожного працівники.



на частини 32] бажанням працівника основ
не менше 14 кштеннариихднів..16,У випадку поділу відпустки

езперервну частину відпустки надавати у розмірі

икористану частину відпустки ІШДЦВЦІИ педагогічним працівникам у кдпік ри

теріод. Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченомуст

Іакону України ., Про відпустки
-.17.За бажанням працівника виплачуват
аорічної відпустки (за умови, що "іривллість
додатково відпусток не повинна бути менша.
[країни).
і.і8.Надавати відпустку (або її частину) керівним га педаготічним праиіаню

тротягомнавчальногороку в ав'яаку з необхідністюсанаторно-курортпоголікуванн

!.19.Надавати особам. які працюють на умовах неповного робочого часу. шорі'

)сновну відпустку повної тривалості.
З.20.Тривалість додаткових оплачуваних ві

Законодавством, іншими нормативними актами. цим колективним договором по

тривалістьосновної оплачуваної відпустки.
3.21.Жінкам, які працюють і мають 2 і більше :тііей віком до 15 років або дити

інваліда, одинокій матері. батьку, який виховут дитину без матері. та П батькам

ліс-тю 10 календарних ;

щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку трива
без врахування святкових та неробочих днів. відпуст ку такої ' трива'тостт подан

жінкам, які всиновипидітей. батькам, які виховуютьцітеіі
без матерів (в тому числ

ітривалого їх перебування у лікувальному закладі). особам, які взяли під от

дітей. (додаток На 19).
3.22.У день здавання крові та (або) її компонснІів працівник. який виявив бажг

Пити донором, звільняються від роботи із тбереженпяч за ним середньою тароб

ст.124 КЗпП України та ст. 9 Закону України від 23 06.1995 року мачо/чз.“ ..

донорствокрові та її компонентів ")
3.234Надааатипрацівникам соціальні відпустки ) порядку
Законодавством.
3.24.Надавати працівникам додаткові онлачу
шорядкуі на умовах, передбаченихчинним

Законодавством.
3.25.У разі смерті рідних по шлюбу або крові (др ',кннть чоловіка. батьків. бр

сестер. дітей) надавати працівникамоплачувану
відпустку [3 дні).

3.26НвдааАтн працівникам додаткові оплачувані відпустки та особливий харь

и йому грошову компенсацію та части

фактично наданих працівникові щоріч
ніж 24 календарні дні. ст.83 КЗ

дпус'іок встановлювати иідно і чинт

і на умовах, передам.

наці відпустки у та'ячку '; навчанні

праці.
327.Відкликання працівника із щорічної відпусткиздійснюватилише

за його згол
ін. і 2 Закону України ,.

шапках, передбачених чинним Законодавством

відпустить
3.28.Створити умови матеріштьно-ві;иювіданьннн особам

еннядоаіреиого їм майна.
пілковий комітет зобов'я

П.Роз'яснювати членам трудового колективу
рртанізаціі'праці, їх права і обов'ятки
І.Сприяти дотриманнютрудової диепиплпіита правил впу гріпиіьогорозпорядку

3.3пбезпечити постійний контроль за своєчасним введенням в дію порматі

документів з питань трудових відносин. організац', нормування праці. роти

равчапьного навантаження.

для забезпечт

з *гґьея:
вміст нормативних документів



4.Активно і в повній мірі реалізовувати права. надані йому відповідно до ']иповото

положенняпро атестацію педагогічнихпрацівниківУкраїни.
Б.Сприятиузгодженнювиникненнятрудових конфліктів.
Стощии угоди домовились пд '
І.Встановлення в установі п'ятиденното робочого тижня з двома вихідними днями в

суботу і неділю.
2.Надавати відпустки без збереження заробі ної плати та наявності особистої заяви

працівника на термін не більше 15 калсндарникднів на рік.

4 Зайнятість

4.1. Зобов'язання адміністраці
4.І.І. Забезпечитиповну зайнятість і використанняпрацюючих відповіднодо професії.

кваліфікації.
4.12. Забезпечити збереження робочих місць у разі скорочення штагів шляхом

першочергового скорочення вакантттнх посад.
4413. Не допускати масових твільиснь працівників (попал І0% під штамп-ної

Чисельності працівників). При необхідності виві: нсния працівників розробляти та

Ьпроваджувати узгоджену з профспілкою протрахту працевлаштування і соціальної

підтримки таких працівників.
ІА. При скороченні чисельності або ттггату працівників завчасно інформувати

іпрофспілку з цього приводу. включно ; інформацию про причини т.ткпх твтнытспь.

кількість і категорії працівників. яких не може стосуватися. про строки провслсння
звільнення.
іУ разі звільнення працівників з причин економічною. струкгурного характер) або )

Ьв'язку з ліквідацією. реоргані'зацігю.з. іною форми власності установи. завчасно. не

пізніше як за три місяці до намічуваннх звільнень налити профспілці інформаціющодо

Ш заходів, включаючи інформацію про причини наступних твільнень. кільктсгь і

тшсторії працівників. яких це може стосуватися, про терміни проведення звптьнень,а

тк провести консультації з профспілкоюпро заходи щодо запобігання звільненням

чи зведенню їх кількості ,то мінімуму або пом'якшення несприятливих наснілктвбуть-

яких звільнень.
С.І.Б.Попереджатипрацівників про їх можливе звільнення не пізніше як та лан місяці

даш звільненнявідповідно з ст. 49-2 КЗпПУкраїни.

115. Після попередження про звільнення щотижня протягом 2 останні,»: місяців

Ши! надавати працівнику(за його таявоюі ] вільний від роботи ,ігнь хі тбсрежснняп

тлі-твої заробітної плати штя пошуку роботи

|]. Зберегти протягом 6 місяців [для державних службовців) та одного року для

птеюрійпрацівників, звільнених *; установи у зв'язку зі скороченням штатів.

щ укладання трудовою договорута повторне прийняття на роботу в разі набор)

ірйпу працівників аналогічної кваліфікаціїбез проведення конку рснптовідбору

І.Б. У період, коли з“явилися передумови скорочення штатів, не приймати на

' посади нових працівників
.9. Організувати взаємодію з центром зайнятості 1 питань нраттевлатнтувания т

вати працівників стосовно вакансіїї в інших установах, птлпртиистнах.



І.].іО. Не розривати трудовий договір з ініціативи адміністрації з працівниками, якиите погашена заборгованість із заробітної плати» та в інших випадках. передбаченихвководввством
П о си ка зобов ; (ться:ІЗ,]. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних акттв )питань праці та зайнятості.

С.З.]. При необхідності ініціювати проведення спільних консультації пцміністрацією з проблем зайнятості 'т метою вжиття заходів для запобігання[вільненню чи зведення їх кількості до мініму ну. або пом”яктнсння наслідківзвільнень.
|.2 З. Здійснювати громадський контроль за повнотою та своєчасністю нарахування.К) і виплати заробітної плати та сплати внесків на тотальнообов'ятковс ;.тсржовнеЬошальне страхування, подання відтоунтстсіі .то систсуш ттсроотнфікотштото от'тпку.інформуваннязастрахованихпрацівників про нарахі вання їи страхових внесків.[2.4. Представляти інтерестт кожного члсна профспілки зусіх питань. пов'ятаттих тприйомом на роботу, звільненням та переходом на іншу роботу. підвищенням іхфікації та просуванням по службі. притягненням до дисциплінарноївідповідальності.
4.25. Контролюватидотримання трудовото такоцттлавс'т ва з питань трудовихвідносиніз робочого часу.426. Організовуввтисемінари з правового навчанняпрацівник .417, Сприяти створенню сприятннвої трудової атносфери в колективі Проводити вколективі виховну роботу з метою:- недопущення з боку працівників вчинків. нс су «тісних ; поштовими обов'іт зкши аботаких, щодискредитутотьустанову:гастриманвя правилвнутрішнього трудовогорозпорядку та регламентуустанови:[додаток лаз).

» забезпеченнявиконання службових обов'яхків, визначенихроіхпломфункттіонштьнихповноважень:
Г раціонального використання електричної та теплової енертії, води. експлуатації зартначеннямбудівлі та приміщень,техніки. облгшнаннята меблівР.ІЗ. Надавати адміністрац 'обтрунтовану відмову або зтоду на розірвання трудовоюпору з працівником. який є члснои профспілки.) вінта] ах. [Ісрслбпчсннхтаконои. 43 КЗпП України, ст. ст. 38. .“) ЗУ «Про нрофсстітиі ЕІІНКН. їх права та тартінтітІіхльиості»).Міністерствоосвіти і науки. молоді та спорту України зобов'язхсться:М.І. Сприяти реалізації державної політики іаііттятості населення відповідно ,тошвів України ., Про зайнятість насслсння .. Про сприяння соціальномуШоменню та розвитку молоді в Україні нтцтнх таконодттвчик вмів в чпсінніШевташтування молодих снснтпліс т ів.

4.І.2. Удосконштити мсхашім працевлаштувннпя винускниктв виших татфофесійно-технічнихнавчальних закладів.які навчатися за державних! тдмонлснняат.”Зробити систему державних гарантій щодо надання таким випускникам псршотого місця та забезпечити реанізаніюцих гарантій.Н.з. Спільно з відповідними орт'анамн державної служби зайнятості населенняііґи участь у розробці, реалізац . контролі за виконаннямтаходів шодо табезпсчснняІйщтості працівників гапузт при їх вивільненні.



4.І.4. Забезпечити аналіз зайнятості в галузі на основі статистичних твітів та

Іозґпядати це питання разом з ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
ішючасно; підсумками виконанняУІ одн.

4.і.5. Вживати заходів для недопущення в закладах освіти | науки масових
; ініціативи або о ним органу (понад ]

іконкичисельності працівниківупродовж квлендарноіо року).
416 З урахуванням регіопаіьппх потрсб витпочиш обсяги псрж впоіо

оновлення на підготовку фахівців бек вічриш ві1 виробництва ! числа вин-ус ників
влюгічних інститутів коледжів училищ ш навчальнихштанів сисісии іаіальної
передньої освіти та перепідготовки петаіоіічннх працівників за рахунок коштів

чинного і місцевих бюджетів '! метою опанування ними гостродсфіинтпих
платті-іних спеціальностей.

4.17. Не допускати . ' *1і
,
' ,* оііиних [

запроввцженні новітніх форм і ісхиолшііі Ошдіііщції цавчштынио Ііроцссу ;

Іших навчальнихзакладах.

5. Регулювання виробничих. трудових Відносин.
Режим праці та відпочинку

; 3060 звиияядм иістрац

Б.І.І. Питання трудових відносин працівників року поваіп підно 5 Коясксои віконні

фо прашо України, 'ШКОНДЧН Украіни «Про державну службу». «Про млсцсвс

Марш/вання в Україні», «Про службу в оріанах місцевою самоврядування» Іа

іншим нормативно-правовимиактами Укра ни.
Б.І.2. Умови трудового договору нс поііршуваіииуть становище працівників.

пічне законодавством, гал. ісвою. гсриторіальною угодами і колеКІивним
и.

134 Не вимагати від працівника виконання роботи яка не обумовлена груповии
та посадовою інсгрукцією : якою службовці повинні бути ознайомтсні під

ІА. Надавати переважне право в просуванні по службі спецншісши високої
' 'каціі. ініціативним.тим,що постійнопрацюютьпал підвищеннямпрофесійноіо
тв зарахованідо кадрового резерву.

ІЗ. Тривалість робочого часу працівників визначається вілпоп',
працю України я урахуванням особливостей іаконів України «Про дер

яуябу» Про службу в органах місцевогосвиоврятувиппя та інших
Наши вати з профспілкою '“ІіІіИ рсжпиу [1050Ні.ірнфіьвіицс ток працівників
і.].б. Для виконання невідклад'ноп і неперецібаченоі роботи за письмовим
шорялжевнямадміністрації та погодження“ 3 профспілкою працівникиз яв іяються
. роботу у вихідні святкові та неробочі дні ! конненсацією відповідно ,то чинною

жовтня.

шо то яакопоаавстнн
вну

топики * державні службовці можуть також бути відкликані іі щорічної або

Маші відпустки у встановленому івконодивсівом порядку. при цьому

тористана частина відпустки нидагтьсяпрацівникуу будігякий інший час



рідповідногороку чи приєднується до втдпускиу наступному році '; відшкодування“

Репередбачених витрат державного службовця у “зв'язку *; йото відкликанням !

відпу'стки.
5.і.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»».інших такопів та

нормативно-правовихактів України. іокрема щорічнуосновну відпустк
педаґогічиимпрацівникам,* тривалістю 56 календарнихднів
іншим працівникам [шо не є державним службовцями та іттвшнллмиі * тривалістю

М щенддрні дні.
5.13. Надаватидодаткову щорічну оплачувану відпустку
авп-цінниках!; ненормованимробочимднсм * до 7 календарнихднів (додаток Х! Ц);

жінкам. що працюють і мають двох або більттіс літсіі віком до І5 ровів або ,тихнну-

' або які усиновили пнтнн одинокимматерям.батькам. які виконують:титину

?! катерів (у тому числі й у раді тривалого перебування матері в дікувштьпому

Риф). а також особам, які взяли дитину під опіку, * 10 календарних днів бот

- нясвятковихтнеробочихднів.
шості кількох підстав для надання додаткової оттлті-тувано'т' відпустки штани.

[ . відпустки * [7 календарних днів згідно із ст: 19 Закону України ціни
« ».

.9. Надавати працівникам додаткову відпустку із кбереженнянсередньої заробітна

.. ця наявностіекономії фонду оплати праці у гакихвипадках:
. ' при народженні дитини: шлюбу працівникаабо його дітей.

сутерті нолружж:ш родичівА 3 календарнідні:
-их дат : дня народження(50. 55 ! ы) р.):
діти яких навчаюіься у 14 класах.
- року.

] вересня та в день іакінченит

З ' “ обс' та іінтцих причин т ,
' .. пілно ті”

плавати відпустки без тбсрсэксттття Заробіітюіплати тривалістю не більше і

. ».» днів на рік.
С-осчвсно надавати працівникам додаткові відпустки у зв'язку з навчання»

“соціальнівідпустки (ст.ст. 1340 Закону Укра' тт «Про відпустки»).
желе-тити надання працівникам які ( донорами. пільг га гаранііі

.
..т ь ЗакономУкраїни «[ [ро донорство кровт ід п компонентів».

'тити : власної ініціативи. як виняток. на Інший період наданняшорІЧти
- тількиэа згодою ,

' за ног “Мини « із ,, і таз' тина відпустки тривалістю нс хтснтпо 24 календарних щттв буд
'

. Іво-точному робочому роттіі

пбов'язугґься:

. контроль за виконанням положень цього розділу. свогчасніст

'всі! до трудових книжок. виданням наказів про прийняття. звільненн

на іншу роботу, зміни в режнмт праці і відпочинк та мнайоидетнтяи
- працівників.





[.І ]. Своєчаснонараховувати ісплачу ват н єдиний соціальний та іттші страхові

носки,встановленічинним законодавсгвои. в повномуобсязі незалежно від

раптового стану установи.
1.12. Скороченнябюджетних асигнувань не можебути підставоюдля зменшення

окладів. до них та Ч
'

.
інших У

ством гарантій, пілы'т компенсацій.
' .ІЗ.В разі затримки виплати працівникамзаробітної ттлати, неможливості

ння працівників роботоюз незалежнихвід них причин. наданнявимушених
чихвідпусток без збереженнязаробітної плати перераховуватидо

го фондустрахові внески за працюючиху розмтріне нижче встановленого
мінімальногострахового внеску.

» .При виплаті заробітної плати повідомлятипрацівниківпро загальнусуму
і штати з розшифровкоюза видами виплат, про розміри і підставиутримань із

.
"плати та про суму заробітноїштати, що належитьдо виплати (сті

] 10 КЗпП

Відповідно до п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної платті

'в освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993

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

причин. оплата його прапі здійснюється з розрахунку заробітної плати.
'і при тарифікації за умови. що вчитель тви .тадачі викопує інтпу

'іно-педагогічну роботу »
Відповідно п 833 Галузевої угоди між Міністерствомосвіти і науки України

Щепілки працівників (повіти і науки України на 1021-2025 роки сторони
керівникам установ та закладів освіти забезпечити оплату простою

. включаючи непелагогічних. не з'т'х ними в розмірі середньої таробітної- не менше тарифної ставки тпосадоиогооклалуі.
пряні вчителів. виховатет в. включаючи викователів труп продовженого

керівників. викладачів. інших педагогічних працівників навчальних

, , штатных, коли в окремі дні [місяці) заняття не проводяться з незалежних

тн (епідемії, метеорологічні умови тощо). забезпечити із розрахунку
,,“ щити, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов

таланти.

:: зобов'яз ється:
вати контроль за дотриманнямзаконодавства з питаньоплати праці.

палатоюзаробітної платишляхом заштухшзупанни статт) сттрцв нам трудового колективу,
участь у вирішенні питаньоплати працт працівників, ) мов запровадження
надбавок, доплат. премій. заохочувальнихта компенсаційнихвиплат.

перевірки розмірів і підстав нарахуванняпрацівникамзаробітної
доплат та відрахувань з них.

сприяти адміністрації у питанняхдотримання трудової дисципліни



7.0хоронапраці та здоров'я

почити використання працівникомправа відмовитися віддорученої
шло створилася виробничаситуація. небезпечнадля його життя чи здоров'я.

ти та виконуватизаходи щодо підготовкиустанови до роботи а осінньо-
період.
. « вчити своєчасне провс'іення розслідуваньта обліку нещасних випадків.
: при виконанні службовихобов ліків.

до роботи “ .и або до інпіоіо
втому числі тимчасово без попереднього інструктажу! охорони праці і

.безпеки безпосередньо на робочомумісці.
ува'ш працівника під час укладання трудовогодоговору під розпискупро' та наявність на робочомумісці. де він буде працювати, небезпечних і

виробничих факторів. які ще не усунуто. можливі наслідкиїх впливу на

а про права працівника на пільги і компенсаціїЗа роботу в таких умовах.
допускати до роботи працівників,які не пройшлинавчання, інструктаж і

"июнь з питань охорони праці. (додаток М 13, 20).
. - із ЗакономУкраїни «Про охорону праці» створити підрозділи(визначити
. осіб):питань охорони праці.Псрслбачити при формуванні кошторису- охорону праці з урахуваннямфінансовихможливостейустанови на

ці кошти на зазначені ціліі
: «4 щити виконання комплекснихзаходів щододотримання нормативів
йіши праці та виробничою середовища,підвищення рівня охорони праці

нападкам виробничоготравматизму. професійнихзахворювань і аваріи.
свити для працівників належний питнийрежим.

науватипроведення понврспніх(при прийнятті на роботу) га
мсдичнтоглядів пронівників, згідно 3 наказомМіністерства охорони
246 від 21.052007 року «Про затвердженняПорядку проведеннямедичних

' в певних категорій».

,
і. від дорученої роботи. якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна

упа-п чи здоров'я, або для оточуючих його людей. чи для виробничогоабо
'і т середовища.Він зобов'язаний негайносповістити про це керівника.За
поз цих причин, що виникли не 7 вини працівника. за ним зберііаі'гься

заробіток;
. трудовий договір за власнимбажанням, якщо не виконується
.: - про охорону праці, на дотримуютьсяумови колективиогологовору з
У цьому випадку працівнику виплачуєтьсявихіднадопомота у розмірі

« го заробітку.



. тись про особисту безпеку
і ;;іоров'я а тако >беіпеку і ілоров'я оточуючих

у процесі виконання буць-яких робіт або
під час перебування на територ

і виконувативимоги нормативно-правовихакт ін 3 охорони праці;

у встановленомузаконодавс.вом і нормагивнимиактами порядку
і періодичні медичні огляди.

.: шати контроль за дотриманнямадміністрацієюзаконодавства про
створеннямбезпечних мов праці належнихвиробничихта санітарне,

итгіо або тдорон та працівників вимагати від адміністрації
місцях дільницях на час необхіднийши

заґрсзи житпо або здоров іо працівників

участьу розробці комплекснихзаходів і питаньохорони праці.
та прийнятті локальних нормативних актів проохорону праці

' . умов праці на робочих « ісцях.

участьу визначенні напрямів використаннякоштів фондуохорони праці,
- ,, Т аварій на г тві. атакож у

п” розміру виплат для віішкодувация шкоди потерпілимта їхпін сінян при
- випадках і надавати при необхіііносіі свої висновки

» о спільно з адміністрацієюротілядати на зборах трудовою колективу

твуохорони праці обговорювати випаткн порушення правилтехніки

8.Соціальні гаранті , пільги. компенсації

пешоґічним працівникам допомогу на оздоровлення при наданні

п (ст57 Закону України" Про освіту ')
тгічним працівникам » Цібе'ЛІСЧСШІі Їк житлом у псріпочєртвоих

тґічним працівникам у наданні їм пільгових кредитів для
- п кооперативноґо будівництва.

шодженню педагогамн-жінками які мають дітей віком до 14 років.

т ння кваліфікації та ПЕрєІііцІоІОвкИ та місцен проживання беї

їх у відрядження.
процівникяму призначенні и пенсійш висл у років та За віком.

.. належне утримання прибирання навчальних. соціально-побутових



ділянок під
членам трудового колек1иву у відведенні їм земельних

ітовариства городи.Житловебудівництво.
:. 'вати надання допомоги у вирішснні побутових пробісм пенсіонером, шо

обліку у профспілковійорганізаціїшколи.
' . ґлвєність при розподілі путівок. Сприяти організації санаторно-

лікування та відпочинку членів профспілки та їх сімей. Путівки д.ія

виділити перш за все тим хто часто і тривалий час хворіє. хронічно хворим.

уває на диспансерному обліку за наявності
відповіднихдокументів

проведенню оздоровлення сімейного відпочинку та лікуванню

організовувати оздоровлення дітей працівників дошкільною закладу у

і відпочинку.
вечори. вечори відпочинку. присвячені Дню працівників

: День шанування людей похилого віку Забезпечити запрошення на свяґо

іти пенсіонерів.

формувати розподіляти коштн на соціальні культурно-масові тахопи на

їх виходячи з пріоритетів : реальних фінансових можливостей

РОЗДІЛ ІХ. РОЗВИТОКСОЦІАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА

подальшого розвитку соціальною партнерства сторони Колективного

повинн“ про наступне:
' вці і прийнятті наказів та інструкціи що рсгупюютьсоціально-гргудові

І галузі освіти, які сіосуюіься соціальною захисту прапівннкін

шицію іншої сторони.
іл заклащ' на запрошення профспілкових органів

братиме участь в

пілки, які спрямовані на захист трудових, соцішьно-економнчнихправ

х
умови для 0 доступу , ґ Т

*

> до навчального так





. ЗДІЛ ХІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМКОЛЕКТИВНОГО
дОГОВОРУ

цього договору коп гролю3 ногою забезпечення

ти осіб відповідальнихза виконанняокремих положеньКолективного
, та встановититермін їх виконання.
чно проводитизустрічі адміністрації та профкому. на яких інформувати

про хід виконання колективногодоіоворуі
на рік (серпень-вересень.січеньпютнй) спільно аналізувати стан (хід)

колективногодоговору. таслухонуввтизвіти керівника закладу та голови
“профспілковоїорганітапп Профспілкипрацівниківосвіти і науки України

. ію взятих зобов'язань на зборах трудового колективу.' несвоєчасного виконання. невиконаннязобов'язань [положень) аналізувати
шкиватитермінові заходи щодозабезпечення їх реалізації

зобов'язуєгьс

« * : від власника або уповноваженогоним органу розірваннятрудового
шо порушуєтьсязаконодавствопро працю і не виконуютьсязобов'язання

. . :. му договору (ст. 45 КЗпП).

зобов'язує-ги .

Колективний договір та забезпечити його реєстрацію.
договір підписаний у трьох примірниках.які зберігаються у кожної П
. однаковуюридичнусилу.

трудового колективу

' Аттлівського Голова соціального страхування
! . ) «Струмочок»

Апостолівського дНЗ(яс.1в-сидкя)
«Струмочпк»

Ш?! Н.О.Мяртииова



ПРОТОКОЛ де І

Профспі'ікових зборів ДНЗ (ясла--садок)«Сірумочок»
20217 року

скоїв-27'' 27-

Ч ГАД ііІА:

я колективного даговору між адміністрацією дНЗ
м на 2021-2025роки

:лвдвнн
(ясла-сапою

» та трудовим колективо

: від комісії, яка працюваланад колективнимдоговпром
виступила

ббтворенні взяли участь:
а 01 Лисенко П.А Зінченко Т.!

ць О.М.. Дєдова А.А,. БариленкоО.Я.

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

,
пі деякі доповнення.

' голос вання:
За длй
Проти 0 4Утримались , []4

БИЛИ: Прийняти колективний договір на 2021-2025 роки в пвданій

Голова ПК Їйії? = Маргинова Н.ОА



протокол м 52

Профспілковихзборів дНЗ (ясла-садок)«Струмочок»

..щ»-лютого2021 року

облікустоїть-27-
' -17,

ШІии до колективного договору , до додатку М! 2 « Правила Внутрішнього
прядку по дНЗ (ясла-садок) « Струмочают.

Про зміну робочого часу кухаря 5 розряду Чернявськоі А.М4 та завідувача
'- - - рства Пономаренко Н.С

Працівників дошкільного навчального закладу ( ясла--садок) «Струмочок».
- запропонували змінити графік роботи кухаря 5 розряду та завідувача
-. - арства.

, “товарні взяли участь:

За17-Проти * о

Утримались 0 ,
7! ТАНОВИЛИ: Змінити графік роботи робочого часу кухаря та завідувача
, -одарства та зареєструвати його

Мартинова Н.О.
Донченко В.Г.

ГоловаПК
Секретар



НАКАЗ

По ДНЗ (ясла-садок)«Струмочок»

“Про встановленнярозмірумінімальної

заробітної платина 2021 рік»

Зґідно Закону України «Про
встановленняршміру мінімальної

альноі' заробітної
' на 2021 рік» встановитидоплату до

мінім

державнасоціальна гарантія
обов'

Мінімальна Заробітнаплата» це ювання ( ст..? Закону
длв підприємствусіх форм

власностіта господар

«Про оплату праці» )

НАКАЗУЮ :

Втиовити : 01.01.2021 року розмір
мініммьноі' 'іаробітноїплати 6000

грн. на місяць.
Бухгалтеру розрахункового
проводити нарахуванняпро

відділудитячих дошкільних
закладів

бітноі' плати згідно Закону.

Донченком..
ча ДНЗ (ясла-садок) «С'Ірумочокц-А



дед-токм І

до Калвпишшґодоговору

,.ЗАТВЕРІІЖЕНО“
Завідуюча АпостолівськимДНЗ
/

'
, «СтрумочЬк»

А

» (2! 2011 р

склддкомшй :

ГЮТРУДОВИМ СПОРАМ

1. Лисенко Н.А. - голова ком“
2. Мартинова Н.О. - член комісії
3. Снігур Н.С. - член комісії

ПО СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННЮ:

1. Мартинова Н.О. - Голова комісії
2. Лисенко Н.А. - член комісії
3. ЧернявськвО.В. - член комісії

по РОЗСЛІДУВАННЮ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ВИРОБНИЧОГО

ТА НЕВИРОБНИЧОГО ХАРАПЕРУ:

1. Донченко В.Г. > голова комісії
2. МартиноваН.О. - член к місії
З. Букіна О.І. - член комісії

ПО АТЕСТАЦІЇ ПРАЦЮЮЧИХ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ :

]. ДонченкоВ.Г. - голова ком
2. МартиноваН.О. - член комісії
3. дєдоваАА. - член комісії



Шипши- .У“: 2

до Колективнимдпшвору
Правила

внутрішнього розпорядку
по ДНЗ (ясла-садок)«Струмочок»

на період карантину
' в' (ясла-садок)«Струмочок»запрсвадити 5- ти денний робочий тиждень

. . на основі Статуту, ЗаконУкраїни «Про дошкільну освіту».
а також Положенняпро дошкільні хакладиосвіти Украіни ряду

- методичних програм та інших законодавчихактів Міністерстваосві |и

слідуючийрежим роботи :

Наймєнуваннн нрофесіи та ності *>

!

час роботи !

Завідуюча * ІзаомоплбПе є вазІЗОО и.оо ”
Вихователі:
1 зміна
2 зміна

7.00 до 13.00
Н.ОО до !9.00

. 17.30 []ерер
[З. 00 до І).00

Керівник музичний . 3 8.00 до 13.00 пн.вт.ср.чт,
3 8.00 до 12.00-пт.

КухарЗр 37.00д016.00
1

ПЧШЗЗ ]: 0 та 1300
!

]1н.>ч138.00д0]700 !

перерва з 12.00 1101245
п'ятниця 3 8.004 6.00

!

пеееєва 3 [2.120 *13.00
*

Сестра медична 3 7 30 до 16 30
Перерваз 13.00 до 1400

|

Пимічник аихователи

тій '"Й 'і ,,” %

п 1 з 8.00дТпГо
перерва ; 12.00 до 12.45

п'ятниця 3 8.00716.00 [

псивні) ! 12.00 , 13 00
Машин з праннята ремонту 3 8.00 до ] 700
спецодягу(би змн) Перерва]ІЗ. 00 до [400
Слюсар лектрик 3 8.00 до 12.00 |

П дсобний р 800 до .00 ЇЇ?
Каштелян БТМ] до Ю.Ш' *;
Сторож Згідно графіка

1 З 00 до 17.00

РЕВ-враз з 13.00 д014.00 Ц

. ча(ясла-садка)«Струмочок» Щ В.Г.донченко

ЛІ

Завідувач господарством



додаток М 3

до Колективного договору

07' ..ЗАТВЕРДЖЕНО"
ЗавідуючаАпостолівськимДНЗ (я/с )

трумочок» «Струмочок»
Н.О.Мартинова ; Донченко' 2021 р « 4!» а 1021 р.

П Р А В И Л А

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
' ' А..“ ' одНЗі )«С

:І ПОЛОЖЕННЯ.
> розроблені на основі Кодексу Законів про працю України. Законів

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

,
- порушниківдисципліни, заохочуватипрагненнядо добросовісної праці.
погоджені з профспілковимкомітетом і враховуютьумови робоги інколи.

: ня, пов'язані з застосуванням правил внутрішньою ротпорядку. вирішук
« навчальногозакладу у межах св х повноважень. а у випадку. передбачених
законодавством і правилами внутрішньоготрудового розпорядку, спільно чи

' -ям з профспілковимкомітетомшколи.

! ок ПРИЙОМУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ.
'вник реалізує право на працю укладанням трудового договору. згідно 1

зобов'язується виконувати роботу ; певного фаху. підкоряючись
! -му трудовому розпорядку, а заклад зобов'язується виплачувати
заробітну плату і ЗЗБЄЗПЄЧУБЗІи умови праці.

ОК ПРИЙОМУ НА РОБОТУ ПОСТУПАЮЧОГО:
ки приймаються на роботу та трудовими договорами, контрактамиабо на

в : ій основі відповідно до чинногозаконодавства
прийнятті на роботу ксрівник зобов'язаний попросити у особи. що

. овується:
заяви. оформленої у встановленомунорядк
трудової книжки:

. ення паспорта:
ення диплома або іншою документа проосвіту чи професійну підготовку:
-вослужбовці. звільнені із Збройних Сил України. Національної гвардії
Службибезпеки України, Прикордоннихвійськ України, Цивільної оборони
Управління охорони вищих посадових осіб України. інших військових
ь. створених відповідно до законодавства України та військовоспужбовці.



т: Збройних Сил колишньогоСтоту РСР і Збройних Сил .тср- оп учцснипь

“являютьвійськовий квиток:

які приймаються на роботу,
зобов'язані подати медичний висновок про

протипоказаньдля роботи в дитячій установі,

які влаштовуються на роботу. зобов'язані оформити
медичну книту та

- у (у 2 примірниках):

цтва про шлюб (якщо паспорт на одному прітвиціі. а документи про

» навчальною закладу - на іншому);
- фікаційного коду
педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону

-- освіту ". Закону України "Про
загальну середню освіту". ііопожєнпя

наймання та чиітьнсннянедатогічнпх
працівниківзакладів освіти. шо

( у

' ввній власності. затвердженогонаказом
Міносвіти України від 5 серпня

Х! 293,
ки можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинното

на роботу оформляється наказом керівника. який ОГОтЮШуЄТЬСЯ

під підпис.
які пропрацювали понад п'ять

днів. таподитьсятрудові книжки.
На тих.

за сумісництвом, трудові кнтг
ки ведуться та основним місцем

робот ц. На

т пють на умовах потодинно' оплати.
трудова книжка ведеться

та умови.

рбота є основною. Запис у трудову книжку відомостей про робогу ;а

проводитьсяза бажаннямпрацівника
керівникомданого закладу.

трудових книжок необхідно здійснювати ттілно '; інструкпігю про

щення трудових книжок на підприємствах. в установах і органі інших.

- - спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінісгсрства соціального

ення України від 29 липня
і993 року МвБХ.Трудові книжки працівників

як документи суворої звітності в сейфі директора шк . і.

ість за організацію ведення обліку. зберігання
і видачутрудових книжок

, » на директора школи.
»:ція зобов'ятана:

працівника з наказом. у якому назва посади відповідає
Е'ГКС робіт та

штатному розкладу. умовам праці і'т'і' оплати:

права і обов'язки працівника відповіднопо посадовихінструкцій:

з Правилами внутрішньогорозпорядк
,

( інструктаж ': техніки безпеки. виробничої санітарії.
протипожежної

організації роботи по охороніжиття і “здоров'я дітеи

имленні на роботу в наказі може бути обумовлений винробувгшьний

ін випробування при прийомі на роботу встановлюється відповідно до

» .нодавства. але не більше одного місяця. Результати випробування

.істрація.Якщо працівник не відповідає
займаній посаді директор школи

терміну чи відразу після його закінчення припинж
договір без погоджент

: нвим комітетом і без виплативихідної допомоги.



»! я на іншу роботу. в тому числі і тимчасову. здійснюється тільки *;

ходи працівника. .

' -- виробничої необхідності адміністрація може перевести технічного

з однієї ділянки роботи на іншу іі тбсре енним тарифної ставки І

» обсягів роботи.

' ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.
трудовою договору може бути тільки на підставах. передбачених

та умовами, передбаченимив контракті.
мають право розірвати трудовий договір. попередивши

адміністрацію

за два тижні.
ванні педагогічних кадрів на наступний навчальний рік, працівник

попередити адміністрацію про наступнезвільнення або про тимчасове.
“м иенням працівник. якщо він ( особою матері ' но-відповідальното.

передати закріплені та ним матеріальні цінності чсрст централізовану

міського відділу освіти заступнику директора ; господарчої роботи
або

синя адміністрація повинна видати працівнику його трудову книжку.
- млену. а також видатийому остаточний розрахунок.
видається витяг ? наказу про термтн ирокоджсннлостанньої итссіанії

і

шт категор' .

ЧІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ.

зобов'язані:
: чесно і добросовісно, виконуватиобов'язки педагогічних працівників

дтп“. 51, 56 Закону Ук атни "Про освіту суворо виконуватинавчальний

України "Про чагальну середню освіту “ Правила внутрішнього

орядку;
-тисд вимог техніки безпеки. виробничої санітаріі і протипожсжпої

бачених відповіднимиправилами та інструкціями:
' '

, інвентар. ' '
.

медичні огляди у визначені терміни відповідно до інструкції про

ОБОВ'ЯЗКИ Адмтнтстмшї.
. и я ДНЗ зобов'язана:
ити виконання Законів України ”Про освіту "Про тагальіп ссрслиіо

оження про заґатыіоосвіітио школу Украіни і [Іравнл внутриінтьото
» ІД'НЗ.
-но дотримуватись таконодавсгва про працю. правильно органітовувати

відповідно до їх фаху і кваліфікації.
= " ювати навчшіьно-виховний процес. сприяти прояву педагогічної

створюватиумови для виборуцеиаіот ічнини противник-акти фор“. методів.
' ня.
відповідальність за кінцеві результатинавчальноґвиховногопроцесу.



вати сисгеиаіичнс иінаиіисиня кишифікаиі прашвиикіи сііюрюнатиумови для поєднання нраиі '! навчання»» » винні» і ссрсиіі» пісні:». »ьин»
» »становах.

ч»вати дєтримціііія » низ сцнііарііа-іііміічшіх нори . правилшх тьногцмайна бсніск» сиівробііниківі 'НІСЙ
" належніумови для нраиі. які б ві ніові,іали правилам охорони праці

: ії безпеки.
вати гаряче харч»вания»чнін.
вати систематичний КОІІГрОІІЬ за ;ю'ірнманним »»юи шинні праці і

фонду заробітної [МЕП и

.ити додаткові диссрсча (|)іиаис»ваіиія і спрямовцаіи ік на развипік'.фрасгр»кт»ри і зміцненняматерімьнпї бази Школи
0 'іабезпсч»ваін чаклап навчально наичиими погібиикаин.

інвентарем.
' професійн» чссіь » іі,иііснь працівників заклад». »Пио ставиіись .10 і»

» црбот забсіпєч» вати надані ім ніи,» и
я замал» пикоиу своі обои піки» нідиоиідии»випадках спільна чи Ш: профспілковимкимітєтом.
ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.
1юєтьсяп'и-іиденииііробочий іИ/КДЄНЬ ілвочавихіднимилними.

род-»“ збори приводиться ш плином робочою тижня. затвердженим
» визначені дні і юними. Вишачиш ,іень проведення парад ] іборів

ін за ша» повинн.» оргшншв»иніи облік пиши» співробітників на
ння і» робот
)» ДНЗ исгаиоилюґ навчальне наваніажсиия ішіаітічннм

на новий навчальний рік |до ионаік» исріоа» відпустку '; »рах»и.ніиянш ільни» '»Ю- кафсцір. а шкождотримання ириииииі
обсяг» навчальною навпшаіксиня. іабсніс-шіня сгабііьнщи обои»

винам-із ення іІрОТЯіОМиаичаіьиош рок».
чололнх сисиіаыістівнавчальним навантаженим за фахом и обсяи нс
годин на стави» заробітноі плаги:
навчати-шого навантаження вища кількості шдин на І.5 итавкнШи. а також исппвного навчальною наванш “ення іількн 'ш на нім»

іа ипґомсеннин ; профспілковии комітетом скча/іш

:: іншим працівникамшколи не лохішлясться:-свій рок» 'і ірпфіки робиш ірафік чирі»иаини іа вінисиік.
виконання грудіоних обов'нік-ів (без ні шма керіииикаі
“Я ]А У(П[ХИ В РОБОГІ.

:: »спіхи в р0601і( важливим аішбии шішіеиия ттщшиілишиплінн
тов»пься реальними ірудониин досягненнями. не ноііускдкпься



кове виконання трудових обов'язки:. результативність у навчальна»- і. довгу і сумлінну працю. новації у професійнийдіяльносіі. дктпнщ'трудового колективу адміністраціяшколи застосовує такі заохочення:подяки з занесенням у трудову книжку;
' подяки:

пня Почесною ірамотою:
' цінним подарунком;
майстрів педагогічної праці, ветеранів праці.
застосування заходів заохочення [за погодженням чи спільно 3”к ? овим комітетом) належить керівнику закладу. ііри цьому також

- я думка відповідногоМО.
Ч'вникам, які успішно і добросовісно виконують свої обов'язки, надають впільги і переваги в галузі соцішьио-культурного і житлово-побутовогоня (путівки в санаторії. будинки відпочинку. путівки для оздоровлення
.» гнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники:; ться для нагородження державними нагородами, присвоєння почесних-родження іменними медалями,значками
заохоченні працівниківзакладу дотримується принцип гласності.

і іністрвція садочка разом ? профспілковим комітетом розробляє Критеріїння і користуєтьсяними при застосуванні заходів заохочення.

ЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ' '

і мб ' ' '
п . ш: .оіься засобиінврною і громадського впливу.

ння трудовоі ' > по або не на 1 > му- ши працівника покладених на нього трудових обов'язків.
порушення Трудовоїдисципліни до працівника може бути застосовано тільки

погана:
звільнення.
' ьнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичноня працівником без поважних причин обов'язків. покладених на ньогодоговором. Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового 55
нку. положенням про школу чи посадовою інструкціґю, якщо до ньогока раніше застосовувалисьза оди ісципліпарногочи громадськоговпливу.; рудовий договір може бути розірваний ] ініціативи адміністрації закладу.якшоик:
в прогулбез поважних причин:
ся на роботі в нетверезомустані.

Рішення атестаційної комісії також є підставою для звільнення псндгпіічпоіо' « ика в порядку. встановленому 'КІКПНОЗШВСТБОМ.
!! сциплінарністягнення застосовуютьсякерівникомзакладу.істрація школи має право замість іастосування дисциплінарного стягненняпитання про порушення трудової дисципліни на розгляд адміністративної

, профспілковогокомітету.зборів трудового колект иву.



профспілкового комітету ш П).
чиків. вибраних до складу

бсч нонсрслпьото погод синя ;

ґнення не можуть застосовуватись
шмітетом.
, дового договору з ініціативи адміністрації не допускається беї

погодження профспі. кового комітс у школи. за виключенням
' ченихзаконолавспюм

я стягнення від порушника дисципліни повинно бути оцсржанс

ня не є перепоноюдля застосуваннядисциплінарногостягнення.

«ш стягнення застосовуються адміністрацією закладу безпосередньо

проступку. але у всіх випадках не пізніше місяця після його

враховуючи часу нідсутпості працівника чсрсі
хворобу чи ) зн'яхку і

“ пустці).
стягнення не може накладатися пізніше шести місяців після

пк '.

> оголошується в наказі по садочку
і повідомляється працівникупід

трюк днів. Якщо цей праці

--иться відмітка на
підтверджується йоі (! підписом! вказів

пнпк нідмошіяк і ься підписатисяпід

документі особою. яка шайомилп працівника
*;

кою термінуознайомлення.



м.

додати Мб
до Кшіеюивищ!) .]пІ пвпр)

ЗАТВЕРДЖЕНО"
ЗавідуючаАпостолівськимДНЗ (я/с )

.умочок» «Струмочок»
Н.О.Мвртинова

'і' В.Г.Допчопко
« /5 » а 2021 р.

: оп к єтввки

- Постанови Кабінету Мішстрів Укр 30 8.2002р. На 119! "Про

працівників на основі єдиної тарифноі
сітки розрядів і коефіцієнтів з

. : ' працівників установ, Закладів, тв організацій окремих галузей

сфери" (зі змінами та доповненнями)

АНОВИТИ.
: оклади прибиральник

. ож тих, хто зайняті прибираннямтуалетів.
ів приміщень. які никористовують

дезинфікуючі
підвищуютьсяна 10%.

івниквм в пзмі “ ,
ня обов'язків тимчасово відсутніхп

ра до 6 годиниранку):

. икд

, досягнення у праці;
* ня особливо важливої роботи:

“
.. ість. Напруженість у роботі.
ничний розмір тачначсних над
: .ти ЗОО/ь посадовогоокл чу.

вхування заробітної ппвти працівникам дошкільних закладів
тдійснюпься

Інструкції «Про порядок пбчисленни )пробітиаї плати працівники."

Не 102 від ]5.04,і992 р. (зі змінамита доповненнями).

банок для одного працівника не повинен

плати та івниквм:
- ожам - 40% за роботу в нічнийчас:

і! мічиику вихователя. машнніс у по прапнюбілиіни - 10% за роботу ?

ючими засобами.
' Медичній сестрі - шп/д та роботу з печіпфікуючимнівсобаииі

.“



до Камп-иншою
потвору

'

..зМ"ВЕ?джин ким ши (т у

Завідуюча Ап
постойвсь

мочок»

((Сттрумич

. .

В.Г.Лончєико

((И» 01 1021р.

ПОЛОЖЕЕННЯ

при шшшу
праці

ШННЗ:ИНИб
ВЩХ ПрЩЛВННКП!

ює'хруАопї
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від 30 2007
2005 раку Ма

ашвииюв у та
* в'пи | науки Ук

аши ш .
а" ', 0 .031006року мы.
неповнний місипь.

“зарплата йому нараховується

деветвом України, а

оп вт чг'шно '; також)

по Пранпю
б'ипппи дії)/п та роботу ;

зароб'покшчяссп
сходження

с'хв

ац'щ у при
аршувагись

“У
вєдснш
вимщ

р ку '
-

ТИМЧЗСОВОЖ
втратТИ працеюЦБТНОСТ |

М [2166 ((Порядок
Винни

«рахункових

танови
е

' жапбітної
пл

виим сошшжьним страх



ДітиТНК М: !
до Колективна: и договору

.,ПОГОЮКЕН " ,ЗАГВРРЛЖГІІО"

ГоловоюПК ЗавідуючаАпостолівськимДНЗ (и/с |

ДНЗ яІс)« трумочокп
«Струмочок»

Н.О.Мартииова
ШЕЗЄВГДончь-нко

«19.» от 2021 р н 19» , 05 2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ
.

про порядок надання щорічної
грошове винагороди

педагогічних: та іншим працівникам
Апостолівського дНЗ (ясла кодове) «Струмочок»

Відповідно до діючого «Положення про порядок використання коштів на

преміювання». відповідно до постанови Кабінету Міністрів Українки ннм від

07.02.2001 року, Порядку надання щорічної грошової винагороди педшоіічнпхд

працівникам навчальних закладів державної та комунально' форми власності за

сумлінну працю, зразкове виконання
службових обов“яіків.затвердженого

посгановош

Кабінету Міністрів України ”9898 від 05.06.2000 року,адміністрапія за
погодженням ;

профспілковимкомітетомухвалюють:

]. Надання щорічної грошової винагороди
педагогічним працівникам здійснювати ні

підсумками нявчыьного року (вересень-серпень). за
наявності особливих досягнень

та результативностіу навчально-виховному
процесі.

2. Надання щорічної грошової винагороди проводиться наказом завідуючої за

погодженням '; ПК.
3. Преміювання працівників 'ЗДІЙСНЮГТЬСЛ один раз на рік в межах фонду заробітної

плати. затвердженої п кошторисі доходів і впдаіків. за рахунок економії фонду

заробітної плати по закінченнюроку.
4. Преміювання працівників здійснюється

згідно '! наказом яавідуючої. ного,

профспілковимкомітетом при унові виконаннянокаіників преміювання.

Б.Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадовош

окладу (ставки заробітної плаги) з урахуванням
підвищень.

6. Надання щорічної грошової винагороди
здійснюється в межах одного посадовою

окладупедагогічнимпрацівникам:
6.133 сумлінну працю направлену на досяшення знань по предметам. якість

планування і ефективність проведеннязанять.

6.23а зразкове виконання службових
обов'язків за умови досягнення ними успіхів )

вихованні дітей і заохочення з боку завідуючої. міськвно. обласного управління

освіти (грамоти, подяки, дипломи).
6.33а роботу по створенню і чбережеипю маіеріцльної боти кябінєгів. майстерень.

сприянняблагоустроюДНЗ.
6.43а впровадженняпередовогодосвіду,

повігиіх педагогічнихтехнологій

женим із

із





,.ПОГОЦЖЕНО“
Головою
ДНЗ (я/с) « трумочок»

Н.О.Маріиновн
074 2021 р

Згіднодію-ю
освіти(затвердженої
ПостановиМЕІЗА від 0

рстанов.
закладів, організацій.

закладамнаданоправо
передб

іальноїдопомоги.
новаторства,Крі

еміюванняпраці

твердженогрчаві ПОР

]. ЗавідуючаШа м

шториєомд/з.

4. Працівники
опікиабо упущення в

'єнічного стану,

і.Внконання функ
а) Якісне внконанн
ільного кон

свої перепідгото

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання
працівників

дНЗ ( ясла-садок)
за рахунок фонду еконвмїі' за

ЛОЖЕННЯ
к обчислен

освітиУкраїни в

рядкунанниум
галузейбюджс

ЗАГАЛЬНЕПО

інструкції про
Міністерсі вом
7.02401. («Про впо

вчати у кошгориь

а також стимулюваннятворчої прац

м того на преміювання
спрямовуюгьс

фонду заробітної
плати.

Пр
вників здійснюєть

дуючою д/з.
ЯДОК і УМОВИПРЕ

ає право прсміюва

2. При преміюваині
враховуєтьсяре-іучы

3. Розмір виплати премі
жному праціві

д/т можутьбуіи
позбо

роботі. порушсин
техніки безпеки. ПРЕМіЮВАННЯ

іональних обов'язкі

я навчальногоплану
і програми та

еревірок районні
труди
(її етики. мораль

позиціі (участь у [:

'снііань). оосвігою. проходи:

тролю та п

б) Виконанняправил
в) Дотриманняправи

х. участь у роботі
ме'г

д) Підвищенняпрофеошнох
() рів

вки, атестації.

Дода | а

,то Кнлвктнвпоґо до: опорі

лівськии ППЗ ія/сі(ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗавідуючаАпосто

«С'ірумоч ки

.. Йде?!-
В.Г.Донченко

-' зош“ рі
«14; м

"Струмочцк"
робітипї плати

;

ня таробітиої плати
працівників

ін і5 кнішя іЧЧЗ р. МЮЇ).

ов оплати праці
працівникам

тноі' сфериж Установам і

"ах антрати і преміювання.надання
і і педагогічною

я кошти та рахунокекономії

ся відповіднодо
цього положення.

МПОВАННЯ
ги працівників;і/і

ачсних'
в межах цсршдб

ясного працівника.МЮ КО сті відат праці окре
ЛЮЄТЬСЯ в “залежно

іику встанов

спо або частково та
вчені премії повні іни. санітарно-
я трудової днсшціл

в працівникад/т.наслідкамивнут
ужб.

рішньо

іх та обласнихсд
ноіо розпорядку.

оботі педагогічноїради,
виступи иа

ця. робота нацсаи
сини



:) Організаціяхарчування
ж) Своєчаснеоформлення

і '
дітей.

іача груновоі'
покумснтації.

:) Використання нових
форм органііаціі'

навчачьцо'аиховпого процесу.

и) Виконаннянакатівпо
я/с «С грумочок».рішення

тасідань педагогічнихран.

постановкерівнихорганів.
2. Якістьроботи з батьківським

колективом:

в] результативність в

пунктів)
6] Організація

г) Робота в мі

в справахмоно і.

е) Резучьтатн
'акріплени

3. Робота по зміцн

та санітарна-ґ
б) Поповненн

иформпенням
в) Збереження

' музичногозалу.
д

виховномупроцесі.
4. Активністьу сус

“)

а) Преміювання
мадськихдоручень, з
ріпленоі'територі та
активнур

ПРИЧ
і)Несвоєчасне на
2) Невиконання п
3) Порушеннятсхн
4] Порушення норм утримав

ість ініціат

б)]іесвоєчаснеподан
5) Відсутн

в) Пропагандапедагогічии

д
д) Активнаучасть трупи

в за

планом яІс . та виконанняпвність участі в громадське-господар

х ділянках,участь в су

ж) Забезпеченняохорони
я:

енню маторіыьно- є

а) Станта зміст навчального
процесу.

' ієнічним вимогам
я навчальнот

матеріальноїбати. :

г) Якіснийремонт та
підготовкадо

СистеМатичнсвикористання
иатеріачьно

5. Преміюваннятехздійснити ься тскн
а якісну ні
участі прапів

оз'яснювальнуроботу по е

ИНИПОВНОГО
вання пан-та;
ланів і проірам бе

иховно'іроботи і'і відповідністьстатуту
я/с (відповідник

роботи ”; обдарованимиліт ьмн.

х знань серед баі
ьків.

крорайоні [ХНЗ та співпраця '; структурами
райдержадміністрації

шіьио

ии

пану виховно
шкільнихзаходах. псрсдбачсних

річп

роботи труни. ських справах я/с (робота
на

ботннках).
ит тя га здоровя працівниківта дігсй.
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його відповідності
навчальнимпрограиаи

" боти я/с :іидакгіічнимматеріалом.
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го року, вікових груп.іотриуіаиняправил

новогонавчально

«технічноїбази я/с в навчально

піпьномужитті:

а) Участь у роботі виробничих
органів.

б) Виконаннядоручень.
Активнадопомога під

час ремонту я/с та 4
кніпаціі' наслідків стихійноіо

лиха

нічних пранінникін:ічним працівником та сумлінне виконання

,«поіопку робочого місця груп. інших примнцень.

ників яі'с у підготовці до
новогонавчальногорот

Кономії енергоносії

АЬОЧАСІ КОВОГО
ПОЗБАВЛЕПНЯііРііМіЇ

іЬПОгЩіХОВІіОЇпоку мснтоціі.
*; пов них причин.

іки безпеки.
ня закладу.

иви та творчості.
ня твітів та іншихматері:: .в.

“.



Додаток М ю »

до Колективного договору

,.ГІОГОДЖЕНО“
,,ЗАТВЕРДЖЕНО"

ГоловоюПК
ЗавідуючаАпостолівськимДНЗ (я/с

)

З (я/с) «Струмочок»
«С ума ок»

Н.О. Мартинова , Й%В.Г. Донченко

« » 94 2021 р «її» ,, Їййзозі рі

ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників. які мають право на щорічну

додаткову відпустку зв роботу із шкідливими
і важкими умовами праці

М,! !
посада і

%.,”Їіі/,] ,
і

і

. Медична сестра
і 4 дні

“

4 дні
Помічник виховатспя

: І/
М



дчдітокЖ | І

до Колективна: п до: овору

,.ПОГОІІЖЕНО"

..ЗАТВЕРЦЖЕНО"

Гоипввю пк
Завідуюча Апостнлівюьким дна (я/с )

дна ш «с умочок»
«кґїрумпчок»

'

Но Чартинава
[В.Гдончснь'п

« » 04 ійїодр
'
шир.

ПЕРЕЛІ К 2 щорічну
ій і посад працівників.

які мають право и

додаткову відпустку робота яких пов'язана

з підвищеним
нервово-емоційним ти

інтелектуальним навпиїажеиням

профес

посада



дпдвтни ::
ди Колективні".. ,.... о....“

.,ПОГОШЕНО“ ..ЗА'Ї ВЕРДЖЕІ 10"

Головою пк Завідуюча А'п'ост івським дни/ы
ДНЗ яІс)« трумочок» акСтрумо-юю «.

н.а.Маргиша вд Донченко

«й» 94 2021 р «, 13031 р.

ПЕРЕЛІК
посад працівників з ненормованим робочим днем%Кількістьднів !

ЗавіДУІаЧа [
7 днів [



додаток 313
.,а Юта.-шви,“0 м.,

овош

ПОГВОШКЕНО"

..
АТВЕРДЖЕН

Завідуюча
АпосэолївськимДНЗ (я/с )

ЮЇЖ
ДН;В,,/с),,стум

«“Струмо

Н.О.Мартинова
>

202, р
«Д,,

В.!”Донченко
102, р.

«Ц»
ходи

з охорони праці.
безпекижити

'

до вимог норзмативим
пску

Зкясссл-ти,-ша
«Струмочок»

Апостолівського
919“!
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'шв ,ую-ш
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,

,
“вноситикпоисрєцжувгчьнїни

ки. кот,
швшувш

,онпшарсшом
серпень.

сигншйчуютьппрои
безпеки. йпшвшшш

лютий

обладнання

кожна,,
мс,

,, му син,,им'хн]
,,вєр, м,,

шищуиачкшшпарсгвом
прошґ

рок.»

,иу ищи о,,
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итп іхрев

длзаоєзпьчсппя
и
“р:-АПЦЩЦМК

пе-

с,,сш
,,ш,

я,.царая, иачежиий
' увач Господи

ити , території смтя.
чехщпйрух'ґ.
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випробування нє,,
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човни пк періодичнокг,-.вдійоіповити контроль та функціоишашіим типовііивоіо

обивднвиия '; метою забшпєчеиия безпеки п оці

Забезпечувати своєчасний вомопт оґпитииини.

інструмеитшію за допомогою якого підірииупьои
життєдіяльнпсті навчального ШКПМ

дотримуватися санітарних нори по іірпмвніііо пойушвпх

п.ииіщ=ііь
Підтримуввти у нвпежнои,» стані трот

іивіпувв-і господирствон тппотрвєоіоі

ШНІЦМШЧ іоыіодирспюм Цісішыт

уарн на території інвіпуивн юсподврствои

завідуюча
у ппвиі роботи пв рік поширено штроби“! розділ іолоиа ПК
,.Охоронв життя діїей і пєдщ оі-ів. шбс'кпеченпи .

тміинепня їх здоровя. сопімыіии шхнс вими гімн.-м..

охорони праці. овнітврно.проіріиивтиниі ш овіппііиііі

.ініо тппвивтитму під
“

.
.

Складиплвп заходів по поперед-ме

час навчально-виховним “ .оііов

План заходів прпфілактикн побу півото гвинмоіН'ш
!::, :”ті гшви проведшня занять з підготовки працівників до дІИ у

) при; і

завідуюча

Щ



додатокм. и
до Колепиниыа договор)

..погоджвна' ..зхгвврджшю“
Головою пк Завкдуюіщ Апоіґоттвськии диз ія/с ;

3іп/с)чкСгрумочокп гр чек»
Н.О.Мцртинова в Гдончгнко«%% 04 '2021р Ці %%?” -021р

Перелік
Професій та посад. яких: надається безкоштовно ст.-под!"

Найменування Гсрмін Кількість і

професій та спецвзуття експлуатації !

комплектів

'т- таоботи тут)!!! 11 тіс. ]
І

Печатки гумові Фартух 3 міс. 1 і

мовий 6 міс.
і

1

2 Двірник Костюм бавовняиий ]2 міс. [ |

Фартух бавоштяний .
() мтс 1

! Рукавиці комбіпои. « 2 и .
І

' Плаш непроиокаючий Черговий ] !

Куртка угеплютгчем
і

І

3 Слюсар по « укавиш комбінов.
ремонту осно“ бановияний !

Чебчшшкіші
4 Сторож « 111аш

Куртка бавовняна
Газовиййтатшчь

5 Комірник Халитх/б
Тапочки

!
Куртка ; утеплювачем
Рукавиці кочбінов.

6 Кухар Ковпак
: Тапочкц
Халат биновпяний
ФатБухбавокпяпий

Санітарка - Тацочки
няня Халаьбпвовпяні *,; і1 ' Їі у

Помічник І'шючкн
вихователя Халотбивовниннй
Медссст а Халагбашняни

и;



додати М- 15

до Колективна! .. .Іпґовору

.ПОГОШСЕНО" ..ЗАТВЕРЦЖЕНО"
Головою ПК Завшуюча АносюліщкимДНЗ |я/с І

з (я/с) «Струипчпк» Стр. чек»
Н.ОМартинова % В.Г.Дончснкпок гшр ' 2021р.

Перелік
Професій та посад робітників, робота яких пов'язана ] забрудненням

та яким видвпьсямило
! М ! Найменування професійта посад*] ЇКЇНЬНсть мила ЇЇ
п/п

>Й, , ,, і? “(т" ,і1 Слюса по емшт обладнання 400 гр.
2 Комірник ** 399 гр.
3 двірник , ' 400 гр;4 Сторож і; , , >

400 пр.
5 Кухар 400 гр.
6 Помічник вихонптєдя7 , ,, 490 гр. ”7 Медсестра 400 1 р
8 Сан-няня “

490 гр.
9 ] Вихователь 400 гр
[ 0 Оператор газовоїкопит Їйй “ ТАОбгр , !

11 Для пранняспека,-Шдіаз вквартал “
! 500 гр. ]



Щ
;“Іплщм.- 3“! и

,на Калиш-ним() ,юпшор)
,.ПОПЛГЖЕІІО" .ЗАІВ РЛЖНІО'Головою ПК Завідуюча Аилосшлшськии ДНЗ (я/с )дНз я/с) («є румочок» пстру онон о Мартинова ' '

в Г.Донченко “2021 р *

ПОРЯДОК
зменшення розміру одноразовоїдопомоги у випадку повноїабо частковоївинн потерпілоґо. у тв'инсу ) нщшеним пн адкои врезультаті нору енни або невиконання вино: інструкп

нормативних актів з охорони праці
М.: Порушення торопи потери 4 от. котрі стали Розмпршнження !

! н/н ! причинами иещасното випадку
,1. иконанняробіт в нетвереюну стані, якщо цей , 5!) % і

] тан було визначено причиноюнещасного
випадку і якщо сп'яніння нс об мовлене ] іі

[використаннямна виробництві снир1у4 ефірних. ,
на котичних і іннхиыткщщ ***ЇЇ * і

І 2. еодноразовесвідоме порушення нимиі

нормативнихактів з охорони праці. ха які раніше і 50%уло накладенедисциплінарне стягнення.виданийталон попередженняабо до . ментально
і

і

по о 0 АІЛЄНШФЇШІШ ” [тиші ння.
. й * й * *: й * * й * ,1

3. Первинне свшоме порушення мимо: оешсьи при
!

40 % .:іоослуговуваннлробітідвшдїштезпєк * ід!
4. Первиннесвідоме нарушения правил поведінкиЇЇ з 0%

,
і

, ашинами, механпманн. приладами,виконання і

, ехнолопчиих процесш. які не являються !
!б'єктами "ЇдВШШ ЇНЧЇШЇ ” і * д*евикористання виданихзасобів індивідуального !
[

5.!

ахисту, передбачених правиламибезпеки. якщо і

,не порушення було: і

і
[вперше і і 20 % 1[ч і вдруге > 1 40 “ін і

Завідуюча(ясла-садок)«Странник» МБ.] Донченко

ГоловаПК ти Н.04 Мартинова



дпдятак М 17

д., Кщвктивиоґодотпвпш

..ГіОГОДЖНіО" ..ЗА ['іііїРДЖЬНО"
Завідуюча Апостолівським днз |я/с ]

ою,
Головою пк

д Зія/сМСтруио-юк» 'тр І:М Н.О.Мартиноы ві Лончснко
«13» 0/ 12021 р “Це і” 2021 р

ТАБЛИЦЯ
виплат допомо: и у разі пеншсиих випадків

на виробниш ві

Виплачувати за рахунок кошгів підприємства одноразову матеріальну
допомогу

' ,який отримав ,, травму при 'ним трудових
обов'язківбез стійкої втрати працечдатностіу таких розмірах:

Термін непрацездатності [за листом Їщмірматеріальноїдопомоги [умовно-.і

непрацездатностікалендарнідні. у відсотках від заробітної плати
"

потерпілогоабо гарангованоїмісяці).
! мінімальноїзаробітної плати].

' від 1 дня до іОш-нвйй ,” , ,
20

,
«

* від 10 днів до 20 днів ті ) і 707 * ЇЇ? і

від 20 днів до ] місяця 100 і
* від і Місяця до ! мцяшв * , 200 1.

Їбіпьше 2 місяців ” ' ” і і“ ' 360 ' '

,4 і ;
Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановимо. шо нещасний

випадок трапився внаслідок невиконання попсрпілимвимог нормативних актів про
охорону праці, розмір одноразової допомоґн може бути зменшено у порядку, що
визначається трудовим колективом за поданням власника та профспілкового
комітету,але не більш як на 50%.



ДоляШв
,ю Колективна! и ,то: опору

..ПОГОДЖЕНО"
АПН РДЖІНО"

ГоловоюПК
івілуюча ДНЗ (я/с) ««С гру точок»

»

трумочок»
Н.О.Мартинова % в.г4 Донченко

201] р «,4» > ыйййюзі р.

Про подпі'кову пплачуваи відпустку
працівникам таких катеґорій

Жінкам:

- які працюють і мають 2 і більше : "гей віком ЦЮ іі РЦКІН ' ш ,“ШІВ

- чати одииачки . які працюють і маюгь 1 ібшьше дітей вікои до
15 років - 17 днів

- дитину-інваліда* 10 днів

- одинокійматері > іі) днів

- Жінкам, які вєиновилидітей , 10 днів

Батьку :

- який виховуєдитину без маісрі
> ІО днів

- батькамякі виховуютьдітей без матерів
- 10 днів

- особам,які взяли під опіку дітей
7 10 цнт



Додаток М 20
до н .Івппвишо .юшиору

,.ПОГОДЖЕНО"
“ЗАТВЕРДЖЕНО"ГоловоюПК ЗавідуючаАпостолівськимДНЗ (я/с )ДНЗ я/с «Струмочок» «Стр >Щ Н.О.Мартинова

В.Г.донченко«12» 0/ 2021 р 1. 1!» 2021 р.

Відповіднадо ст. 174 КЗпП і ст [0 ЗаконуУкраїни «Про охорону праці» неможнадопускатижінокдо наступних видівроботи. навіть якщо вони наполягаюгьнавиконанні цих робіт:
роботи з важкимиумовами праці:
роботи зі шкідливимиабо небезпечнимиумовами праці;Існують також норми гранично допустимих навантажень для жінок припідійманні та переміщенні важких речей вручнм що встановлені наказомНа 241 МО?України «Про г,, . норм т- “ та '

важкихрсчсйжінками»від 10.12.1993р. с.]О.
Забороняється залучати жінок до робіт, пов'язаних 3 постійнии переміщеннямпротягомробочої зміни вантажівмасоюпонад 7 кг.Граничнінорми підіймання і переміщення важкихречей жінками



додатокм. 11

до Колективного доґпвпру

..погоджвно- змвпрджтпо"
Головою пк Завідуюча Аносто "нським Ці та так 1

дна [сім румоцок» цСтруиоч
Н.О.Матинона 4'%В.І.Цонченко

« » 0/ 2021р «Е»;- *2021р

порядок
виплати надбавок за вислуту років педаґотічиим та науково > педаґогічннм

працівникам навчальних закладав та
установ освіти.

]. Педагогічним та науковоепедагогічпимпрацівникам надчольиич закладів

та установ освіти виплачуються надбавки за вислугу років щомісяця ) відсотках ,то

посадового складу ( ставки зарплати) залежно від ставки педпранівника у таких

розмірах понад 3 роки - [0 %. понад 10 років - 20 %. понад 20 років , 30%.
24До стажу педагогічної роботи для виплати надбавки та внсттуту років

педагогічнихта науково-педагогічних працівників ( далі стаж педагогічної роботи )

зараховується , а також і час роботи на посадах передбачених переліком

затвердженимпостановоюКабінету Міністрів України від ]4 червня 2000 р. М: 96]. а

також час роботи на посаді групової медичноїсестри дитячих ясел та ясел садків

3. До стажу педагогічної робота тараховуґться робота на відповідних

посадах у закладах освіти

4. Час роботи тта посадах педшотічинк та н- ково-псддгштчннх
працівників за межами України тараховустьсядо стажу пслатогічио'т' роботи. якшо
Міжнародннии угодами ( договорами) передбачено чарахуванпя роботи до стажу.
необхідногодля призначеннятрудових пенсій.

5. Основним документом для вишочснпя стажу педагогічної роботи (

трудова книжка та інші документи. що відповідно до законодавства підтверджують
стаж роботи.

6. Зміна розміру надбавки за вислугуроків проводиться з місяця. що настає

за місяцем. коли виникло таке право. якщо документи необхідні для своєчасного і

правильною обчислення стажу. знаходяться в навчальному токтаді чи установі. п бо т

дня поданнятаких документів працівника“.

У разі коли педагогічні та науково-пслаготічці працівники викопують роботу
обсят он

менше або більше норми. передбаченоюставкою ааробітно' плати, ротиір надбавки та

вислугу років зменшується або 'тбільшуґться пропорційно навантаженню ( обсяту

роботи )

КЧ



1

додяіокм ::
|

на Колепивпюґопотвору

..погоджвшг ..зд [ вьрджы Іо" .

'

Головою пк ЗавідуючаАштпліщкимдна та 1

3(я/с)«Сґрумо-|окн ., «Ст мот-ок»,
Н.О.Мартинова % В.Г.допченко

«(!-9» 2021 р (.! ч” 1211 2 21 р.

додаток
до колективноїугоди на ДНЗ (ясла-садок)«Струмочок» »

Відповідно ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України « Про оплату
праці »провоі-ШТИ виплату заробітної плати по дНЗ (леди-садок) "Струмочок" 2 рази
на місяць, а саме 15 та 31 числа міслци. із них: до 15 числа ' термін виплатизаробітної
штати за першу половину поточною місяця (аванс), розмір якої має бути не мети:.-
отшти за фактично відпрацьований час з розрахунком тарифної ставки (посадового
окладу)працівника, до 31 числа - термін виплати заробітної плати за другу половину
ПОМЧНОГОМЇСЯШЬ

У разі, коли день виплати збігається з вихідним. святковим або неробочимднем.
виплатузаробітної плати проводити напередопні.



додаток На 23
до Колективного лоґонору

..ПОГОДЖЕНО" ».ЗАТВРРЛЖЕ]40"ГоловоюПК
ЗавідуючаАпостолівськимДНЗ (ясла-садок )

ДНЗ я/с)«С-грумочок» «с;-ру, ікри»МНОМаршнова “ ' '
В.Г.Дшшспко«]!» о/ «45» /2021 р :оы р.

НАДБАВКИ
за вислугу років педвгоґічиим працівникам

нтш-2-1- Відсоткм від ставки

З Понад20 мків



,,ПОГОДЖЕНО“
ГоловоюПК
ДН я/с) «Струмочок»

Н40.Мвртиновв

ПЕРЕЛІК

Додаток М 24
до Колективним договору

.ЗА І ВЬРДЖЕНО"
ЗавідуючаАпосшліисьісииД] 13 (я/с )

«Стр 0 »% В.Г.Доичєико
« /.9 » 202] р.

питаньсоцішіьно-економічпогохарактеру,що погоджуютьсяксріпппкомустанови |
комітетомпрофспілки

ы

Ля Питання ідокумшти Підстава
] Правила видрішнього трудового розпорядк Ст. 14! КЗпПУкраїни

Попереднійта остаточний розподіл навчальною
навантаження

П. 20 Типових правил
внутрішньогорозпорядку п.
63 Інструкції про порядок
обчисленнязаробітної плати
працівників освіти

4 Графікиробочою дня П. 21 Типових правил
внутрішньоготрудового
“озпопядк' ” >

5 Залученняпрацівників у виняткових випадкахдо Ст. 71 КЗпП України п 23
|

роботи у святкові, вихіднідні та до надурочпих 'Гиповихправил виутріпіныио
робіт трудового розпорядку

6 Графікивідпусток Ст. 79 КЗпП України
7 Склад атестаційної комісії П. 6. І

. Типового Поло сппя
про атестацію Педагогічник
працівпи 'в України

,
8 Звільненняпрацівниківза ініціативою Ст. 43 КЗпПУкраїни

адмі іп'рації за підстав. передбачених п. ] [крім
ліквідаціїорганізації) п.п. 25-7 ст. 40 п.п. 2, З ст.
4] КЗпПУкраїни тобто пр .

П. І ст. 40йскорочення штатів. реорганізації:
П. 2 ст. 40 - невідповіднісіь посаді внаслідок
недостатньоїкваліфікації або стану здоров'я;
П. 3 ст. 40 - систематичного невиконаннябез
поважнихпричин посадовихобов'язків:

іг.



П. 4 сг. 40 - прогули без поважнихпричин:П. 5 ст. 40- не появі на робогу більше 4-х місяціввнаслідокхвороби [крім особливого списку);П. 7 ст. 40 - появі на роботу
П. 2 ст.4[ - виннихдіях при обслуговуванніматеріальнихцінностей, які
підставидля втрати довіри;
П. З ст. 41 - аморальному вчинку, несумісному3

це вони дають

Накладаннядисциплінарних стягнень на членівп ком Ст. 252 КЗпП України
Заходи з охоонип-аці та техніки безпеки
Правилаз техніки безпеки у навчальнихквбіне-шх,котельнях і т.д.
Тарифікапійні списки

Типові правила з техніки
безпеки
П. 4 додатки 1,2. 3 інструкції
про порядок обчислення
заробітної плати прапішшків
освіти
Ст. ІІ ЗаконуУкраїни
від" 'стки“

Наданнявідпусток педагогічнимпрацівникамуобочий час в ок-емих випадках) ,.Про

м.

С
Авг-Яде.“

4-4
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