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I . злгл]IънI положЕння .

1.1. ,Щшrий колектrвнIй договiр уклалеrпдй вiдповiдно до Закону Украi'шл
кПро колективнi договори i уголи>>, Законiв Украiни в галузi освiти, Генеральноi,
Гаiryзевоi, Регiональноi, Районноi угод та iнших нормативних aKTiB.

1.2. ,Щоговiр с нормативним актом i розповсюджуеться на Bcix пршtiвшаrсiв
навччtjьного закпаду.

1.3. КолектlшнIй договiр набирае чrдrностi з моменту його пiдписання
цредставниками cTopiH. BiH уклалеrшп1 на три роки i дiе до прийrшття нового.

1.4. Сторонами колективного договору с :

- алмiнiчграцiя CHoBcbKoi стшrцii юних TexHiKiB в особi директора навчitпьного
зilкjlаду (у пода.llьшому роботодавеlъ), якlй представляе iнтереси власника i мае
вi.шrовiднi повноважешuI ;

- первинна профспiлкова органiзацiя Сновськоi сгаrщii юrшлх TexHiKiB (у
подаJIьшому профорганiзаltiя), яка вiдповiдно до ст. 247 кЗпгI Украiни шредставJIяе
irrгереси працiвrшкiв закладу в особi профорганiзатора.

1.5. Стороrпr зобов'язуються дотреIIчIувжися приrщипiв соцiаrrъного
IIартнерства: парrrгетностi представниIцва рiвноправностi cTopiH, взасмноi
вi.щlовiдальностi, конструктивностi i аргрлентованостi при проведеrшi переговорiв
(консультацiй) щодо укJIадення колективного договору, внесеншt змiн i доповнень
до нього, вирiшешlя ycix питанъ соцiалъно - економiчних i трудових вiдносшr .

1.б. Гараrrтii, передбаченi колективним договором е мiнiмальними.
Соцiаьно-економiчнi пiльги та компенсафi, якi передбаченi колективним
договором, не можуtь бути нижчi вiд piBHiB, встановлених законодавством,
Генер альною, Галузевою, РегiонаJIъною та Районною угодами.

|.7. Колективrптй договiр може буги розiрваrшпл або змiненrдrл тiльки за
взасмною домовленiстю CTopiH. ЗMilTlr й доповнення вносяться за згодою CTopiH
пiсля проведеннlI переговорiв. Пропозифi однiсi iз cTopiH е обов'язковими дJIя
розгляду iншою Стороною. Рiшенrrя щодо них прийrлаються за згодою CTopiH у 10-
детшшдй TepMiH.

1.8. Положеrrrrя, що виIIливtlють iз змiн чинного законодавства та
Генеральноi угоди, вносяться без цроведешuI переговорiв, iншi змirи та доповненЕrI
або пригптненIш дii колективного договору - тiльки пiсля переговорiв CTopiH.

1.9. Жодна iз cTopiн, що укJIапи цей договiр, не може tIротягом усього строку
дii в односторонньому порядку приfuiлати рiшеrrня, що змir*оють норми,
положення, зобов'язання договору або припиняють ix виконання 
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1.10. Переговори щодо укладеш{rI нового колективного договору ца
насryшrИй TepMiH починаЮться нg пiзнiше як за мiсяць до закirrчення строку дii
договору, але не ранiше як за три мiсяцi до закiнчеrшя qтpoky дii колективного
договору.

1.11. Роботодавець у п'ятиденrплй TepMiH з дня пiдгшrсання колективного
договору подае його на повiдомну реестрацiю.

t.|2. Щорiчно, до 01 сiчня наст}дIного
звiтуrоть про виконаннrI договору,

1.13. Щей договiр с дiйсrшлм до моменту реестраIцi його в новiй редакфi.

ш . приЙняття, пЕрЕвЕ *,--.uo звIлънЕнIIя

Роботодавеrь зобов' язуеться :

2.1. Не застосовувати кошIрактноi форми трудового договору KpiM випадкiв,
KoJm cilм працiвrпцс в письмовiй формi виявr.ш бажанrrя праIцовати за кошIрактом i
за умови HtUIBHocTi додаткових соцiально - побутових пiпьг дjlя нъого.

2.2. ЗДiйСНЮВати приfшяття на робоry нових праuiвнlжiв лише за вiдсутностi
баlсшоштх збiльшrати свое пеДагогiчне HaBaHTаKeHHrI i якщо не прогнозуеться
вшirrьнеrпrя працiвникiв вiдповiдноi посади на пiдставi п.1 ст.40 кзпп Украiни

2.3. При виникненнi вакансiй в першу чергу пропоЕрати iх прiцiвrшлкам
даЕого навч€lльного закJIаДУ, якi бажають бути переведеними на цю посаду i MaroTb
лш Iщого вiдповiдну квалiфiкацiю.

z.4. Звiльнення за iнiцiатrшою роботодавця працiвшпtiв, якi с членами
профспiлпси, здiйсшовати лише за попереднiм погодженшIм з профспiлковою
оргшriзацiсю згiдно чинного зtжонодавства.

2.5 ЗвiлЬнешrЯ педагогiЧних праЦiвrшr<iВ у зв'язкУ iз змеrппенIшм обсягу
рботи, скороченням чиселъностi учнiв здiйснrовати лише пiсля закirrчення
нzlвчztJьного року.

2.6. При прогнозуваннi масового вrшiлънення
зага.lьноi чисельностi пращоючих ) розроби:ги та
гrрфорганiзацiсю црограму забезпечеrшrя зайдrятостi
працiвrпшсiв, яких передбачасться вr,шiлънити.

2,7. Не допускати економiчно необгрунтованого скороченшI груп (гурткiв),
робочих MicIp. У випадку об'ектrавноi необхiдностi скорочешuI чиселъностi
педагогiчних працiвrпжiв провести його пiсля закiнчення нzlвчального року.

2.8 , При виникненнi необхiдностi звiлънення працiвrшкiв на пiдставi п. 1 ст.
40 КЗпП Украiни:
- повiдоМJUIтИ не пiзнiше як за 2 мiсяrч у гшlсьмовiй формi державну службу
зайнятостi про вrвiльнеrшя працiвrшrкiв у зв'язку iз змiнами в орiанiзйi, 

" 
тому

числi лiквiдацiею, реоргаlliзацiею або перепрофirпованIшм установи, скороченIшм
чиселъностi або IIITaTy працiвrппсiв;

року за звiтrшшл роком, сторони

прашiвнlпtiв (до 10 % вiд
реалiзувати узгоджену з
та соцiальноi пiдтримки



- звiльнення працiвнrжiв здiйсr*овати лише пiсля використання ycix можлIвостей
забезпечити Ix роботою на iншому робочому мiсцi, в тому числi за рахунок
звiльнення сумiстплкiв i лiквiдацii сумiщешrя згiдно iз законодilвством.

2.9. Надавати працiвникам, попередженим про звiльнення згiдно п. 1 ст. 40
КЗпП Украiни, один деtъ на тlDкдень в межах робочого часу дJIя пошуку HoBoi
роботи з оплатою його в розмiрi середнього заробiтку праrдiвника.

2.|0, При звiльнешli гrрацiвникiв за п.1 ст.40 КЗпП Украiни переважне право
Еа ЗaшишенIuI на роботi надавати також особаlrц з бiльш трив€lJIим перiодом членства
у Профспiлцi працrвrпакiв освiти i науки.

2.|t. Надавати прафвrпшам, якi були звiльненi за п.1 ст. 40 КЗпП, протягом
року з д{я звiльнеrпrя переважне право на працевлаштрання в даному закладi на
б1,.ъ-яку посаду при H€uIBHocTi необхiдноi ква-тliфiкшriТ.

2.|2. Не звiльrrяти працiвшшсiв, якi вцсутнi на роботi внаслiдок тимчасовоi
неtrрацездатностi бiльше чотирьох мiсяцiв згiдно п.5 ст.40 кзпп Украirп.r без
виробшлчоi необхiдностi.

2.tЗ. Не забороняти спiльнiй роботi родичiв в навчальному закладi.
2.14. При приfoiятгi праrdвrлтка на роботу знайомити його з колективним

:оговором пiд розписку.

2.|. Коrrгрошовати надання переважного права на залишенIuI на роботi
шрацiвrшсам, якi пiдлягають скороченню9 в тому числi на пiдставi бiлъш триваIIого
tL]eHcTBa у Профспiлui прачiвшлrсiв освiти i науки.

2.2. У випадку виникненIuI вакансiй повiдомляти про це працiвникiв,
звiънеrшоr протягом останнього року зап.1 от.40 КЗпП Украi'ни.

2.3. КонтроJIювати вiдповiднiстъ загrисiв назв посад в наказах i трулових
кЕюкках чинному законодавству та штатному розш,Iсу.

III. УМОВИ ПРЛЦI

РОбОтодавець зобов' яз}rеться :

3,1. Забезпечити додержашш чинного законодавства щодо гарантованих норм
Рбочого часу для Bcix категорiй пparriBнrлciB, виходячи з 40 - годинноi трлшалостi
Рбочого часу на тиждень, KpiM тих категорiй прафвникiв, яким вiдповiдно до
чинного законодавства встановлена скорочена тривалiсть робочого часу .

3.2. Розuодiл навч€Lльного наваЕтаженнrц тарифiкачiю цроводити один раз на
piK, дотрl.пчrуватись обсягу нilвчalльного навантаження протягом нilвчzlльного року.

Попереднiй розподiл навч€lльного наваЕтаженЕя на настушшй
нzlвчalпъний piK проводити в кiнцi поточного навчального року.

Щиректора та заступника директора з навчапъно-методиtlноi роботи
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з€}кJIадУ тарифiкрати на навч€tлънi години при повному навантаженнi педагогiчlптх
працiвнlтсiв.

з,3. Вк.гпочати профорганiзатора до скJIаду тарифiкацifoiоi та атестацiйноi
комiсiй.

з,4. Тарифiкацiйнi списки, KpiM профорганiзатора (голови ггрофкому),
погоджувати також з головою районного KoMiTgry профспiлки праrliзцlдбiв освiти.

з.5. Погоджрати з шрофорганiзатором графiк вiдгrусток, режим i графiк
роботИ (графiк лзвiнкiв), розкJIад занlIть, графiки чергрань, н€жаз про створеш{r{
аТеgГаrtifurОi KoMicii, ПОСаДовi i фушrriональнi обов'язки, iHcTpyKrui з оiорони прачi.

3,6. Зшучеrшrя педагогiчню( працiвlппсiв до роботи в канiкулярнi днi таlrппi
перiошl, коли навчально-виховrпдй процес не .rро"од"."о" (caHiTapHo-
€ПiЛgЦi.rОГiЧНi, КЛiМатичнi чи irпrri, незаJIежнi вiд прашiвниrсiв обставЙни)
зriйсшовати в межах кiлькостi годин навчаJIьного наваIIта)кення, установленого
шро тарифiкацii.

з-7. Надавати право бажаючим при можгrrавостi цраIцовати на умовах
Ееповного робочого часу з оплатою працi пропорчiйно вiдгrРаr{ьованому часу (за
фак-гишо виконану роботу) без булъ - яких обмежень ]]рудових прав шраlriвникц iз
збереженrrям повноi тривалостi ocHoBHoi оппачуваноi вiдпустки та Bcix гаршrтiй,
пLъг, компенсацiй, встановлених законодавством та цим договором.

з.8. Забезпечувати свосIIасне (не рiлтп9 одного разу на 1poKiB) пiдвищенrrя
rъаriфiкацii педагогiчrлтх прафвншсiв, гараrrгуючи iM при цьому вцповИнi пiпьги,
компенсацii згiдно з чинним законодавством.

3.9. Про запровадженшI нових норм чи змiну чинних норм працi повiдомляти
прапЬшпсiв не пiзнiше як за 2 мiсяцi до ix запровадженшI .

запровадженнrI, змiну та перегJIяд норм прачi цроводити за
погод)кешrrlм з профспiлковою органiзацiсю.

3.10. Враховуючи норму ст. |'79 КЗпП Украiни про право MaTepiB, що
зЕаходяться у вiдгrустках по догJIяду за дiтьми BiKoM до З-х i 6-и poKiB, 

"ййr" "ароботу до закiнченtul TepMiHy вiдпустки, тарифiкувати таких жiнок Щороку на piBHi
з iнlтптми trедагогами.

3.11, Режrам робочого часУ i часУ вiдпочrrrrкУ В закладi встановJIювати
ВiдповiдНо до Правип вЕу!рilшъогО розпоряДку, затверджених на зборах трудового
колеI(Tиву.

3,12. Забезпечити при скJIаданнi розклаДу зашIть оптим€tJIьшй режим роботи:- дJUI батькiв, якi MaloTb двоХ i бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB;
- дJuI TpD(, хто посднуе роботу з навчашilIм;
- дIя незвiльненого вiд основноi роботи гrрофорганiзатора.

3.13. Навчалънi наваrrгаження в об'емi менше тарифноi ставки встановJIювати
хише за письмовою згодою працiвника.

з.l4. ЗаlгучатИ педагогiЧlптх праШiвr*rкiВ до роботи в вихiднi неробочi днi
(коtшурси, змагання, чергуВання та iH.) за ix згодою i за погодженнrIм з
профорганiзацiеЮ (ст. 71, 72 КЗпП Украi'ни), за писъмовим HaKttзoM з наданнJIм
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itшого дня вiдпочинку.
3.15. Заlrучати до вршс.lrадатцькоi роботи працiвlпшсiв iHlшlx пiдприемств,

ycTtlнoB, органiзацiй на умовах погодиннот оплати лише за умови забеiпеченrrя
штатних педагогiчшж прщiвнlжiв навч€lльним навант€Dкенням в обсязi не менше
вiшовiдноТ кiлькостi годиrr на ставку.

3.1. Роз'яснlовати в наriкоротlшшi TepMiH працiвrшкам змiст нових
Еорматившж aKTiB, що стосуються трудовш( вiдносшr, iх TrpaB i обов'язкiв.

з.2. Постifolо контроJIювати нормувllння працi, розподiл навчаJIьного
EaBaETa)KeHHrI, атестацiю працiвниrсiв.

3-3- Надавати консультацifuту допомогу прачьнlжаlrл у разi виникнення
iнlтrвiдуа-тьIilD( трудових спорiв.

3-4. СпрИяти досяГненнЮ компроМiсу гlри iндl.шiдуальних 1рудовш( спорах.

Сmрони визначили:

3-1. Поважнr.пrли причинами запiзнеr*rя або вiдсутностi на роботi, KpiM
загаJьновизнанID(, вважаються :

- рагпове зtlхворювання або погiршення стану здоров'я працiвrпшса або його
бrизькrдс родичiв;- aBapii побугового характеру, що вимагають негаfшrого усунення.В шому разi гlраuiвr*шt повинен вжити Bcix можливих заходiв, спрямованих на

повiдомлеЕ}ш про це роботодавця.

IV. ОПЛЛТЛ ПРДIII

4.1. Забезпечувати дотриманнrt в закладi законодавства про оIшату прачi.
4.2. Здiйснювати зtlходи дJш безумовного забезпеченнrI виIIлати iаробiтноi

IL-IaTИ у повноМу обсязi, в тому числi за перiол вiдгrусток i канiкул, щорiчноi
грошовоi винагороди, допомоги на оздоровJIеншI .

4.3. СпрИяти усуненню приtIин поруШенtrя TepMiHiB вшrпати заробiтrrоi гшати.
4.4. Здiйсrповати виIшату заробiтноi плати через установи баrrкiв вiдгlовiдно

-Io tIинного законодавства лише на пiдставi особистих заяв працiвнlжiв.
4.5. Щоплати працiвrшкам за сумiщеннц замiну вiдсутrrього гrрафвника за

рзппrренIIя зони обсrrуговраннrl, збiльшення обсягу робiт, надбавки за високi
Jосягнеш{rI встановJIювати вiдповiдно до Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украirшr"Про впорядкуваншI умов оплати Прilц працiвникiв ycTilнoв , закладiв та
оргшriзацiй окремих гапузей бюджетноi сфери '' вiд 30.08. 2002р. JФ l2g8 .
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4.6. Встановити доплати у розмiрi 40%
окладу) працiвнlпсам за роботу у нiчлш.tй час,
вечора до 6-i години palжy.

4.7. ВiдПовiднО до cTaTTi 15 ЗаконУ Украi'ни "Про оплату працi" погоджувати
з ггрофспiлковою органiзацiею умови оплати працi в ycTaHoBi (Формулюuurrй ''ru
погодженIuIм з профорганiзацiею " означае , Що профорганiзафя мае прzlво на
рьшо< засадах з адмiнiстрацiсю розгjulдати Ti чи iншi гпrганrш) .

4.8. Вiдповiдно до cTaTTi З3 Закону Украirти "Про оппаry црацi" в перiод мiж
перегjIядом розмiру мiнiмалъноi заробiтноi гшати контроJIювати проведешuI
iц;tексацii заробiтноi плати працiвlплкiв закладу згiдно пй"о.о законодавствц а
саvе Закону Украiни "про iндексацiю грошових доходiв населення" та постанови
Iý,fY вiд l7.07.20lЗ року JФl078.

4.9, Надавати щорiчну грошову винагороду педагогiчшпл працiвнlтсам за
crrrriш1, працю i зразкове виконаншI спужбових обов'язкiв вiдповiдно до
Поrоженrrя, визначеного в додатку Ng 1.

Забезпечрати MaTepia-llbнe заохоченнrI педагогiчних та iIшlих працiвнlлсiв
1 Bi-TroBiдlocTi до Положення про премiювання з фонду eKoHoMii заробiтноi плати
прашЬtшсiв закладiв освiти Управлirшя освiти, ciM'i, молодi та спорту CHoBcbKoi
цiськоi ради, згiдно додатку Ng2.

4. 10. Виппачувати працiвникам заробiтну плату у грошовому вираженнi за
чiсцем роботи двiчi на мiсяrр:

- аванс - 20 .плсла

- остаточlшшl розрахунок - 5
tфп спiвпаданнi TepMiHiB виIIпати
lшшачувати [х напередоднi.

годиrтноi тарифноТ ставки (посадового
за кожну годину роботи з 22 години

числа
aBaHciB чи заробiтноi плати з вtжiдними дrulми

4.11. При кожнiй виплатi заробiтноi плати повiдомляти працiвшпriв про
загilrьЕУ сумУ заробiтноi гшати з розшш,Iфровкою за видами виIшати.

4.12. Здiйсrтювати оплату працi у випадках, коли заIUIття не проводяться з
Ее}а'IежНих вiд працiвника пршIин ( несгrриятливi метеорологiчнi уrо"", егriдемii,
сLъгоспроботи i т.д.) з розрахунку заробiтноi гшати, встановленоi при тарифiкачii,
црЕ !,моВ1 виконання працiвниками iншоi органiзацiйно-педагогiчноi роботи. При
Bi:c_rTHocTi TaKoi роботи ошIату проводити з розрахуril(у 2l3 заробiтноi гшrати.

4.|з. Час простою не з вини працiвнlж4 при yMoBi попередженнrI
а:rлiнiсграцii про його початок, опJIачувати в розмiрi 2l3 заробiтноi плати. За час
простою, коли виникIIа виробrптча сиryафя, небезпечна дJUI життя чи здоров'я
щашiвrшrсiв, або дJlя jIIодей, якi його оточують, i навколипIнього середовища, не з
його вини, за ним зберiгасться середнiй заробiток (ст. б Закону УIсpаiни ,,про
охороЕу працi").

4.14. Здiйсшовати заходи щодо коригуваншI середнъоi заробiтноi плати увiдповiдностi до чинного законодавства.



4.6. Встановити доплати у розмiрi 40% годинноi тарифноТ ставки (посадового
оклалу) прачiвниrсам за роботу у нiчrп.Iй час, за кожну годину роботи , 22 .од"r-
вечора до 6-i години palilry.

4,7. Вiдповiдно до cTaTTi 15 Закону Украi'ни "Про оrrлату працi" погоджувати
з гтрофспiлковою органiзацiею умови оIшати працi 

" 
ycra"o"i (Формулю*u"й .'ru

погодженIuIм з профорганiзацiею " означае , Що профорганiзафя мае право на
piBrmo< засадiж з адмiнiстрацiею розгJUIдати Ti чи iншi гпrгання) .

4.8. Вiдповiдно до cTaTTi 33 Закону Украiни "Про оплату црацi" в перiод мiж
перегj]Iядом розмiру мiнiмальноi заробiтноi гlлати контролювати проведешuI
iнлексацii заробiтноi плати працiвrппсiв закладу згiдно ой"о.о законодавства, а
с:Lче Закону Украi'ни "про iндексацiю грошових доходiв населення" та постанови
IG![У вiд 17.07.201з року Nsl078.

4,9. Надавати щорiчну грошову винагороду педагогiчrпшл працiвнлпtам заqrrriшry працю i зразкове виконаншI олужбових обов'язкiв вiдповiдно до
По.rожеrrrrя, визначеного в додатку Jф 1.

Забезпечувати матерiальне заохоченIUI педагогiчних та iIпrrих працiвнlжiз
1-вiлrовiдностi до ПоложеншI про премiювання з фонду економii заробiтноi плати
ДРаЦiПНШ<iВ ЗаКЛаДiВ ОСвiти Управлirпrя освiти, сiЙ'i, молодi та спорту сновоъкоi
чiськоi ради, згiдно додатку Ng2.

4.10. Виплачувати прilIiвнIжам заробiтну Iшату у грошовому вираженнi за
чiсцем роботи двiчi на мiсяrЕ:

- аванс-20 числа
- остаточнlй розрахунок - 5 числа

При спiвпаданнi TepMiHiB виIIлати aBaHciB чи заробiтноi пдати з вrаriдними дшшивЕшачрати ix напередоднi.
4.11. При кожнiй вигшатi заробiтrrоi плати повiдомляти працiвrпкiв про

зага]ьну суму заробiтноi rшати з розшп.rфровкою за видами виIшати.
4.12. Здiйоrповати оплату црацi у випадках, коли заIIяIття не цроводяться з

ЕезалежНих вiД працiвrпПса прlтIИн ( несгrриятливi метеорологiчнi умбви, епiдемii,
сLъгоспроботи i т.Д,) з розрахунку заробiiноi платц встановленоi при тарифiкацii,
прЕ yмoBi виконаrшя працiвниками iншоi органiзацifurо-педагогiчноi роЁй. Пр"
Bi:cyl,HocTi такоi роботи оплату проводити з розрахуIilry 2l3 зtаробi.тноi 11лати. 

)

4.т3. Час простою не з вини працiвнlпс4 при yMoBi попередженнrI
а-тлiпiuграцii про його початок, оплачувати в розмiрi 2lз заробiтноi плати. За час
цростою, коли виникJIа виробrлгrа сиryафя, небезпечна дJIя життя чи здоров'я
пршцвrпШiв, абО для Jподей, якi його оточують, i навколипIнього середовища, не з
його вини, за ним зберiгасгься середнiй заробiток (ст. б Закону Укратни ,,проохорону працi").

4,14. Здiйсl*овати з€lходи щодо коригуваншt середньоi заробiтноi плати увiдгrовiдностi до чинного законодавства.



4.1. Сприяти в Haдarrrri працiвнlжам необхiдноi консуJIътативноi допомоги
щодо IIитань оппати працi.

4.2. Повiдомляти про Bci факти порушень щодо оппати працi держi}вну
iнспекцiю працi. Вrдrлагати притягнення до вiдповiдальностi ,rосадо*йх осiб, 

"*rr-*в порушеrшi законодtlвства про оплату працl.
4.3. Прймати ylacTb у визначешli розмiру

педагогiшлм працiвшшtам за сумлirтrrу праlцо та
обов'язкЬ.

4-4- Погоджрати наказ цро наданнrI Щорiчноi грошовоi вин{lгороди
ryлаг_оПlml працiвшакам за сумлiнну пращо та зразкове виконання службЪвих
обов'язкiв.

и члс вI,rпоqинку

5.1. Складати графiк вiдпусток на пiдставi iHTepeciB прафвникiв та
фlшшiонувашш навч{lлъного заклаДу до 01 березня.

5.2. НадаватИ вiдгrусткУ профорганiзаторУ В зручниЙ дJUI нього час (в
ЕаЕilý.,rяршrй перiод).

5.3. Надавати вiдггустки (або ix частшту) працiвнIжам закJIаду (в тому числi
ryЬшсу та педагогiчrпlrrл працiвнlжам) протягом навч:tльного року у зв-'язку з
Е€обхiдiстю санаторно - курортного лiкранIuI.

5.4. За заявоЮ пращiвrпlка присДнуватИ ЩорiчнУ вiдгryсткУ До вiдгryстки узв'аry.'з вагiтнigгю i полОгалцИ незапежно вiд посади.
5-5. Надавати додатковi ооцiальнi вiдпустки працiвнrлсам, якi мають дiтей,

зтiшо графiка вiдгrусток.
5.6. Надавати право виходити з вцпустки rrо догляду за дrтиною до

х)сягнеЕIIя неЮ трирiчнОго (шестирiчного) BiKy в будь-яклй час.
5.7. Жiнцi, яка праIцое i мае дох i бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або

-шгшу - irшалiда, або, яка усиновила дитиIIу , одинокiй MaTepi, батьку , який
вf,ховуС дрrгшIУ без MaTepi (у тому чиолi й у разi триваJIого перебран}ц MaTepi уrirпBa-TbHoмy закпадi), а також особi, яка взяла йr"rrу пiд опlку, чи одноrу ia
щйомнrоr батькiв надаетъся Щорiчно додаткова оплачувана вiдпустка тривалiьтю
l0 кшендарних днiв без урахування святкових i неробочих лнiв(ч.1, ст..19 Закоrту
YKpaiшl ,,Про вiдгrустки"). Враховувати, що uя вiлпустка соцi€Lльна i вона не
LходЕть В обмеження зага-гrьноi тривztлостi щорiчноi ocHoBHoi та додаткових
вi.шусгок 59 календарних днiв .

5.8. Надавати додаткову оплачрану вцгryстку за ненормоваrшй робочий день
-щекгору стаlщii юних TexHikiB, завiдуючiй господарством трlавалiстю 7
IйL-IеЕдарнrж днiв.

щорiчноi грошовоi винагороди
зразкове виконання службових



5.9. НеВlжОРистану частину вiдггустки надавати педагогiчним црацiвrrикам у
КаПiКУЛЯРНиЙ перiод . Перенесеншt щорiчноi вiдгryстки здiйснrовати у порядку ,
перелбаченому ст.11 Закону Украirш "Про вiдгцlстки" .

5.10. Надавати за з€uIвою працiвrппriв вiдгrустки без збереженнrI заробiтноi
гLlaTIt у випадках :

- особлtстого шлюбу - 3 днi ;

- прII народженнi дlа:гини - 2 дlлi;
- штсlбу дiтей - З днi ;- .-rtepTi близьких - 3 днi;

5. 1 l . Надавати вiдгryстку подружжю або irшtшл близькIдл родшIам за ik
]:1a,,,-Lr в ojIpIH час.

5.12. ВiдкЛиканIu{ працiвника iз щорiчноi вiдпустки здiйснювати лише за його
_ _ - _,ftr.

5.1. В тижневий строк погоджрати графiк вiдгrуоток.
5.2, КонгроJIювати пр€lвилънiсть надш*rя вiдпусток.
5.3. НаДавати допомогу прафвrлшсам, якi мilють право на вiдпустку з

rехLъкох пiдстав, у виборi найбiльш вl.гiдноi дJuI них пiдстави.

VI. ОХОРОНЛ ПРЛЦI

6.1. Забезпечити cBoсllacнe виконанIUI комппексних заходiв щодо
з5езпечеlпrя нормативiв безпеки, гiгiеtллл прilц та створення безпечних i
rпriлпиRID( р{ов працi , пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi,
lcilye:

- ВСТановлення HoBlD( та реконструкчiя дiючих систем вентиJutцii та
rЕ7тЕrrliюванюI повiтря (облалнаrшя кватIФки для провiтрювання в комп'ютерному
rci);

- НеГаrhrО замirшовати перегорiлi освiтшовалънi л€lп{пи в кабiнетах i
шрЕдорах;

- забезпечити умивальнi мrдочими засобшли;
6,2, 0рганtзувати цроведешш безплатних медшIних оглядiв працiвrпжiв.

Оформляти день проходженнrI гrрацiвншtами закпаду обов'язкових медшIних
6,2, Органiзувати цроведешш безплатних медшIних

ог_rядiв як робочий день з вiдповiдною оплатою. у разi проходження обов'язкового
уеJЕЕIного огJIяду пiд час щорiчноi вiлгryсгки, цродовжувати ii трива.шiстъ.

6.З, НаДавати громадському iнспектору з охорони працi, представIilIку
профспiшrи З IIитанЬ охорони прilЦ одry годину на тиждень iз збереженням



сереf,нього заробiтку, необхiднi засоби та можпивостi для здiйснення ним своiх
фlшutiй.

6,4. Звiлъrrяти громадського iнспектора з охорони працi, представника
профспirпси з IIитань охорони прачi та застосовувати щодо HLD( дисцшIпiнарнi
стIIценЕя JIише пlсJIя попереднього погодження iз райошrим KoMiTeToM
проФпiJпш.

6.5. ВИКОНраТи щорiчно до 01 жовтня Bci загшановшri заходи по пiдготовцi
ло роботи в зr.шrовий перiод,

6.6. ПРОВОДиТи навч.lннrl i перевiрку знilнь працiвникiв, якi заrhrятi на роботах
З пi.тпитценою небезпекою.

6.7. ВЖИти Bcix можrлтвих заходiв для цроведення aTecTmlii робочш< мiсць за
уIовами працi.

6.8, При виробничiй TpaBMi в ти)кневий строк пiсля закiнчеr*rя розслiдуваннrl
}.-}TI\TIi негативнi фактори виробничого характеру, що призвели до травми.

Профорганiзацiя зобов' язусться :

6.1. ЗДiйСнЮВати контроль за дотримitнням власником законодавчих чи iнrш,rх
ryчативrпоr akTiB про охорону праф, створенлrям безпечних i неrшсiдпивих 5пvIoB
ЩЩi" Н{lЛеЖного побуry дJuI праuiвнlжiв i забезпеченням ix засобами
ЕILIеýтиВЕогО i iнлtшiдУtlJlьного захисту, вимагати ycyнeнHrt виявлених недопiкiв .

6.2. Не ДОпускати безпiдставних звиIIувачень потерпiлих при розслiдуваrшi
ЕIIЯС:ВИ'( ВrаГrадкiв в ycт€lнoBi , складаннi aKTiB та зменшенIuI iх пiлъг .

6.3, Брати безпосередню }лIасть в розслiдуваннi нещасних випадкiв.
б.4.Здiйсrповати контроль за напежним станом та вiдновленням caHiTapHo -

шбътовпi пршлiщень .

6.5. Вшосити на розгJIяд профспiлкових зборiв питання grану yпIoB i охороrпл
тrп_

6.6. Здйснювати контроль за цравильним нарахуванням i вrшlлатою доrrомог
ш соцiшьному gгрilхуванню та проведенIIям оздоровчих заходiв, за правипьнiстю
РmШОДLry i Видачi ггутiвок Еа санаторно - курортне лiкування i вiдпочинок .

ИI .СоЦИЛъНI ГАРАНтII пtлъги, комппнслцti прдцtвникtв тд
проФорглнIзлцIi

Роботодавеrр зобов'язуеться :

7.1. ЗабеЗПеЧИТи виIIпату компенсацifuilж вrrцрilт на вiдрядженIu[, у тому
шeai црацiвникам, якi вiдряджаютъся для yracTi в нарад€lх, ceMiHapax, конкурсах
тшIю.

ЗабеЗПеЧити виплаry добових у повному обсязi педагогiчrплм
ryпiвшпtам, якi направляються для пiдвшцення ква-пiфiкацii до Чернiгiвсъкого
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об--lасногО iнституту пiспядипломноi педагогiчноi освiти iM. К.Щ.Ушинського,
Ее3атежно вiд проходженнrt ними оздоровлення в санаторii-профiлакторii,

7.2. Сприяти видiлеrшю гrутiвок на санаторно-курортне пiкрання
праlЦвшжЬ через вiддiлення Фонду соцiального страхування з тимчасовоi втрати
шраrrез.латностi.

7,З, СпрИяти наданню права членам профспiлки та пенсiонерам з числа
щацьшdв користратись у разi потреби послугами вiдомчого автотранспорту на
пLъговло< умовах, а саме:

Члени профспiлки:
- оIшата пального - 100%
- оIIлата послуг за користування автотранспортом - 50%

Пенсiонери з числа прачiвшлrсiв закл4ду:
- оIIлата папьного - 100%
- оIшата послуг за користування автотранспортом - безкопrговно

7.4, Надавати профорганiзацii всю необхiдну iнформащiю, яка прямо чи
Еt[rтчо стосусться 1рудових чи софальних irrTepeciB працiвrпшсiв.

7.5. Безоплатно надавати профспiлковiй оргаrriзашii примiщення, засоби
I-ЕIгr,. сейф, oprTexHiKy, к€lЕцтовари дJIя виконанIUI нею cBoix повноважень.

7.6. За наявностi письмових заяв працiвникiв, якi с tшенами гrрофспiлки,
ruiсrщrо i безогшатно перераховувати на рахунок профспiлкr членськi
ц$:ulтсовi внески iз заробiтноi Iшати працiвнlлсiв.

i.7. Забезпечити звiльненrrя вiд ocHoBHoi роботи працiвrшшiв, що входять до,--ran rrрофспiлкових органiв, дJIя гIacTi у статутних заходах на рiзrшос рiвнях, а
тэтд Еа час короткострокового навчання iз збереженням заробiтноi гшати.

7-Е. Не застосовувати до працiвtпакiв, обраних до скJIаду профорганiв,
Е' rrп.liварних стягнень без погодженIUI з вiдповiдними профорганами.

7-9. Не допускати звiльнеrrrrя з роботи за iнiцiатlши адмiнiстрачii гrрацiвrшкiв,пi trбраПi до складу профОрганiВ i не звiлЬненi вiд виробlптчоi роботи, бsз згоди
: -:It-lго профоргану.
7.10. Забезпечити вiльнlй достуtI до матерiалiв, документiв, а також

ЦОфЩi-lqа]ИЦ Прав контроJIю за дотриманням чинного законодавства
Gýрош працl i технiки безпеки, викон€lнням колективного договору.

Профорганiзатор
CHoBcbKoi станфi юних TexHiKiB

до ycix
наданих
станом

rЮlштх TexHiKiB

микола коршун {Бr/:rsтяна ПЕТРОВА



положЕн[lя
про виIшату щорiчноi грошовоi винагородл

педагогiчrшм прашiвникам Сновськоi станцii юних TexHiKiB

l- Щорiчна грошова винагорода за сумпiнну праIцо i зразкове виконання
ец.эбовшl обов'язкiв надасться вiдповiдно до абз. 9 ч. 1 ст. 57 Закону
Уьраiш ,,Про ocBiTy", Порядку надання щорiчноi грошовоi винагороди
пе:агогiчr*rм праuiвникам н€lвчtLJIьних закладiв державноi та комунальноi

форrш власностi за постановою Кабiнету MiHicTpiB Украi'ни вiд 05.06.2000 р,
]Ё898, угоди мiж управпiнням освiти i науки Чернiгiвсъкоi
об;:ержалмiнiстрачii i обласною органiзацiсю Профопiлки прачiвrшшсiв
освiти i науки, угоди мiж управлir*rям освiти, ciM'i, молодi та спорту
Сновсько1 MicbKoi ради i районною органiзацiсю Профспiлки прачiвrпкiв

,зlтII та цъого Положення.

- -:зво на винагороду мають Bci педагогiчtлi
: . :_r-ТЮЧеННЯМ ТИХ, ЯКi:

- прашоють за сумiсництвом,
- \Iають не зняте дисциплiнарне стягнення;

працiвники закJIаду, за

- шеребув:tли в ]фудовш( вiдносшrах, tlле протягом вiдгrовiдного перiолу з

рiзrпос цричLш не пращоваJIи (непрачездатнiсть, вiдгцrстка по догляду за
дlrпшою тощо).

Уrrовою надання щорiчноi грошовоi винtlгороди педагогiчнIдл працiвтшкам
заItrаrIу е зайняття педагогiчноi посади на денъ видzlннrl нtж€lзу про виIшату
впнагороди.
Pm.rip щорiчноi грошовоi винагороди кожному працiвнику визначаеться на
стЬному засiдаr*ri керiвнlпдтва стilщii юних TexHiKiB та профоргшriзатора

щофспirлiовоi органiзацii закJIаду.j Профорганiзатор профсшiлковоi органiзашii мас право на рiвrптх засадах з
IIректором навчаJIьного закJIаду розгJIядати IIитання наданЕя грошовоi
вIIнzгородл, формою вцраженIuI згоди профорганiзатора е його протокольне

рiшешя.
6- Основшшrли умовами визначення розмiру щорiчноi грошовоi винагороди

педагогiчrrr,rм працiвникам gтанцii юних TexHiKiB е:

- яrсiсне та своечасне виконан}ut обов'язкiв, визначених законод€lвством,
посадовими iнструкцiями, irшшми документами, виконаннrI дорrIеш
керiвнr.пщва;

- дOтрш{аншI правип внутрilшъого трудового розпорядку, вiдсутнiсть
порушень ]Фудовоi дисцr.шшiни;
iнiцiативнiсть;
впровадження передового педtгогiчного досвiду, новаторство в роботi ,
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- розробка впасних црограм, посiбнlжiв, публiкацii;
- у{асть у ЗмагашuIх, огJuIдах-конкурсах рiзного рiвня, зокрема,,КерЬнrтt

гуртка";
- досягненIUI виховаIщiв у змаганнях, оглядах-коIжурсах рiзного рiвня;- оформленнrt кабiнетiв, виготовленюt наочностi;
- ПРОВеДеНнЯ вiдкр}rгшl зашIть та irпших заходiв навчально-виховного

характеру;
- роботазбатьками;
- бережне ставленIш до майна навчалъного закJIаду;
- пiдвrдцення професiйного рiвня, педагогiчноi майстерностi та

загапьноJIюдськоi кулътури i морапi;
- ЗбеРеження життя та здоров'я дiтей, ix iHTepeciB, пропаганда здорового

сгlособу життя;
1- ПРИ ВиЗначеннi розмiру винагороди враховуеться перiод, що минув з часу

в&l2ння мшryлорiчного наказУ про винtгороду.
t- ПРП визначетшri розмiру винагороди може буги врахований час фактичноТ

робош педагогiчного прашiвника протягом вiдповiдного перiоду.
9- РОЗviр винzгороди Ее може перевIшIIувати одного посадового окJIаду (сгавки

ЗryОбiШОi Плати) з ypaxyBzlншIм пiдвищенъ на день видання нlжазу про
BпILraTy винагороди.

l0_ ВШагоРода надаеться на пiдставi наказу директора станфi, погодженого з
щофорганiзатором.

ll_ НЛаЗ Про наданнrI винагороди видаеться, як правипо, до Дня гФацiвrшпсiв
шiти.

r:_ fuз![ip щорiчноi грошовоi винагороди lиректору стаlщii юних TexHiKiB
fгrЕачас управлilпrя освiти' ciM'i' моподi та спортУ CHoBcbKoi MicbKoi ради.

Б- КОШГи на виплату щорiчноi грошовоi винtlгороди передбачаrотъся окремим
FJком у коIпторисi стаrщii юних TexHiKiB.
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.Щодаток Nч2
ПОЛОЖЕННЯ

пр премiювання прачiвникiв з фонду ekoнoмii заробiтноi плати працiвникiв
закладiв освiти Управлirшя освiти, ciM'i, молодi та спорту

Сновсъкоi MicbKoi ради

1. Загальнi положення

I i По-rоження про премiювання розроблене на пiдставi Закону Украirш вiд
]{ 03 1995 р. Ns 108/95-ВП "Про оIшату щ)ат(i", постанови Кабiнеrу Мt"i.rрЪ
!-ьраrrпl вiд 30.08.2а02 р. Ns 1298 "Про olшaTy працi працiвникiв на ocHbBi
€тгтноi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з 

-оIIпати 
працi працiвrпшсЬ

tb-TZlEOB> закладiв та органiзацiй окремих гашузей бюджетноi сфери" (ii змiнами
пl _Iоповненнями), статгi 98 КЗгrП УкраТни та нiж€lзу MiHicTepcTBa освiти i
B:t\xE Украlни вiд 26.09.2005 Ns 557 "Про уtIорядкраннlI yпroB оtIлати працi та
зflвердженшI схем тарифшlх розрядiв працiвrп,lкiв навчальних закладiв, установ
t\-BiTи та наукових установ''.

1' По_rо;кеннrl про премiюваlшя передбачае порядок матерiального стимуJIIованшI
грашьштrсiв за творчу активнiстъ i iнiцiативу в реirлiзъфт покJIадених на них
"-'бt.)В'ЯЗКiВ, СУМЛiННе, якiсне та своечасне виконання завдань та доручень,
зýсок\, результативнiсть у роботi, плiдну працю, вагомий внесок у с11раву та
.EfoBaHHrI дiтей.

L: fГi-ШО З ЦИМ ПОложенням здiйснюсться премiювання Bcix працiвникiв
rрiч счмiсникiв), якi працюють у закладi освiти.
гфечiюванrul директора стаtщii юних TexHikiB здiйсrпоетъ ся зарезулътатаi\4и

Ф* закJIаду, iндl.вiдуальноi оцilпси якостi Праф за нiжазомуправпilпlя
EiTп- сiм'I' моподi та спортУ СновоькоТ MicbKoi Ради.mIiх за використанIшм коштiв дпя оппати працi та премiювання гrраIriвrшr<iв
rriйсшосгься бухгаrгерrею Угlравлiння освiти, ciM'i, молодi та спорry
Сшовськоi MicbKoi ради.
_ _ _-- вIIILцатИ премiювання визНачаеться розмiром мiж затвердженими
: -,:_ н\ваннrIми та фактичними використаннями:
. _, вi.-tьних зiшишкiв асигнуваннJI,
' _{-вIIкОристаниХ асигнувань на оплату працi.

2. OcHoBHi показники для визначення премiювання.

_ :--пГ&ННе Виконання слУжбових обов'язкiв, передбачених ПосаДоВою
. -::iкцiсю, професiйна та сумлiнна праця, якiсть роботи.

- - -'::''l'ft-lBнe ВиконанНя ПраВиД внУтрiшrъого ТрУДоВого роЗПоряДкУ, наказiв
'- ,_._:.-ТРаЦii закладу освiти, висока виконавсъка дисциплiна, вiдсутнiсть- :,. .iтованих зауважень з боку перевiряючлtх,
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] -: _.]rшативнiсть у дiяльностi та результативнiсть у роботi.

3. Порядок визначення фонду премiювання

-: . ],_ з-] премiювал*rя створюсться у розмiрi 100% Bid eKoHolиii' фонду
.1._,,15iTHoi плати.

j - *:,;l.riювальний фо"д розподiляеться на премiюванIuI та матерiальrrу
_ _ _ _.\{огу,

4. Порядок премiювання

- .::.,tiювання може здiйснюватись за результатами працi за певний перiод
lrJ,-, виконанIuI окремого виду робiт, перед звiльненням за пiдсумками
ФботЕ.

r: ГфшЬаш{rI директора здiйсшоgгься за нaжzlзом начаJьника Управлiння
tE;iTE_ ciM'i, молодi та спорту Сновськоi MicbKoi ради.

Ц ГЦечtюванЕя iнших прачiвникiв закпаду здiйснrосгься за нак€}зом директора
i -от, та за погоджешшм з профоргаrriзатором.

}+ Р"rЙр премii кожному 
"рuuiЙ*пу роi.-даетъся на сгliпьному засiданнii rшiкiсграчii та профорганiзатора отанцii юних TexHikiB з поспiдуючим

i зшср-экенням HaKttзoM директора станцii юних TexHiKiB. Для визначенця

} lшф1, премii враховусться виконання основних шокllзникiв, вrшсrrадених у
I !пr.Itтi 2.

;S ýýЕрЕгшl розмiр премii прачiвнlлсiв визначаеться у виглядi фiксованоi суми
I r.шrlBi_THo до ix особистого внеску в загапьнi результати роботи. Загальна

l о-_премii, що виплачусться гlраrдiвrшпсаlrл, здiйсr*осгься з фонф eKoHolwit
| чцххп]чоl плаmu.

5. Порядок зниження розмiру премiТ

- -::; .3zъ.не виконzlннll IIосадових обов'язкiв;
- -.:,,, -eнlul cTpoKiB виконання завдань,
- - ;.,-,-eH}uI труловоi дисциплiни, trравил технiки безпеки, педагогiчноi етики та

-__ ...-,р\ шенrUI;
- -,i:{i,-ть випадкiв неналежного контролю
жE:геп.

Е ГРпЬшцсr4 якi отршrлали догану, перевиIIиJIи своi повноваженнrI, здiйсrшли
rрогt:L перебували на роботi у нетверезому cTilнi, неоднорtlзово спiзrповалися
в робоц, без поважних пршIин або скоiли iнший вчинок, який порочить iм'я
tтагогiщого гграчiвIIика, позбав.гrшgься гремii повнiсtю.

за зберiганням матерiа.пьних
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ВУЛ, ВОЮЩЬЯа 9, М, КОРЮКiВКа, 
'"*;,жýllT}i;liii Tji;i,}i-*, 

e-mail: koradm uýzп@сq.gоу.uа,
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