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Колективний договiр
-uilr аd-uiнiсtпраЦiею mа профспLлКовою орzанiзацiсю KoMyHaJlbHo?o :]ок|ludу

<Сос п u цькuй н авчм ьн о-реоб iлi mа цi й п u й цiн mр>
Чернiziвськоi обласttоi padu но 2022-2025 poKu

l. зАгАльцI положЕнця
I . l . {аниЙ колективниЙ договiр укладенО на 2022-2025 роки (далi - /{оювiр)мiж адмiнiс,граuiсю комунальною закладу <Сосницький навчzLльно-

реабi;riтацiйний центр) в особi дирекгора сu"рй.iпоiлirii tsасилiвни (далi -

i:Т:::::::),.л:.:._.:роф.lТIо"о.ro органiзацiсю комуна.]lьною ]акла.lу(( осниllькии на вчал ьн о-реабiл iтацiйн и й ueHTp> Профслiлки праlriвникiв освirи iнауки УкраiIrи в особi голови органiзацiТ Ветлrць*Ьi Нiни Володимирiвни (лаli -профслi-llкова органiзацiя) - повноважним представником найманих праttiвникiв(ла,лi - Сторони) вiдповiltttо ло Закону Украiни <Про 
"очiu.,r"п"й 

лiалог в YKpa.ilri>,

lll|:,,_,*,u,"*r"nni .логовори i уюли,,. I.cHepa.libHoT, lа.llузевоТ уrо.tи rtiжNllltIсгсрс,lвоttl освiги i rtачки УкраТни ra l{K Профслiлкrr ilpaltiBrrиKirr освirи i

:::У, I:|л1::]]] 
H,i 20??-2О25 роки. обласноТ Уюди viж об.rtасним управ.:tittltяvoclllllI l I]ауки Чер}llгlвськоi обласноi аltмiнiстрацi.i i tlернiгiвськоiо обласноlоорганiзаlliсtо IIрофспiлки працiвникiв освiти_ i науки V*p"ii"'nu ?0l2-2025 роки,законiв llpo ocBi.ry, iнших зак<lнодавчих aKTiB УкрЙи.

1.2, Колекгивний доtовiр с нормативним актом соцiа:rьноl.ояким рсryлюсться виробничi, труловi i соцiально-економiчнi
Узгодж),ються iнтереси працiвникiв та роботодавцiв.

1.3. ГарантiТ, пiльги, компенсацii, передбаченi колектиtsним договором, смiнiма_пьними. Гарантii', пiльги, компенсацii., якi передбаченi колективllим
лоIовором lle можуть бути ни;кчими Riд рiвня, ucrunourano,o законодавствоIчt,
[-а,,lузевою, обласною Угодами. Прийнятi irоропu"" uбo nir],op"r*o*n""" ,,""органiзаttiями документи 0]акази, розпорядження, рiшенпя, llостанови Tolllo), якiСУПеРеЧИТЬ ['аЛУЗеВiЙ, Обласнiй Угодам або дано"у До.о"орi,. не.lliйсними.

1.4. lIоложення ,Щоговору с нормамп прямоi дiТ.

.1.5. IIоложення !оговору лiють безпосередньо -tа IIоIUирюю,Iься llaлрачiвникiв заклаДУ, якi одночасно перебуваю.r" у с4"р; лiТ Crnpiu /{оговору.
l ,б..Даний Договiр набирае чинностi з 03 сiчня 2022 року. Пiс-ця закiнчсltltястроку лiТ ланий !оговiр лродовжус ДiЯТИ до мgуqцlу n"Op"""" чинносr i HoBor оfоговору.

, 1.7. l{оговiр пiдписаний у чотирьох примiрниках: роботолавцю,профспi,rrковiй органiзацiТ, органу ресстрацiТ, ППЬ СЬсrиц"коi територiаrьноiгромаitи l'lрофспiлки праrriвникiв освiти i науки УкраТни.
1 .8. IIрофспiлкоВа органiзачiя полас .Щоговiр на повiломну ресс,граtliю,

"^"л 
l,?_л].Y]]l 

ЛО flоговору вносяться у тому ж порядкуJ що i його уклалсtll|я.беде персIовори i готус проект зlttiн до Договору ,ои 
"u""и 

склад KoMicii, якийгоryвав IIроск,r Договору, якщо Сr.ороllи tle вирiшать iltttte.
J . l0, lI(орiчно С,Го;lоtlи звi.l.чtоть lIpo викоllа}IIiя /|ol.oBopy.

]

партнерс,Il]а,
вiдносини i

l

t

t



|.ll. У разi внесення змiн до законодавства,
гараrrr iT прачiвникiв та профспiлок, положення
вi]tповiднi правовiдносини не втрачають чинностi
до]lатковi лорiвняно iз законодавством гарантii.

|.l2. Реорганiзаuiя чи змiна назв CTopiH не впJlиl]al€ на чилнiсть 11аlrого
{otoBopy та ,гермiн i1 лii.

1.13. l]o склалу робочоТ KoMicii для ведення
проекту нового Договору Сторони лелегують по
домовJIяться про iншу кiлькiсть.

що погiрлrують права ,га

,Щоговору, tцо регу"rIюю,гь
I продовжчIоl,ь .lIlяти як

псреговорiв i пijlготовки
2 представники, якщо не

2. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАБIЛЬЦОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ

2.1. Роботодавець зобов'язусгься :

2.1 ,I. Створrовати необхiдпi органiзачiйнi, матерiально-фiнансовi умови lt,ltя
реалiзаrriТ trрiоритетних напрямiв розвитку освiти.

2.1.2. В межах повноважень вживати заходiв lulя реалiзаl(ii llоло],кснь.
перелбачениХ статтямИ 54,57,61,66 Закону Украiни <ГIро ocBiry>, що стосуlо,гься
соцiа-,tьно-скономiчних гарантiй, прав та 

'iHTepeciB 
працiвникiв, осiб, я*i

tlавчаються, недопущення ii зупинення та скасування! зокрема пiд час
формування та прийня,гтя бюджетiв на вiдповiднi роки,

2. 1,3. Органiзовувати систематичнУ роботу для забезпечення пiдвищеtrня
ква-ttiфiкаuii i перепiдготовки педагогiчних працiвникiв.

2.2. Сторонш .Щоговору, керуючись прпнципами соцiальпого
партнерсr,Rа, Усвiдомлюючп вiдповiдальнiсть за функчiонуваrrня iрозви-lокзакладу освiтп, Irеобхiднiсть покращення стаllовища працiвнпкiв,
домовпJlись:

2.2. I . Вiлповiltrrо до Лостанови кМУ л!6 вiд ] 4.0 l .20 l 5 року ви,грача ги
залишки ocBiTHboi субвенцiт для вилла].и надбавок за llрестижнiсть ttе,цагсll.iч tloi
:l11i 1 'u*.п"urьних р_озмiрах, встановJ]ення надбавок за високi ]lосяlllсllllя ),працl. за виконання особливо важливоi роботи, премiй, винагороди за сумлilttlу
працю! зразкове виконаlIlIя покладених обов'язкiв, llадаllня лопомоги llJlявирiшенlrя соцiально-побутових проблем.

__ 
2.2.2. Сrrрямовувати свою дiяльнiсть на створення умов для забезпечення

стабiльноТ r а ефективноТ роботи закладу освiти,
2,2.3. Брати участь в органiзачiТ, пiдготовцi та прове,tlеннi захолiв,

спря\|ованих на пiдвищення професiйноi rиайстерностi прачiвникiв заклал_у.
2.2.4. Запобiгати виникнеIlню ко-qективних трудових спорiв (конфliктiв). а в

разi Тх виltикнеttня - прагнути до розв'язанttя uin"*o" uauarn"" консультаlliй,
переговорiв вiдловiдно ло Закоllу Украiни ,,IIpo поряltок вирiшенIIя ко.]]ек],иаIIих
тр),.1ових спорiв (конфлiктiв)''.

2.2.5. Сlrrрия,ги змiцненню виробничоi та TpyJloBoi дисtlиплilIи в зак.ttадi.

I
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3. зАинятIсть

3.1. Роботодавець зобов'язусгься :

3.1.1, Сприяти реалiзацii державноТ полiтики зайнятостi населсння
вiдповiдrrо до Законiв Украiни <Про зайнятiсть населення), <Г[ро сприяння
соцiальному становленню та розвитку молодi в УкраiнЬ>, iнших законодавчих
aKTiB в частинi працевлашryвання молодих слецiалiстiв.

3.1 .2. При прийняттi працiвника на роботу знайомити його з flоговором tli;1

розлиску.
3.1.3, FIe пiзнiше, нiж за три мiсяцi до намiчуваtlих звiJlыlеl]ь у зв'язку з

лiквiдацiсlо, реорганiзачiею заклалу освiти, скороченням чисельносr.i або шr.ату
працiвникiв бiльш Hix на 3 о/о провести консультаuii з профслiлковою
органiзачiсю Профспiлки працiвникiв освiти про заходи щодо запобiгання
звiльненням чи зведенню ix кiлькостi до MiHiMyMy або пом'якurення
несприятливих наслiдкiв будь-яких звiльнень, якi оформляти протоколами
(Конвенrtiя МОП Ns 158 про припинення трудових вiдносин з iнiцiаlиви
роботодавчя 1982 р., ст. 49-4 КЗпП УкраiЪи, ст. 22 Закону УкраТни <[lpo
професiйнi спiлки, ix права та гарантii дiяльностi>, ст. 2l Закону Украiни <Про
зайнятiсть населення)r).

3.1.4. ПопередЖувати прачiвникiв про наступне вивiльнення у зв'язку з
лiквiдацiсlо чи реорганiзаltiсю закладу освiти лише пiсля прийllяття pittlelltlя
вiдповiдIlим органом влади (засновником) про лiквiлацiю чи рсорtаltiзаtliю
закладу.

3.1.5. При зменшеннi педагогiчного навантаження i вiдмовi праltiвникiв
вiл робоги на неповну ставку та переведення, проводи.ги скорочення чиссльностi
та штату прачiвникiв та звiльнення згiдно з п. l ст, 40 КЗпП УкраТни.

3.1.6. При вивiльненнi працiвникiв за п. l ст 40 КЗпП Украiни у разi piBHoT
продукrивностi працi i квалiфiкацiТ переваry в залишеннi на роботi, KpiM
передбачеIiих законодавством катеюрiй, надавати також особам, якi с членами
Профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни з бiльшим профспiлковим стажем.

З.1,7. При скороченнi працiвl{икiв за п.l ст,40 КЗпl1 УкраТни переваж}lе
право на залишеннЯ на роботi надавати педагогам, якi мають дефектологiчну
спецiа.lIьну ocBiry, зразково виконують службовi обов'язки i виконуюr.ь правrtllа
внуцliшltього,грудового розпорядку.

3.1.8. Протягом перiоду вiд llопередження до звiльнення пролоIlуваги
працiвнику Bci BaKaHcii, якi с в закладi освiти та якi Moxyr.b буrи зайrrягi
прачiвником, зважаючи на його piBeHb освiти, квалiфiкачii, стан здоров'я.

3,1,9. [отримуватись ст. 252 КЗпП УкраТни, ст. 4l Закоtlу Украirrи <IIро
профсiйнi спiлки, iх права та гаран.гii дiяльностi> щодо згоди виборних opt.aHiB
териюрiальноi органiзацiТ Профспiлки на звiльнення голови та членiв профкому
закJIаду.

3.1.10. Звiльняти за iнiцiативою роботодавця прачiвникiв, якi с членами
Профпiлки лише за попереднiм погодженням з профкомом.

З.1,1l. Працiвникам, якi були звiльненi за п. l cr 40 КЗлIl, лроllоtlувати
протяmм одного року з дня звiльнення Bci посади, якi с вакантllими або.IимчасовоI

l



вiлыtими, якi можуть бути зайнятi працiвником, зважаючи на йоtо piBeHb освirи,
квалiфiкачii, стан здоров'я тощо.

З.1.12. Забезпечувати розлодiл навчальних годин, якi з'являються v закltалi
освilи у lв'язку зi звiльненням праltiвникiв чи з iнших причин. } псрlllу черlу пti;к

тими працiвниками, якi мають неповне rtелаюгiчне наваt{l,аження, та с фахiвttями
з ланих ltрслмегiв або займають посали вчителiв вiдповiдltих прелмсliв.

3.1 ,l3. На посади працiвникiв, якi вiдсутнi на роботi у зв'язку з тимчасовою
цепрацездатнiстtо, вiдпусткою, виконанням громадських обов'язкiв Ilриймаги
iнших працiвникiв лише за строковим трудовим договором.

3.1.14, У разi звiльнення з роботи лрацiвникiв у зв'язку з обранням ix на
виборнi посади в державних органах, профспiлкових та iнших громадських
органiзаltiях. призовом на строкову вiйськову службу. враховуючи iх право на
IIовернеIIня на попереднс Micue роботи, приймати на це мiсце iнших праuiвникiв
лиlIIе за строковим трудовим договором.

3.1.15. Укладати трудовi договори з сезонllими прачiвниками коlслснь,
машинiстами (кочегарами) котелень з таким розрахунком, щоб перiол ix робо,ги
tla llих посадах складав не менше шести мiсяцiв. З цiсю метою рекомен/tус,],ься
запровадити пiдсумований облiк робочого часу маlлилiсr,iв (кочегарiв) ко,геLtсttь.

3.1.16. Кухарам, якi не мають квалiфiкачiйних розрядiв, всlановJIюваги
посадовi оклали (ставки заробiтноi плати) на piBHi третього тарифного розрялу.

3. l .17. Не забороняти спiльнiй роботi роличiв в закладi освiти.
З.|.l8, Не проводити скорочення чисельностi ледаrогiчних прачiвникiв.

якщо серел них досягнуто згоди про розполiл навчальних годин.

3.2. Профспiлкова органiзаuiя зобов'язусться:
З.2.1. Використовувати тримiсячний TepMiH перед налtiчуваним

вивiльненням працiвникiв для ведення переговорiв, обмiну iнформачiсrо,

розроблення заходiв, лроведення iншоi роботи, спрямованоi на забезпечсllltя
прачiвникам права на працю.

.l. РЕI'УJIЮВАннrI ТРУДоВих Вl/lllоСИ Н

{.l. Роботолавець зобов'язусться ;

-1.1.1 . Застосовувати до працIоIочих контрактну форму r,руtового догоl]орч
.ltlшс згi.lно чиннопэ законодавства.

J,1.2.!отримуватись визначеноIо закоЕодавствоNI Ia даIIиNl Ko;leKlllBllиN1
_lогового\t rtорялку розло,liлу педагогiчtlоt о наванта],ксння.

-t.l ,З, При розполiлi навчальною навантаження максима-,tыIо дотриN ува-ILtсь
HacTr пнос,гi викладання, виховання у класах, групах .

J.l ..l. 'l'арифiкаrriй tti сttиски логод;к},вати з просРколlом,

-1.1 .5. Забсзttсчити виконаIIIlя I|op\l ,]aKoHojlaвcl,Ba t]po:
-виILli])\ lt1.1бавки за прссtижttiсtь Br:ilt tte.I.1tot i,tttиrt ttpaIIiBttиblrl:
- виIlJlаI} пелаtогiчItиv праuiвникаrt на.Lбавок la вис.tlIу poKiB:



- виIIлаry педагогiчним працiвникам допомоги на озлоровлення. при I{аданl{i

щорiчно]' вiдIlус,гки,в розмiрi посадовоI0 окладу;
- liадаllня педагогiчним працiвникам шорiчноТ I рошовоТ виIlаlоро.tи за

сумлiнну праLlю, зразкове виконання покладених слркбових обов'язкiв (згilно
J{олатку Nл l ).

4.2. Профспiлкова органiзачiя зобов'язусться:
4.2.1. Контролювати надання llереважного права на зzulишеIlня на роботi

прачiвникам, якi пiдлягають скороченню, в тому числi на пiдставi бiльш
тривалого членства у Профспiлцi працiвникiв освiти i науки УкраТни.

4.2.2. Не передавати до контолюючих органiв матерiали з питань
порушення трудового законодавства у разi добровiльного усунення Тх

роботодавцем.
4.2.3. Виходити до вищих профспiлкових органiв, органiв самовря,\уванl{я з

ttроtlозиtliями цодо врегу.!юванIiя пиl а[Iь труловлх tlillносин

{.3. Сторопп ломовплпсь, що:
-l,З.l. Видами оргаttiзачiйно-пе;tагогiчноТ роботи, згадано'i в tl. 76, tl. 77

IHcTpl,KuiT про порялок обчислення заробiтноТ пла,ги ltparliBHиKitr зак,ttа,-litl освiги
l,а в .]ано!lу l[оговорi, можуть бути:

- }час,tь у роботi органiв закладу освiти та ме,годичних об'сднаIlI{ях;
- виlоlоRлення дидакlичного магерiал1 для проведеlltiя заtlя Ib та iIlши\

захо:iв:
- оформлення необхiдноi дiловоi локумен гачii:
- пirtоговка ло }анять. годин класного керiвника. позашкiлыlих заrо tiB:
- оtРорм;tеltня, у.ltосконалення навчальних кабiIlе,riв заsi.Ilуl}а,lа} и

Kat'iitIcIiB. iHBcH Iари lаtliя vайна кабiнет1:
- пiltotoBKa.,to areclaIliT педаlоl iB;
- наукова робота, наIIисання статей з професiй Hoi ,геNлати ки;
- робота з батьками учнiв;
- консультацiТ, iнливiлуа_льна робота з учнями;
- професiЙна caMoocBiTa;
- r,часть у роботi первинних i r,ериторiальних органiзачiй ПроtРсttutки гtltItо,

5. РЕЖИМ ПРАЦI I ВЦПОЧИНКУ

5, l.Роботодавець зобов'язусться :

j,l . l . Забезпечити контроль за розробкою tl закладi ocBir и I [рави,lt
BHlTpittltrboгo трудового розпорядку.

5.].]. Розподiляти педагогiчне наванlаi+{ення за llolojt]d{cl{tlя]\,1 з ltрофколlолt
tп.63 IHcTpvKltiT). Ос,га,гочний розподiл пс_lагогiчного tl а ван Ta;аtetr llя здiйсtttова,ги
ст lоч на 0l вересня, що оформля€ться наказом i погоджуеться з профкоNlом.
вьrкrчати Ilреjlставника профкому ло ск_rалу тарифiкачiйltот та aTccTatltйtlor
xolt iсiй:

5. l.j. Забезпечи-ги KotlTpoтlb за:

- застосуваIllIям Еадурочних робiт. .]оIl},скаючи 'ix лиrпе v виI|а/tках ,tа з

_]отll\tанIlям порядку, передбачених чинни\t законолавством;
6



- наданням працiвникам щорiчних вiдпусток вiдповiдноi триваlос ri згiдllо з

чинним законодавством.

5.1.4.Забезпечити встановлення прачiвникам скорочеltоТ rрива.lIосti
робочого часу вiдповiдно до чинн1,1l,о законодавства.

5.1.5. Забезпечити вiдображення у табелях облiку робочою часу кiлькостi
вiдпрацьованих нiчних lюдин за кожну добу.

5.1.б. надавати щорiчнi додатковi вiдпустки згiдно зi ст. 7 Закону Украiни
<про вiдпустки>> працiвникам за роботу iз шкiдливими i важкими умови лрацi
({одаток Nэ3).

5.1.7. Надавати щорiчнi додатковi вiдпустки згiдно зi ст. 8 Закону Украiни
<про вiдпустки> працiвникам, робота яких пов'язана з пiдвищеним нервово-
емоцiйним та iнтелектуальним навантаженням або виконусться в особливих
природних географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищеного ризику jlJlя
здоро8'я (Додаток м4).

5.1.8. Надавати щорiчнi долатковi вiлпустки згiдно зi ст.8 Закону Украirrи
<Про вiдпустки>> працiвникам з ненормованим робочим днем (Додаток Ns5).

5.1.9. FIадавати щорiчнi вiдпустки (або iх частину) педагогiчttим
прачiвникам протяIом навчального року у випадках:

- необхiдностi санаторно-курортного лiкування, з урахуванням часу,
необхiдного на проiЪд;

-отримання працiвником вiд профспiлковоi органiзачii путiвки в заклади
оздоровлення i вiлпочинку;

- наступного звiльнення (ст. 3 Закону УкраТни <Про вiдпустки>);
- присднання (як перед, так i пiсля) до вiдпустки по.вагiтностi i пологах (ст.

20 Закону УкраТни <Про вiдпустки>);
- продовження вiдпустки на пiдставi ч.2 ст. l1 Закону Украilrи <[Ipo

вiдпустки> (тимчасова непрацездатнiсть, виконання державних чи громадських
обов'язкiв, збiг з вiдпусткою по вагiтностi i пологах чи з вiлпусткоtо у зв'язку з
навчанням);

- неlIадання вiдпустки протягом двох poкiB пiдряд (ст. l l Закону УкраТни
<Про вiдпусткиr>);

- у виладку перенесення вiдпустки з рiзних лричиrr (тимчасова
непрацездатнiсть, виробнича необхiднiсть тощо), щоб частина вiдпустки
тривалiстю не менше 24 календарних днiв була використана в поточному
робочому poui ( ч.3 cT.l l Закону УкраiЪи <<Про вiдпустки>).

5.1.10. За зiulвами педагогiчних прачiвникiв надавати частину щорiчноi
вiдцчстки в iнший канiкулярний перiол, призупинення освiтнього прошесу
(епЬеvii', клiматичнi умови тощо), якщо це не призводить до збiльLuення витрат
фонл, оплати прачi.

5.1.1l. Надавати вiдпустку подружжю або iцшим близьким родичам ]а Тх

заякж) одночасно.
5.1.12. FIадавати додатковi coцia;lbнi вiдпустки жiнкам, якi розiрваltи tшлюб

та п|ховують неповнолiтню дитину (дiтей) та жiнкам, якi народили дитину нс в
uшlобi, як одиноклlм матерям вiдповiдно до ст. 182-1 КЗпП Украiни r-a cr.. 19
Ъхоlту УкраiЪи <Про вiдпустки>>.



5. l. l 3. Надавати оплачувану вiдпустку шляхом вза€мозамiни об'сднаних
груп у разi:

- особистого шлюбу або шлюбу дiтей - 3 календарнi лнi;
- лоховання близьких родичiв ( чоловiка, дружини, батька. MaTepi, бра,riв,
ссс rep. лi lей) - З кален:арн i лнi:

- Iia день першого дзвоника, особам, дiти яких iдуть у l юIас l деtrь;
- баr,ькапл, дiти яких у Bilti до l8 poKiB вступають,Ilо навчаtьllих закltа.,1iв,

ро-Jташованих у iHrttiй MiclteBoc-l,i - 3 календарнi ;tHi.
5.1.14. I] обов'язковому llоря]Iку llадавати вi,,Ittусгки без збсрс;ксtrttя

заробirноi плати в рахунок перелбачеt|оТ ст. 26 Закону, Украitrи <llpo вiJ(ll\с-IкиD
за заява\Iи ttpatliBttиKiB.

5.1.15. Г[адавати без обмеження строком:
- jlоjlатковий лень вiлпочинку донорам. переltбачеttий ст. 9 Закону УкраТrrи

,,IIро ]ollopclBo KpoBi га'tТ коvпоненriв,l:
- -,lо,Lагковий лень вiдпочинку за чергування у вихi,lнi i свя lKoBi дlti.

5.2. Профспiлкова органiзацiя зобов'язуgгься:
5.2.1 . Роз'яснtовати в найкоротший TepMiH прачiвникам змiсl tlових

нор\tаrивIlих aKTiB, що стосуються трудових вiдносин, Тх lrрав i обов'язкiв;
5.2.2. Ilостiйно контролювати норм}ваI]ня праtti, розпо,:li'lr навча,,Iыiого

llaBaH гаh-сll Ilя. ar сс la tliю ttpau iвttи KiB:
5.2.3, tIрийняти учасгь у cTBope}lHi Kolticii по тру,lоsих спорах,

Роз'яснювати tlрацiвttикам ловноваженliя KoMiciT по Tpr.toIrиx спорах;
5.2.4, l Iадавати консч:tьтачiйну лопоп,lогу праttiвltикам у разi виIIиБttсllIIя

itl_tlt Bi.]r.l tt,ttи х грl лових ctlopiB:
5.2.5, Сприяти досяI,tJе}Iнlо компромiсу при iнли Bi,lyalt ыlих тру,llових

cllopa\.

S.3. CToporrK встаlIовилll:
5,З.1, Орiснтовний перелiк посал праuiвникiв з l{енормоваllишt робочим

_fHe}t сllсlе]\{и MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни, яким може IIадава.гися
_]ojlaTKoBa вiдлусr,ка.

5.З.]. []оваlкними причинами запiзrrення або вiдсу,гtlосгi tla роботi, Kpilt
-iага]ьl{овLзнаIlих вважасться:

_ - palll,oBe захворюваtltlя або погiрulсння стану злоров'я пpattiBHtlKa або йогtl
о_lлзькll\ роJ(ичlв;

- aBapiT побутовоl,о характеру, що l]имагають tlегайIlого усуl{сttllя.
В шюrrr разi ltpattiBttиK поl]инен вжиги l}cix Nlо)ti_пиl]их заrtr]litl, сltрялlсltlrtttих tt:t
noBi_lt-rrt,lettll я rtpo rte робоr,оJtавця,

6. HoP\lyBAHIlrI t опJlАтА прАцl
б.l.Робо,голавець зобов'язусться :

6.1.1. Перелбачати у коlцторисах доходiв i виlрат загапыtого фон.,lу
r_ib-r]жeTr коlltlи на оплату роботи у свя,гковi, неробочi i вихiдrli ;tHi 1 tlo,tBiйtt,,blr
!\lз\!iii. 1.1iйсненtlя iнлексацii. .,ltlпо\lоl и tle.latot iчttиv llpattiBttttK.rrt l,il
Lrз]!)t\)Еilенtiяl щорiчноi грошовоi' винагоро_lи за clrl_tiHH1 IIраItю, зразкоRе
зl!хLачJнtIя с.ltужбових обов'язкiв та iншtих обов'язкових виIl_цат.



. .6.1,2.. ВиплатУ заробiтноi плати проводити згiдно чинного законодавства
двIчl на мlсяць:

- за першУ половину мiсяця -- не пiзнiше 22 числа вiдповiдного мiсяця:
- за другу половину мiсяця -- не пiзнiше 07 числа настуtrного мiсяця,

Промiжок часуу строках виплати заробiтноi плати не повинен перевищувати lб
календарних днiв;

., 6,1.j.. Забезпечити. виплату iндексацii заробiтноТ плати, вiдповiдно Закоtlу
Украiни <l lpo iнлексацiю> Nql282-XII вiдOЗ,07.1997 р.

6.1.4. У разi коли день виплати заробiтноТ IIлати збiгасться з вихi;ttttlм.
святковиМ або не робочим Днем, заробiтнУ плату виплачувати напередоднi.

6.1.5. Розмiри посадових окладiв (ставки заробiтноi плати) за посадами, якi
допускають декiлька тарифних розрядiв, встановлювати за llоI.оджецням з
профкомом.

6.1.6. ЗаступниКам директора НРЩ, якi працюютЬ на неповну ставку i
виконують вик.ладацьку роботу, у разi виробничоi необхiдrrостi надавати
можливiсть, як вчителям здiйснювати завiдування кабiнетами .

6-1.7. Встановлювати Bci види доплат, надбавок, пiдвищень в розмiрах,
визначених законодавством та вiдповiдно ffодатку Nч 7.

6.1_8. Встаяовлювати допла]и за роботу в нiчний час Bciv праuiвltикам. якi
працюютЬ з 22.00 години вечора до 6.00 години ранку у розмiрi 40 вiдсогкiв
го:инноi тарифноТ ставки (посадового окладу) за кожну годину робЪ.ги в llей час;

- помiчнику вихователя - 40О%
_ вихователю
_ grорожу

_ 40%
40уо

- ltatlttrllicг5, (кочегарr)котельнi .100й

c,i,(). l IajlaBaTIi ltедаr,огiчним прзrlitзttикаrt ulогiчttr Ip(llItcl,J\ BlllIa1.opojt\ за
:rr: :l;tlr праLlю, зразкове виконання с;lух;бових обов;язкiв ,:1о'l(rrя rrpailiBrrrrKa
..--з.:;: Bi:tloBiдtro лсl IIолохiення, визначеного в доJtатк} N! l ,

^,,|0, llpir ltаявносti eKoHoviT фонL1 ,аробirн.,]' п.Iзtи lIperlilrl|rdtи
:::::;llllKiB за cyM,ltitttty прачю i зразкове виliонзllIlя с:tlжбовrrх обов'язкiв
;: .:-l.з,tilо :1о ГIоltо;ltення, визначсного в додаr ку Nч 2.

^ i,,l, I}i:tрахrваttня iз заробir ItoT lt_riати праrliвrtикiв trpotro,ttl,ttt -trtrltc 1
::_'._ ]:ч.'tt ttx законо.lа]]с,гво]\1 Bпtla]lKax.

, , ]]. I]ихо:tячи з (lott,tr, оп-,lа,ги trparti па,tбавки I]с.tаt.огi,lIIи\I ttpltlliBllttt;.rrl
]: ::- ;lБlliclb tlpatli встаноtз:ttоваl и зt i]tttочинtIоlо]зкоllо.lавсllJа.

' ,i, lll,r iptttcttttя rrloB ott,tattt lI|ratti. в torlгItt; ti l\lclIl||(, llя |\o,\I:i,)
<lt ttpcctиKttictb llc.Idlt,l iчIIоl' rIpatti_ itttt.ttr ,tott,tз, lJ l1.1 lL',l,,,lb

_ 1 i_ ,,l;.1111 ,lиtltе гtiс,lя I]oIIepc;l)lieI]]lя праlliвlIикiв за:llrа rliсяtLi la llolL,.t7icI]||я J
_:- ,, ,,j.,l{, ,lpnr|lctti.tKoBoKr tlpгattiratti, to,

- ], llа,lавf,lи ttpalliBttttKarl rtrtсрiltльн5 .ltrllo\tol) ,t.tч Bltpitlt..tllrя
_ _ -: ",:.l- t lсlбr,тоl]и х питань в особливих випадках (v разi lrox-c;t;i. tlcItlacl]olo
:.- ,_:.-.. с,l llхir|lпого лиха. онкологiчtlого, або iншого .tя;,tiкого ]ахворIоваtIllя та

,:, :. розIliрi посаJ(ового ок"цаjl},(ставки заробiтrrоТ tt;lа.ги) o_1ttIr 1l,tз ttз piK llt
_ ] : :\: рilttс,нttялt керiвttика та проtРс tl i:t кового кrrrti.гстt. tlp1.1 trаявttосti cKottorlil'

. -_ -::()бiтIlоi I1,IIаl и



б.2. Профспiлкова органiзачiя зобов'язусться:
6.2.1. Здiйснювати громадський контроль за дотриманням в заклалах освi,ги

законодавства про оплату працi, зокрема за виконанням договiрних гаранr,iй з
оплати працi та TepMiHiB ii виплати.

6.2.2. Забезпечувати взасмодiю з органами виконавчоi влади, органами
дерх(авного нагляду для вирiшення питань, пов'язаних iз реалiзачiсю гtрава
працiвникiR на свосчасну i повному обсязi оплату працi.

6.2.]. I Iадавати консультаttiТ rа правову допомогу працirrllикам - чJеllам
Профспi.,lки щодо ,lахисту Тх прав з питань оплати прачi та llредставля ги ix
iнтереси у комiсiях з питань трудових спорiв та судах,

6.2.4 Забезпечити систематичний аналiз i оцiнку стану реаriзаuii
законодавства з питаtlь оплати працi, пiдготовку пропозицiй щодо удосконалення
цiсi роботи.

6.2,5, Забезпечити iнформування органiв flержавного наглялу за
додержанням законодавства про працю роботодавцем cтocoBllo фактiв поруutснь
Tep\liнiв виплати заробiтноi плати та вiдповiдних зобов'язань за колек],иl]ними
_]оговора}l tl.

6.].6. Здiйснювати роз'яснюва:tыlу робоIу щодо прак,l,ики зl]срrlс,IIlя
tlpauiBHиKiB освi-ги ло cy]liB про примусовс стягIlсння зароб;-rrlоТ l1.1агll та c\\t
BijltltKo_lr вання t]iл ltещасIlих випадкiв i професiйних захворюваtlь в зак_tа,,ti.

6.З. С,l,оропи llомовилllсь:
6.З.1. Вживаr,и заходiв для дотримання в заклалi законолавстI]а ]]ро oll.]al),

праui. зокрема, сво€часноI виплати заробiтноi плати, в r,oMy чис,ti за час
вilпlс-ток.

6..Э.2. Виплата заробir,ноТ ллати за г]ершу половину мiсяця здiйсttюсться нс
пiзнiше ]] числа вiдповiдного мiсяця, за друry поJlовиtt5, мiсяllя - trc tliзttiulс 7
чltс-,lа настyпного мiсячя. Заробiтна пJlата за другу половиIlу груJlIlя виIlJIачус,l,ься
не пiзнitltе З1 грулrrя. Промiжок часу у строках виIlлаrи заробi],l!оi ltлати ttc
повllн(,н lIсрсвишува I и tuiстнадцяl и ка:lеttjtарних дtti в.

6.-i.j. l lровоjlиl,и моlliториllг Iа Fегу_лярtlо. ttc рiлLLlс олного раз\ lta к]}арlа_,].
обrtiн,r_.rвэl trся iHtpopMattitlo лро cTaIl Jlотримання закоIlоllавс l lta i tto,to;ыcllb
к):lехrявного договору у сферi оплати працi та здiйснювати захоли за tРакrапtи
:, :: ]:;'\ 1]0р\ llIcIIb.

, iJ lalBcP ttttlt Ilо,tо:дсttttя IlI\l l1.1 IаIlllя tltopi,tttt,1' Il1ol1,ol)oT lrllllill l,nl, ||l |.l

., llР llЮ. ln]'tKtlltc llиьОll:iIlllЯ llокЛа,Lсllll\ c:tr;K6,'Btt\t .l,i{ll.'h{b .
___: :,:tltltt llpattiBrtrlKarl. (!одаток Nll) га Ilоllо;лtсl]]lя l]l)o llpcrlitrB.rlltlя
:.- э.;:KiB за cyrl_,liHHc сl,авJlення /,lo викоIlанIIя с,,tу;кбових обоtr'язкiв {,i(ti.tlToK

l0



7. oxoPollA IIрАцI тА здоров,я

7. l.Робо,rолавець зобов'язусться :

7.1.]. Забезпечиr,и виконання вимог lllодо органiзаuiТ робо.ги з охорсlttи
гtрацi Bi.,tlroBiдHo до наказу MiHicTcpc,тBa освir.и i науки Украirrи .Ф 56.] Bi.'t l
серttня 100l року Ia виконаtItlя вимог, rrерсдбачеtlих iJaKortoM YKpaittlt <lIptl
oxopoHr ttраui>.

7.1.2, llроволити навчання i перевiрку знань з безпеки ;киттсlцiяllыtостi
(охорона лрацi, ралiачiйна безпека тощо) прачiвникiв вiдповiдно до По;tоiксtrttя
про поряJок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони tlpatti ,la

безпекл хиттсдiяльностi в закладах, пiдпорядкованих Управлiнню.
7.1 .]. Забезпечити заклад нормативно-правовим и актами з охороltи llpatli.
7-1.-1. Видi:tяти кошти на охорону працi в розмiрi не меllшс 0,2 % вiд ф911,,11,

ол:lатtt лрачi (ст. l9 Закону УкраiЪи <IIpo охорону прачi>).
7.1 .5. Забезпечити rrроведення aTccTauii робочих Micub за умовалtи ltpaLti.
7.1.6, I [а,rавати ,цодатковi вiдпустки ,га здiйснюваrи доплати за робоrl iз

mKi_t.lttBttrtи i ваrккими умовами ltpaшi в розмiрах! виlllilчеtlих за рсзч-]l ьта,га \1и
aTecTattii робочих мiсчь,

i_1.7. Забезлечуваr,и прачiвникiв с]lецодягом -ta засобами ill,LиI]i t}i].IbIl()l о
захttсц вi-lповiдно до ст. l0 ЗУ <IIpo охорону працi> при наявllосli коtttгiв.
t]olaToK Nч 6),

7. 1.8. Оформляти день проходження працiвниками обов'язкових медичllих
оl.-rя:iв як робочий день з вiдповiдною оплатою. У разi прохо,r;кеttltя
обов'язковоr,о медичного огляду пiд час щорiчноi вi;1llустки. ttроjlоR)Iiувати
цпваliс гь utорiчltоi вiдlrусr,ки,

-.1.9. Систематично аналiзувати стан .гравматизму cepe:t лраttiвtlикiв i
вхивзтlt вi.lllовiдttих заходiв до полiпltlенtlя становища, ulo склаJIося.

-.1,10. Пго tleutacHi виllадки. lllo сlа*пись з ttpatlitlttиK.rrttI trctlйtt,r
;'i(rвi]о\t,-Iя ] И вi;tповiлttУ IIервинIlУ lrрофспiлковУ органiзаttitо. I lpollcl,,tl.t t и

;\lt(.iIf\заllIlя la ре,сrраltiю нешасни\ випа:кiв рiзноtо \аракIсг} tri,tIIoBi ttt,, ,

чllннlt\t зa}ioHojlaBcTBo\,l.
-,1.Il, Ilалаваrи lроvалсько\,lу iнспекrор1 ] о\ороllи праtLi rto;к_trttlictb

з:iitснювзти своТ повноваження у робочий час.

-.2. Il рофсп i.гr кова оргапiзачiя зобов'язусться:
- :, ] , Забезпсчи,l,и гролlадський KoI]Tpo.Ilb Ju fo_1eprj\all l lя Il Bll\IoI .

j:,j..:::]r'I]ll\ нор\lаl,иRIiимИ ак,га}lrl З литань охороIlИ ttputli. ,.- l tlор.,lt,tяll
'; ;.,,.,1. tlеutкi,,l,цивих уvов праtti i Hclte7кttoto виробtttr,tilго iIобr г1.
,.]: _---,ttttяtl ttраttiвникiвзасобаьtиliо,l(,ьlllпl]оготзiIl.,ltttзi,tt.r,tьtttllозаrttсlr,

- i i, ()ргаrriзува,гtl l1авчаIiIlя ч_пснiв llрофслi_,tки з llи,гаI{ь ,lxoIloiltt lllltti,
- ] ], I]zttlвати заходи .-1,IIя орtаttiзаttiТ ],а забсзIIечс}]llя (r],кlров.|!.lil]я

: _ : -.:i]B га.titсЙ llpattiBttиKiB осtlilи. ч-,tеrriв lIpocpcrli:lKrl.



8. соцIАльнI ьPAHTII, пIльги, комIIЕнсАцli

8. l.Роботодавець зобов'язусrься :

8. l .l ,[омагатися безумовного забезпечення пелагогiчним та ilttuим
прачiвникам, а також особам, якi навчаються, гарантiй, передбачених чинttим
законодавством.

8.1.2. Забезпечити виплату компенсацiйних витрат на вiдрядження, у тому
числi працiвникам, якi вiдрялжаються лля участi в нарадах, ceMiHapax. конкурсах.
олiмпiадах тоrцо.

8.1.3. [омагатися надання прачiвникам НРЩ матерiальноi допомогиl в тому
числi на оздоровлення, в розмiрi одного лосадового оклалу на pik, виплату премiй
вiдповiдно до ix особистого внеску в загальнi результати роботи в межах фонду
заробiтноТ плати вiдповiдно до постанови КМУ Nsl298 вiд 30.08.2002 року.

8.1.4. Сприяти профспiлковiй органiзачii у провеленнi змаrань, KoHKvpciB,
iнших культурно-масових та спортивних заходiв. Забезпечувати учасгь
працiвнихiв у зазначених заходах, робочий час яких спiвпадас з часом провеltсI|IIя
]axo]iB- Надавати безоплатно примiщення, спортивнi заtи, спортивнi май/,lаliчики
лrя проведення зазначених заходiв.

Профспiлкова оргапiзачiя зобов'язусться :

Проводити роз'яснювальну роботу щоло трудових, соtliально-
прав та гарантiй працiвникiв.
Забезпечувати оздоровлення та вiдпочинок чrIенiв [Iрофслi;rки та Тх

9. colllAJIы|E I]лр,|,нЕрство

9.1. Р()бо rо,lа Bcllb зобов'язl,сrься:
- , ], I lоt,о;tiкl,ваги з профсtti:rковилl Kol,ti,Ic-гotl llлl,аllllя (,LoK\ \Icll lll)

___: ],;:.r-L,NOtiоIliчного i lориличIlого xapaкrcpy, lIlo сгос)lо,lься lp),.,loBll\.
_, _:]..:.1-.-коtlо\liчних прав, гаранl,iЙ, пi"Tьг i Korlпclrcalliii IIpaLLillllllKi]\l. |] l,t\I\

_, ::фiKrr вi,Lttlсгок. potK.ta.t rpoKiB. зас,]ос)ваllllя пi lc} rtов.rt,tlt,э o,j.tiKr
час\. коllIlориси. шtагнi розк.lаJи. portto.1i,t ttс,tзtоt i,ltt., ,.l

- :. i: ]:i(rго) rlаваIl],а;кення, тарифiкаrriйIIi списки .

: .], I Ia ]aIlpoLLIeIItlя профсlli.rtкового Kor,liтer1, бра,i и } чпс гь } Л(]l (,

.j- -:-::;\. lIa ЯК1.1Х РОЗ l .]IЯlТtаТИ Nly IЬСЯ IlИТаННЯ I'РО\tа,'lСЬКОГО Kol1lpo.1I() ]а

- -:.,1.1]]:aIя тI]уjlоi}ого законодавства. законолавс,Iаа лро оIlлаI\ llг-llli. o\(rPLlll\
::

- i, Запроtltr,ваtи гоjlов), п рофс гti,,lKoBoT оргаttiзаtti'i IIа tli]|)i] Lll. gqrtittiptt,
,, - -_ .,;Ь-я lг.\ Lll|rи\ i спtlil'tLttlr,ск,,ttоrliчttих tIpllB pllttitltttibit, 1.1 !l;1( l,,,, 

.,

],_ , - :,.: ];lя _lаIIоI,о ко.llекгиRItоI.о;,lоI.овор),,

iJ. Профспiлкова органiзацiя зобов'язусться:
9].l. Здiйснювати громадський контроль la дотримаlll{я ,гpy/toBol ,о

l]



законодавства, законодавства про оплату працi, охорону працi.

9.3. Сторони ломовились:
9.3.1. Забезпечити укладання колективного договору мiж адмitriстраlliсю -га

профспiлковою органiзацiею комунilльноm закладу <Сосницький HaB,,taJIblto-
реабiлiтацiйний центр> Чернiгiвськоi обласноi ради.

9.3.2. Не вносити змiк до даного колективного договору, сlIрямованих lta
зменшення соцiальцо-екоrrомiчних та трудових прав та iHTepeciB працiвникiв без
компенсацiiiх iншими_

9.3.3. Видавати спiльнi роз'яснення з питанЬ застосування Трудового
з€lконодавства. в тому числi про оплату працi.

9.3.4. НадаватИ можливiсть представникам iншоi Сторони брати участь у
засiданнях своТх органiв лри розглядi питань, що стосуються зайttятостi,
соцiально-економiчних iтрулових правовiдносин, оплати iохорони прачi. захисiу
прв та iHrepeciB прашiвникiв освiти,

l 0. lъlъIl1,Ii i(lяJIьнос,l,t орL\нt.lдI tli t IроФсIl I-,l ки
lllъlltвникlв ()свlти I нлук1.1 },крлiни

l |}.l. Робо l опавець lобов'язl,с-r.ься:

,,l, ]абсrttечrвrltt в tзк:tа,,Li uсвitи ttpllBL ta r.rp1,1ti'r' tiя,lt,t,,,сl,
: ]_ -iilI tlраuiвtlикiв освiти i ltal,Ktr УкраТllи, IIсрс,.lбачеlli lJirKottort }'K1lltlttlt
:, -:-.t:lесiйнi спi-rки, Тх права тз lараttтiТ _liя,lt,ttосгi,,. ittLtrипttt HoprtalltBtto-
:- :.:,.:;l акlалtи, конвепtliяr,Iи Мi;кпаролноТ оргаrriзачii ГIраlti,

,,1, IIе :tоllуска,гLl втр)чаllI]Я керiвниttтва зак]Iа:l} } Crзll rrr1 -tlя.tыliсtt,
: : _ :1.1Btl'i opt анiзаtti'i,

I0-1.3. Надавати профспiлковiй cTopoHi iнформачiю, яка прямо чи tle прямо
_ _,, 1:; ]р\:1ових чи cotlia:rbHtrx irгrерссiв,

.,-,l, IIаrаваги л,tо;к:lивiс't ь rrpoфcrri:rKoBir! cTtlptltti розлtiltlrt{.tlll ]1,1Jcll\
_ ] j..:1l\ ttриrliltlеtttrях зак.ilа;11.

j, I;c]oIl"IIaltlo IIадаваl,и tlрофсtli.rковiй optirrliзatti1' ltptrltittL.,tttlя.l,tя
:. :: --: .]я засi.tаltь виборltих органitз. зборiв, навчаltrtя,

.t,, [] i_tt lo Bi.,trto до заяв ч-rенiв Профспirки бlхt.а''rr.срii rlрttll1вltги l 9i з

, .: ].:loi ll,,iати та iнtuих виlr-rtаг. що з,liiiс tl lolo гься робо.го.lавl tc\l. ч,lcHc1,1,i
:, :_ ,_\(lBi внески та не пiзнiurе дня виIlj]ати заробil utli пла.Iи lа \.ctpOK jiRох

]. :,-..:;lх .lttiB псрераховувати ix 1, первинну Профсlliлков1 oplallilзцiK]
_ ,_ _...]i гериторiалыtоi грома,rи Профсtliлки прачiвгtикiв освitи i tIаrки
., -:. , ,,з BKaratri paxl,ttKrl.

.-, Ila.taBaTrt уо;к,,tивiс,гь julя з,,liйсttеtttlя tlpotllclti;tKotlttx lloBlioBa2{cllb
: ].]фсI]i",tкоl]оi органiзаllii, в гоut чис,,ti .1,1я навчаtlIIя. _\ рt]боч1,1l ,jilc i]

: ::,j:]-j.]я\t заробiтноi плаrtl. ЗабсзIlечитrt ]JiLLаIIIIя ro,,ttlBi o1-1t.attilatlii
:, .-._ , iiI tlрачiвникiв освiти i наlки УкраТни до:lатковtl'i оlt:lачr tlatto]' Bi_Lll\c]KIl- :.: _ 11 ] ка,lеиларнi :tlli в канiкr-tярttиri лсрiо.,t (/(o:taToK Nl5).

l]



l(),J.{l. Змiну умов трудового договору, при.l.ягIiення до дисt(иlt;liltарllоi
вiдловiда_ilь]Iостi прачiвникiв, якi с члеtrами виборних профспi,rtкових оргrttiв,
;;tiйcHIotra t И лиtttе пiслЯ полередньоТ зt оlи чих оргаtti в.

]0.1.9. Звilrыrення голови r'a членiв llрофкомч l,цiйсtrюва,1.I.1 ,lиtttс ttiс:tя
попередньоi згоди виоорнок) opI,aHy первинноi органiзачiТ [1рофспi.lrки
Сосницькоi територiальноТ громади Профспiлки працlвникlв освlти l науки
Украiни.

l0.2. Профспiлкова органiзачiя зобов'язусться:
l0.2.|. Iнформувати адмiнiстрацiю комунальною заклалу <<Сосtrиrlький

факти порушIення гарантiй та лравнавчаlьно-реабiлiтацiйний центр> про
.]iя. !bнocTi Профспiлки в закладi,

l l . KoпTpoJb la вliкоtlаиltя]!t ко.цек tllBllol о ,lol.oBop},.
l 1. 1. Сr,ороrrи зобов'яз,t,юr ься:
,,,], I]изtlачиrи осiб, вi_lповi.tа,tыllI\ ]l виliоIlаtIl1я ttNl]cIII]x llo,1O7icJl1,

. _. ,, ,.llIl),loIoпtlp.\ l! всIi}ноllиlи tcprtittTl викон:lttttч,
, ,1. Псрiолично llровоjlити зустрiчi алrt ir l icTpattiТ га просРкоrl\,. ]la ялilI\

:: - :,,l , ]j:ll сlороIiи llpo хiд викtlнанttя ко,цск,IивIIого toI QRор},.
, i. У разi несвосчасllого викоIlання. llевикона}lllя зсlбов^яlаtlь

. - ,. llрllчиlIll Ia в;,ьиваlи teprliHoBi захо]и шt1.1о забсrttсчеttttя'ir 1,q, ,1r.,,,'.

].|
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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок на.tанllя чtорiчноi l рошовоi виtlаl ороли пелагоI iч||иrr

праIliRIIикам комуша"Iыlоfо закJrаду <(СосtIицькltй цавча.,lьно-
реабi.tirаrtiйrrиii це[l,гр>, Чернiгiвськоi об"rасtlоi раllи за суrrлiнtrч працкl i

зразкове Rпконанпя слуrкбових обов'язкiв
] . щорiчна грошова винагорода педагогiчпим гlрацiвникам за cl ltllirttl1 tlраttю

i з:зlкове виконанllя службових обов'язкiв наласlься BLlлoBi,,l,,o jto абз.9
--:,5- Закону УкраТни кПро ocBir.yll, Порядк1, }lаjlаIJня tttорiчltоi t.1lotttotloi'
'," Jll)l\o lи ttc_latot iчttиrl ttpalIiBttttKarl llaB(la_lbllll\ taK.ta,titr ,tсрд11111,рi' 1.1

i0'.1\ lIa:-IbHo'i форми власttосгi за сумлittн1, ttpat1lo i зраlкrrttс l]икоIIillIllя
-'_-,.хбових обов'язкiв, за.lверд;кепо пос.гаIIовою КМУ вiд 05.06.2000,\ir Е98.
,.:o.lll rtirri Управлiнням освiги i науки Чернiгiвськоi oб-llepжallrirriclpaItii i

:tr;:[аIIни}1 коплiтетом Профспiлки лрачiвникiв освiти i rrа..ки l.а цьоl.о
П.._tt-,хення

] []::Bl-l на виIIагороду мають Bci працiвники заклалу освiги, за виti,lIочеtlIlя\l
:.:r_ я Ki:

. лрацIою] ь за супtiслtицтвоьt;

. \lJl,.ll ь нс зttя tc ]исци пл iHaplIc c,l я l неIlllя:

. IIaреб}.вали },тр),jlових Bi Lttосинз,,. аrlе lIроtягt)\l Bi,ltloBi.,lttot.o IIcpio.t1
l рiзtзrtх ttрtlчtлtl жоruIого itt{я tle працlоваJIи.

- _.., oзLrIt] llа_,lаtlIlя виllагоро.,lи с зайttят,гя ltс,jlагtlt.iчttоi l]oca.t!l lIa .Lc]lb
:i:]:!lНЯ }{аКаЗ), Irро виIlлату виIIагороли.

: ? ,r,ip виllаlороlи Ko;Kltorl5 праuiвIlик) виtllаtld( tься ttз ctti.tt,ttorlr
-:.-энtti керiвництва заклал1, та профкоvу,

j ]:;: зttзначенrri розмiру виttагороjlи врахоsусться:
. c)\I-'liIlIIa праця, зразкове tsиконання слухrбових обов'язкitз.

вllкоllанllя правил BHlrpitltttbo1.o Ip}loBolo ро jllUря]к):
о прояв творчоi iнiцiативи, tsIlровадженIiя нового пе:tаt.сrl iчrlоl(l .locBi.L):
. ]осягIIення успiхiв у навчаннi та BrtxoBaHtri ;1iтсй, 1,часrь ) paato,,lllt\.

об_'tасttих o-,r irt tt ialtax. зNIаl.аlItIях, коlIкYрсах, огjIя;,lа\. вис]авка\ lollto;
. -}бсрс)+iеIIня та використання учбово-rlатерiа, tыtо'i базlt lit гсltiiчt ttr

засобiв rrавчання, оформлення кабiнетiв, грул, ви гоl.овлсlJ llя
наочнос гi;

проведеtlня вiлкритих ypoKiB, занять, позакласних захо;liв. робо.rа з
батькапtи:

_]о-]ержання вимог з охорони прачi та технiки безпеки, санiгарно-
гiгiснiчного режиму;

li



9.

8,

7.

6,

i 0. Вttнагорода в розмiрi посадового окладу не нарахову€ться за перiоjlи, lцо ttc
лtrшtiрюlогься на факrично вiлпрачьований час, а cave:

. l иvчасова нелраце tдатн ic гь;
о вiLлустка без збереження заробiтноТ плати;о черговi вiдпус,rки;
о вi,lпустка по догляду за дитиною до досягIIенIIя BiKy, визначеltоtо

]акоIlолавством.

. виконання громадськоi роботи.
Винагорода надасться на пiдставi наказу директора HPI{, поголженого зпрофкомом, а директору НРЩ за наказом Управлiння освiти i науки
ЧернiгiвськоТ облдержадмiнiстрацii.
При визначеннi розмiру винагороди може бути врахований час фактичноi
роботи працiвника протягом вiдповiдного перiоду.
Працiвникам, якi мають право на винагороду, але яким вона з рiзних причин
не була надана до завершення вiдповiдного калепоuрпоaо ро*у 1" aому числiз незаконною доганоюl звiльненням), винагорода нарахову€ться .l.a

вип.,lачусться у наступному poui.
РОЗ:rriР Шlорiчноi грошовоi винагороди не може перевищуtsа]и olltlol.o
посадового окладу (ставки заробiтноТ плати) з урахуванням лi/lвиttlснь,ta
на]бавок.

lб
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-'li,riя САПРИКIllА

Голова По

й- 
нiнавЕтлицькл

Додаток }Ф 2
ПОЛОЖЕIIНЯ

прtl премiюваtrrlя uраItiRпикiв Ko]rtylIa"lbHoгo зrrK.ra,15,, <<CtrcllrtцbKtrii
Ila вча.l ь lIо-рсабi",I ira l(iii ц и й цевтр) tlернil,iRсьыоi oб;rirclIoi pa:IIl }:] с\ \lJIiI||Ic

cl aB.Ilcll llя до Bll копацня с"ц},rff бовпх 0бOв' я]кi в
II::rlitоваlttrя працiвникiв коNl\,tlаJIы]ого зак_цад},(СосниItьlillll llal]tla_]ыlt,

:r,:б: :.liiitlttйltсIIгр))ЧернiгiвськоТобjlас]lоiрадIJсr:а,гс;liаlыll.tпt заохоI]сI{l]я\I
),: _]a,a;]: -,jJilя кi",tькiсttих i якiсltих показнrtкiв 1 робо,гi.

IIpcllii виll,,rачr ються за:
. с} \t,,lilIlle вико]]ання наказitr, ttocaдotlttx обов'язкilr:
. BllKollJllIlя ]a\oliB l снсрtоrбсреl,t;сttttя:
. \трll\1аl]ня,tакрiп,,rеIlих ]а IIрi]цюlоч|lNlи tlpttrlitLtr,llb. lсриrорiй.

оliге\lих Ki}]HaI tаклал) в Ha.le;,l{lio\l\ claHi:
. свосчасне i якiсне провелення поточноt,о peMoltT1, прилriщснь HPI[:
о зrtiстовнс i рез1,"rьтативпе проведення IIрелNtеlних Ttlil.,lliB. KotlK,r pcitr.

Lrг--Iяf iB. вис'tавок ToUloi
. пlll,ве,Lеllня Bi IкриIи\ 1poKiB. зачо:iв:
о Bilcr tttictb IIор}шень навча,lьнUl Iз Ip}lo8o'i lllclLlll1,1illll. llp:IRl1.1

clHiKtt бс rttеки. поБскноi t,\opolllt:
. :Il liIllllеllllя пplttiBHttKarltl освilньоlорi,lllя.

]:,,iBillIltяrIpalliBHиKiBHPI{з,ririclrlocTbcя}RijtlloBi,lIIocli.Lt)_,lllI]o] (l

- _ , :. Bi.lcol ках .,to l]ocajlo]toj,o oк,-Iajl},,
: ; \to.,hc ви]l"iач),ватись /lto Bcix IIрофесiйI]л\ сtзя l. 8 Бсрезttя. I itlBotrl

:, ., - ^ ],ltял за рсз},]l ь Iа taN,I и роботrj \liсяtlя, KB|lp,Iajl}. ttiврiч,tя або
.-: ::::_i:L) poKr. за cl,M]tiHHc сlавлеIlliя до виконання сjl},;,кбовl1\ обtlв'яlкiв_
i , :- ]i . го\lа:Iських,1оручень! в Nlежах асигнуваttь зага,Tьного (lclr1,1v

: - : ; liРЩ. a're не частiше одного разу на KBapTa-,l.
: j a _al ] II},б,]iчних закулiве,ць г]ередбачити rr{оl{iсячttе пре\lilованllя в

:, - ]t.l 0о Iroca:lol]ol.o оклад),,
::\, jlrвання з,,liйсltюсться в lrcxax eKoHorliT фоIlдr, зарсtбi,ttlоТ tt_tltгtt,

:,, llpe\li'i\ Iri:l,,otKax визttзчаr tttрскttiя j.lK,IJ,l\ lt обов'я |KoB()\l\
-. , ; rlрофсtli,rковилt KortiTeTort HPL{,

- ,, я в розlliрi о,lно]о IIосаловоI,о ок"]r,:l) lte llарахоl}\(ться }li llсгjt) Ll1. lIto
,.,l],(' ,]J (I)ilKIll'lllo Bi ltlp.rttt,tlBltltttit ll]c. i] (il\Ic;

. i,|\IlJ\,L)Bil Itellpattc r:I.r trtit tb:

. вi_]п),с-rка без збереження заробiтноТ пjlати;

. черговi вi.шпустки;

. пi_lвtlщення ква,тIiфiкачii;

. вi.]п),с,гка ло догляду за Jитиною до досягlIеllIlя BiKy, визначеllого
}акоIiодавством.

.:.:,.! , не нараховчсться тиNl, x,io ]\Iас _IисUиплil]арl]с стяг}lL,tIllя.
:.,;.:;заченнi розNliру премii NloTce бу,ги врахований час факIllчllоl'робоllt-:l - -.,.: llроlяго\t Bi:noBi lHoto лерiо_rr,

l-



Голма Пс)

flr/ - ''^^ 
вЕтлицькА

llолаток ЛЪ 3

Наrва шрофесiй та посад Tplt Ba.lticr ь tltорiч ttoi
ltо,,lа,гковоi Bi;llrvcTKtr

:1llltLttlt бi lя tt,tttгtl 4
- ' i]!)бil Hl]K Kl xtti, який працltrс бiля п,rltTtl 4

]l]i]lIIlя'Га ]:)!'\toI] I \' сI]еllО,'lЯГ\
_ (tio,jcl.ap )

- ,: ]j 1lя \I llitpoвlt\ га

]: il I l]ci],lo\l\
' ..:

_ ,;с,бtlrl

котельнl,
водогрlиних
паливi, пiд

заиняl'ии
KoT.,tiB, що

час ix

1

_ 
\]\II].lL'KclI()I'o оос"1\ ГоВ\ ВlllIllя ia pc\Io]]l\

ll ic,lя :t l сс l ll llii po,io,|ll\ \|icll l, --- -]

lp Hl)l{
_'I ] :tiя CAI'I РИ KI Il :\

l8
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HiHa ВЕТЛИЦЬКА

jlo,ra гок "\'с 
,l

пЕрt].лIк
uоса.t пpattiBttltKiB, якrrлr ша/lакlrься tuорiчнi,tолаlковi BiJпl,ct,Ktt ,ta

пi_lBltltleltc tt с pBtl Bo-errotli й rte ra iltlc.rcKгt,a.lblIc llаR:llllа,,tiеlltlя, робtlгt в
r rtoBar пiдвlllllсl|оl о ри lllK\ .lJlя } ltlpoR'iI

:._, lзl ilк ] .lo ttoct aHtlBrr Кабiнс rr N4iIlic rpiв yкpailltl Bi. L l 7, l l ,l997 Л!, l ]9()
, :1 :_. ] jTaIl0BIi IiабiI]ег} MiliicгpiB Украiни Bi_r lj,05,]00] Л! 679)

Ьзrа iii та посад
- - -- ,,;JK c"tr;tбoBttx прилtiщень. lайrtятий

загaцьних

TpпBrr.ricтb rцорiчrlоi
ло.lпткоttоТ BilIIJ,c гritl

7

_], ] ,\овl]г!-:lя. ]айllяll]й Ilрl]бljраl]l]я\I cIIiI,1c]lL l
, , ,,,r,.,с,,бiп 1.1 I |\ll,il,гJ,|||я\l l\.l ,Jlib ч

lтник якии л юс бiля плити

]а роботч за KoMп'IoTeDoN,t

1

,1



Головд По

фф 
, нiяа вЕтлицькА

{о.лаr,ок Л!

до.Ilаткова вiлпустка

Назва професiй та посад Трившliсть щорiчноi
додатковоТ вiдпчстки

з

],J]i ]сl1)ll J ttltB,t.1,1bIto'l 1lобtlttt
l._," , oIl:, l1,1l\odlloiБulllll

,7

з
_ \(].l()]

"]],,ll

'] ,]cK(]]()I () обt,l\ l(]l]\ вlllJl]я

7

7

4

at.Lг ) 1i() ] c J],IJi

1
3

7

'рч-лiсmь dodlmloBoi вidпусплкч особо:|, ,

-ulll u I l pottlc п i-7 Kll, в чз t t о |lц€mьсЯ п a!сt.ц l

,ryвLчu iо?оворо.llu) з{LleJrcHo BiO чос!- i)
llr_г_Iобlс\,, ttlе не tte бi"lьлце, HiJK переdбa

-f:a ardatrlKo.ll-

gкi tte е

?B,Lц ц
r зойняtпосmi
lчеItо

5

]0

)р НРЦ
ii:riя САПРИКlНА

1
7



Голо9а по.;Иl- нiнавЕтлиL\ькл

4 а_-'\

Додаток ЛЪ 6
п ЕрЕJI l к

KiB освir,и, якi безкоttrтовrlо забсзrlе.t),lоться cпcl(ia.lblrlr:rr
яго}, tа R]уттяN| (в раri паявпос.гi фillа lrcvBa п Hrl )

халат б/п - l2 мiсяцiв

Розrriр лоп;tir t ,to
,l,a 

рltфttоi cir Ktl ,t

BillcoтKax

lIL)

- HiBa ВЕТJlИЦЬКД

Додат,ок ЛЪ 7
пЕрЕ"llllt

з песпрпятливиillи умовамш, при роботi в яких праrliвrrикч
доплата та доплаl,rr праtцiвtrикам, якi BcTaltoB;terti lla пiltcr.aBi

ilrmltx закоrrодавчшх akTiB

халат б/п - l2 мiсяцiв
цi - 12 лriсяцiв

ицi гумовi 1п. на б м
з комплексного костюм б/п - l2 мiсяцiв

. професiй ] цес!Iрtlят"tllвtlлrи vrroBarrrr rtpatti

гарячих плит, робота пов'язана з ми.гтям

\ \tови працi робiтника з комплексного

примiщень, туалетiв, санвузлiв з

повязана з пранням бiлизни з використанням

во,liю за класнiсть

5_50

]5

icTb
в заклалi пелаГогам i помiчникам вихова-гелiв

_l]:г.iiтор l]PIl
, ,li l;я ( .\l lPlIKl] IA

бlл l2 rliсяцiв

цвання й ремонту будинкiв l

\ ] l],] I]iIJ l. \

в} вання i ремонту будинкi
4

l0



8.За вислl,гу poKiB 3-10 poKiB
10-20 poKiB
20 i бiльurе poKiB

l0
]0
30

9.За звання: вчителю-методисту
старшому вчителю
вихователь-методист
ледагог-орган iзатор-методис.г

l0.Ъ первiрку зошитiв: 1-4 кл.
!'л?аТнська мова 5- 12 кл.

5- 12 кл.
1- 12 кл.

l5
l0
l5
l5

,l 
,5
l0
7,5
5

_ _ ,-]riBIIllll]Bo:

I0
12.5

, ] ]ri lia() ]l lc Ill] l0
. ,]я \Iltiic lcl,lc]]b ]5

, ч , i,,,rltt ,,ltttttl itp.rttiH,IltKil,:
___.,lll

_ я lti

ному робiтнику
чarrrнHicTy з прання та ремонту спецодягу
m--roBHollv бухгалтеоч

25
25
20
20
l5
25

,,я tl iб,Iicl t сыrlttl l0
, j,lj1.11,1il гr,,itlчttй tl.Hb во tito ]5

- яllllllt з rlбробкilю \lс,jlI]чtII|\ ittctllrrtctl.tiB. l
, l.,lll1,1,ib_\|t"Ill\ {.|, ui, в

l0

] ila1,(oI]Ol о ()0,]lli\ 50
_ c.,,:tr IIPII

, _ я lllссrаtti]'робочих rticttb rr.1.1..,l,

l0

]]
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I

I. ]al a-rr,tti по.Iоr|iеtlrtя
{]i_lпoBi.rrto ло Коltститl,чiТ УкраТни гролtа,tяни Украllrи \lalolb I]paBo iia

_i.-1]] _::..9 
На О.rlеРЖаНIlЯ ГаРакТОванЬi робоiп' o,,j,oru,J,,pnt ti Bi:ttloBi.ttlo .ro. :-,,,, tr якосti i tte Hrl,*u.: -,,,:,, зi-]юllаIо,п ,,рооо 

',,"'i;oi;'ili:,'.];."il,i"",.1,;lii1";}"";;'l]ii]liiil:
', ], ,-::_::itlя. з_tiбItостсй. профссiйuоТ tri,tготовки. освiгиl,:ЬЧil lj,llo\t_\ rlK:la_li. tрl,tоtlз .tисttиtt,tittlt lг\lIl\l lься ,tl ct,i t,,rt,,rtr:.,] . -::;:: прitltiвtrикалtи своТх .rрr,доtrих обов'язкirl i a,,"",;*i,uar- r'r,.,",,-,] ..,,__, ефекгtlвttоi прачi i навча-rыlоI.о Ilроцес\,.

.:,-!)Ва :lисllиIlлiна забезltеччсться }1еl.о,rlа\lи IIерскоtl!]IIllя laj , -: .. ro 
_ 
crlt:liHHoi праui. lJo ltорl,шникiв :tисltил,,tiни засl.осов\,Iо гьс я... _:. :.,:__;lп,liнарного та lроi!{адського впJиву.

_ ^. ПpaBll,rla поширЮlоТЬсЯ на tlрацiлникiв коIlчllаjIы]ого ЗакJа.lv
_ -.' 

._ 
э- ,:;l tI.rвчал ьно-реабiл i l,аu iй ttи й шсrt t р,, Черц;l i".,,-i М_,,l.],,"Т п" ,,r"" 

'.'
\.l: ..ю tlих Правиlr с tsизначенIIя обов'язкiв Ilедагогiчl{их та itlrtttrx:: _ : ,:,: i зак",IалY, IIередбачених норIIа]\,tи. якi Bcr.aHoB,lIloюl ь Bli\lpilllIliii:, -]::_..: r IIPI(. Ilрави,,rа внrтрiшнього ро]поря.lN\ заIsср.t;d\Iоlь ]а- ,': , п(,кlOпа i ttpo,!cпi.tKoBottl Kortitctr.

) _ j Jll l J IIl lя. ttов'яlа
роl{,яJ\l ]ирскlо,. il,,u ], ',"i1.',X';)ij"ilT'',,".,,]'oi,l" ,;:l;." ,: .,' l: :..j,, I'cpe trlд'lgllц1 .tiючиrl закоltо tlllclBo\l i ,,p.,ou,оr,,, a,;r,i,'',,,,,,, :',:.: :;__::'.. ctIi,rbltoабо за Ilогодження]\1 з лрофспirrковиtrt KoltliTe.I.otl,

l

Il_ Ilоря_lок tlpltiitIя tтя i звi;rьпешпя llpauiBtttrKiB. i,:.,;Iрttilняl.тi tta роботу керiвrrик зобов'язаirий
_ :::-]'3JаШТОВ}'€l.ЬСЯ:
. :]i,:,]I]ня Tpy:toBoi кни;riки, офор;rr:rеноi у:_,:'яв"]ення l]acllop.гa, диплоrtа або iншого': ,,'t,cittH.r пi tгоlовк). вiйсt,ковttй квиtок:

зажадати вiд особи,

встановленому лорядку,
документа про ocBir.y чи

' N9о,l. якi. в:rаштовуються на роботу, lllo вимаIас слсlltа.]lьних зIJаliь.Зr_rСюв,язанi 
.пода.ги вiдttовiднi ,'toK) шrенти npu ocBi11, чи профссitirr1

1]1_,.:]""*у 
(Дипjtом, 

.атеста.t, посвi:tченrrя). копii яких завiряtо,,,.яliepIBHиKoIt закла-lу освirи i за.tиtltаюtься вособоtliй cttpaBi ttpatLiBtrttt,.u:о особи. якi приймаtоться на роботу, зобов'язанi IIодати },tеl(ичtIий висllоltоh,
_ лро Bi:cl,TtticTb l]ротипоказань Для робо.ги в ди.гячiй ycTaHoBi.i- llplt r K,,la'lattlli тру'ttового ДоговорУ заборонясться ви\lага-].и Bi-,t осiб. якi]{.\-T\ пають на роботу, вiдомостi npo iх rlар.гiЙну l.а нацlоiliIlыl\

=irHa_le;riHicTb, '.оходження 
та документи, подч"п" 

"*"* ,,; ;;р;;;;;;,;::л*оноfаВсТВом.

.., 
-r,.!oca:rl Педагогiчних прачiвникiв замiщуються вiдповiдно до вимог закоIl\,l,Рзlнtt прО ocBity. Колекс1 законiв лро trрачю Украiни

_.,].!nluiB"u^" заклаjlу ]а yarunoro."i,u 
"о*у,," 

,,рu,,rоu,и ll с.\\l|с||и|lLlll\11_]повI]l{о jlo чинного законодаI]ства,

який
]4

5. IlриriняттЯ на роботУ оформлясr.ься наказоьt Дирекlора.



ого-lошу€ться працiвнику пiд розписку.
6. На осiб, якi працювали понад п'ять днiв, ведуться Трудовi книжки, I{а.Iих

\]о праlllос за суviсницrвом. трудовi книжки ведуl ься за осttовttиv victlcv
роботи. На осiб, якi праuюють на умовах погодинноj оIIла.Iи, 1ру/цова кIIи;фска
ве-]еться за \,}tови, якщо чя робота с основною.

Запцс r трудову книхку вiдомостей про робо,гу за сlмiсttицlвом
провоtrхться за баrканням працiвника за пliсцем octtoBHoT робо,ги,
В!']еННЯ ТР}--lОВих книжок необхijlно злiйсttювати зl:iлIlо з ЗакоrI1, Украiilи
,,Про внссеннЯ зпtiн до деякиХ закоI{одавчих aKTiB Украitlи ]лодо облiк) тр)ловоi
:iя-,lьносгi праuiвника в електроннiй формi>, Iнструкltiсю про IlоряJ(ок вс,Ilс,tI|я
rр).]овл\ книitiок на пiдприсмствах, в установах i органiзацiях, ]агвер.ltжеUо'i
.лi-lьни\l наказом Мiнлрацi, Мiнюсту i Мiнiс.герства соцiаllыlого захист!
на!-е_lення }'краТни вiд 29 липня l993 року N 58

Tp):oBi книжки працiвникiв зберiгаються як документи сувороТ звiтносгi в
rrga:i освiти.

]. Прltliltаючи працiвttика або переводячи його в установлеl]ому I]оря;.tк), IIа
:яшr рюfgп, дцректор НРЩ зобов'язаний:

. FФз'яснити прачiвниковi його права i обов'язки ra icToTtli уvови ttpaui.
:эявнi.-ть на робочому MicTi, де BiH буде прачlова.rи, rtсбезrtечних i ulкjд_lirвttх
зrtробнtlчllх фак],орiв, якi ще не усунуто, та моrк;tивi нас,лiлки ix Bll]ll,]j\ lla
3,]оров'я. йоlо лрава на пiльги i компенсацii за робоrу " ,"лu,, ,r,on")'
зi_ltltlвi:liо _]о чинllого законодаас l ва i колекt ивноt о lol овору:

. ознайомити працiвника з правилами внутрitttнього розIlоряjlк\ ]а
rФ_,lеI\-Itlвни\l договором ;

. впзначити пglацiвttиковi робоче мiсuе, забезпечи,ги його ttеобхijlrlилtи jl,rя
роботи засобами;

о проiнструктувати працiвника з технiки безпеки, виробничоi carrir.apiT,
гiгiсни праtli та протиложежноТ охорони.

8. Прлtпинення трудового договору може мати мiсцс -!иlllе на
:i:cTaBax. перелбачених чинним законодавство[1, та умова\lи.
:зр_fбаченими в KoHTpaKTi.

9_ Розiрваttttя трудового логовору з iпilliативи
зaiпаtrка\. псрелбачеttих llиIlним закоI]олавствоNI та
]зi-lыtення пелагогiчtlих Працiвникiв у зв'язку iз
чо;ýе \taT}l rIiсце тiльки в кiнцi навчального року.
_ За ]оltов.ленiстю Mixc працiвником ra адмiнiстрацiеlо труjlовllй ;1ot oBip rtoac
бlтll розiрваним i до закiнчення строку попереджеr,,," .,ро.пiл"не,,"о.
Jзi_tыtеннЯ пе-LаtоtiчtlиХ праtliвltикiВ ]а рез}льlаlа\,{и аtесtrцi.i'. а laKo,li )вl{па,]ха\ лiквiдацiТ закладу освiти, скорочеttня Ki,lIbKocr.i або u,.rury
звалiвнltхiв здiйснюсться у вiлповiлностi з чинним законодавством,

Пере: звiльненням працiвник, якщо BiH с матерiапьно-вiдловi.,tа-,rьноtо
.тобою. зобов'язаний [ередати закрiпленi за ним MaтJpia-,lbHi uiHttocгi через
бlrтаптерiЮ НРЦ завiдуючомУ госпоllарством або директору LIРЦ.
I0. Прltпинення 1рудового договору оформлястt,ся I{аказом

тзрiвнltка зак-rалу освiти.
Il. kepiBrrrrk зобов'язаtrий в день звi,rьне;ttiя ви]tати праttiвllикоtli kottikl ttakalr

зэзпоря:;кеtlttя) trpo звiльнення, провести з ним розрахуIIок у cTpoKll. зазttai,tсtli r

керlвника /,lоIIускасться у
умовами контрак tу.
скороченням обсяtу робо.t и



L,]aTTi l16 Колексу законiв про працю, а 1,акож lla вимогу rlраLLiвника вtlесIи
Hale:дtti заttиси про звiльнення до трудовоi книжки. Записи ]lро IlриtIини
звi,tыtеttttя у lруловiй книжui повиннi проводиlись у Bi.tIloBi.tttocti з

tboprrr 
"rKlBaH 

н я пt чинного законодавсr ва iз посиланням lra вi/lltовijltlий ttуttкг,
!-таlтю закоIl},. f]HeM звiльнення вважа€ться останнiй дснь роботи.

lll. OclroBlti llpaB11.1a ra обов'яrки праttiвltшкiв

l.Пе:агогiчlli праtliввики мають право tra:
. iа\ис l rrрофесiйrrоТ чес ri. l iдtlос t i:

о вi_,tьний вибiр форм, методiв, засобiв [lавчанIIя, виявлення
iнiчiа,rиви;

. iн_rи вi:уальну лелагогiчну лiяльнiсть:

. 
_\ 

чilс ll, ) l ромадськом) самоврялl ваннi:
. корис l) вання оплачуваною вiлtlусl кою:
. пi, Lвишення квалiфiкаuiТ. лерелi:lоlовку,

пслаго1,1ч Hol

. викоllувати вимоги з охорони працi, техtliки безttеки, виробtllrчоi
caHiTapiT. протипотiежноi безпеки, перелбачеtti вiдповiлllими прави,lа\ltl Iа
iHcTpr клiяrtи;

. берегти обладнання, iHBeHTap. матерiали, rlавчальнi посiбники тоtцо.
вп\ов\,вати }, дiтей бережливе ставленIIя ло майна tIPl,(.

Праuiвники HPI{ в установленi сtроки ловиннi прохо.lиtи меttичltий оt,tя t 1

вijlповiдностi з чиццим закоцодавством,

3. Пс.tаl ot iчtli llраuiвники ]акладу повиннi:
о забезпечувати умови для засвосння вихованllями, tlавчaulыIих ]]роrга\t

на piBt;i обов'язкових jlсржавних вимогl слрияти розви-lковi злiбt{ос,rей } ч]liв:
. пас,tаIlовлеIlIlяN,I та особистим лрикладоNl ),твер/It;к),ва-]и |loBal\ .lt)

i правила внутрiшнього розпорядку, дотримува,tись дисllил-rittt.t

принципiв загальнолюдськоi моралi: правли, справедливос,гi, BiJu(aнocтi,

. захиltlа,ги дlтеи. вiд будь-яких форм фiзичного або психiчtlого

2. Праrtiвlrики закладу зобовlязанi:
. працlовати сумлiнно, виконувати навчальний режим, вимоги с,tа,t\"l\

насильства, lнlцим шкlдливим звичкам;
о постiйно пiдвищу8ати професiй}lий piBeнb, llедагогiчну майс,IерIIiс-[ь i

аатрiотизпtу, гуманiзму, доброти, стриманостi, Ilраl(еJIюбсrва, iHLrtttr

]оброчинностей;
. вихов}ваlи ловаl) до баlькiв. жittки. Kl,tbtrpHo-

наttiона-,lьних, духовних, iсторичних цiнностей УкраТttи, краillи tIо\о]trtiеllllя,
lep){aBHolo i соцiального устрою. цивiлi]аuii. вiдviнних вiд власltих. ,rбай.tиве
!-тав-lення до навколишнього середовища;

. IоIуааtи.до свiJомого життя влусi взасморозlмiнtlя. мир1. з.tаlо,tи rli:л
lcirta наро,llами, етнiчними, нацiона-,tьнимц, релiгiйними група\,tиi

. jlо,:lержува,t,и пелагогiчноТ етики, морацi, поважати I,i,днiс,гь ччня;

]6



-.::];j:l. к\.lь г\ р).
l,, ,, оtlоь'я rKiB (робit t. luо тх l]иliон.\. кtlаний llpauiBtttlb ]l \,|lo( lo: _-_.-,,liсrIо. ква-liфiкачiсrо чи I]осадоIо, ви]начасlься lIосаJовll\]и,-::-,,.,.:iяrttl i правиjrалtи trH5 tрiшltlього роJl]оря,lк) JaK,,la.,l\, га \,\lоI]а\tи. ]:]:::i]\. _tc tli обов'язки конкреIи3},]огься,

{. IIp:rttiBlttlKart ltPI( заборопясться:
. з\tiIiювати tta свiй розсул розкла:l ypoKiB (заtrя,гь) i l.рафiки робоги:о вi-lrtiняти. проllовжувати або скорочува,rи tриваliсгь 1,poKiB (заllяl.r,) i

llepepB rtiж ними;
випроваджувати учнiв з ypoкiB (занять);
курити в примiценнях чи на територii HPL{;
вiлривати l^rHiB на сiльськогосподарськi та iншi роботи, не пов'язанi з
ocBiTHiM процесом; звiльняти учнiв вiд шкiльних занять для виконання
громадських доручень;
вiдволiкати педагогiчних прачiвникiв та адмiнiсrрацiю HpL( унавчальний час вiд ii безпосередньоi роботи, викликати або зриllати
оудь-кого з роооти для виконання громадських доручень iпровелеttня
рiзних заходiв, не пов'язаних з виробничою дiяльнiсiю;
ск-qикати в робочий час збори, засiдання iрiзнi нарали у громаДських
справах.

cTopoHHi особи можуть бути присутнiми лiд час уроку або заttя.ггя в k:tacirГРrЛilТi.rЬКИ з ДОзволу директора HPI{ або йо.о зч.rl,пi,икi". Захоjtити:lо K,racr
t гр,t пlt ) пiс.rя l1оча],ку уроку (занять) дозволяс.,.""" у йп"r*оо"* un,u,,*^ .i,o^u
-trцреt.-тор} HPL[ та його заступникам.

_ Не fозволясться робити педагогiчним працiвникам заува;кення що.lо тхэооотli пlf час проведенця ypoкiB (занять) та в присутносr i учнiв,
Ko_lo обов'язкiв, що ix виконус кожtrий пЬацlвrrип ,u auo.,o спсцtа,цыliсlt<r,

rъаriфiкачiсю чи посадою, визнача€ться посадовими iнструкчiяrtи i ttо,tо;<еtltlями,
пpaBrt_,]a\tri внутрiurпьогО розпорядкУ навчально-реабi;IiтацiйногО u"u.,py,
aaтBep]){i\ €ться jlиректором НР[ |.

l\'. OcrroBrri обов'язки дrrрек,гора tlPl(
l, Jllpeк rop HPl{ lобов'язаний:
. забсзпечиlи rrеобхiднi органiзачiйнi ,Iа економiчrti

fрвеJеllня ocBilttbolo проUесу на piHtli лержавtlих сганlарtitl;lя ефективtlоi роботи ледагогiчних та iнших працitrrtикiв Hpt(
tro i\HboT спецiа-цьностi чи квалiфiкачii;

умови ltля
якос,гi освiти,

вiдповiдно

. визначити педагогiчним працiвникам робочi мiсця, своечасно доволити до
Bi,]oмa розклад занять, забезпечувати ix необхiдними засобами роботи;о удосконаJIювати освiтнiй лроцес, впроваджувати в практику кращий
.аосвiл роботи, пропозицii педагогiчних ,u i"-r* праui""икi", спр"мо"анi ,а
по_litlшеltня роботи закладу освiти;

о орl,аttiзовувати пiдготовку необхiдноi кiлькостi пе.,lагогiчtIих
rupiB, Тх атестацiю, правове i професiйне навчання як у свOсму наl]чiLIыIо\lу
закладi. так i вiдповiдно до угод в iнших навчzIльних ]u*rчдu",
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. \li,Ia.litгlI i розривrltt }Io.tl]. Kolllpi]Kl11 J Ilc_ll];tr; ]:j],

Bi.ltlotrj jttlcl _K),Iпt]IloI,o закоltо:Lавства:
. -lolx).tп1,1l ,,ttr Bi]orl;r llсjtагоl,iч}lllх tlpattitlHllKiB ) KiIiIli , -.

l:lo Ill]_1iil]llя Bi.tttlcгKtl) ]lc.-tal,ol i,]ll(, llll11э|]гJ,,liсll||я ]1 lt.lUг\||li(r\l ,

ро r Li:

. зi]бс-]I]сч\ l]агll слсгс\!ниГ1 NoIllpoJb lll .lо'Il]lj\lцlIllя\l \\I()B (l!l -]

змiцнення матерiально-технiчноТ бази НРЦ;
. забезпечити умови технiки безпеки,

викорис'гаltняNI фоtrлу заробiтноТ пJIати; вишукуl]ати додатковi ]r--,
фiнансування i сtrрямовувати Тх на розвиток соцiальноj iнфрастрl кпрz

виробничоi caHiTapii, належl

технiчне об_rаднання Bcix робочих мiсць, створюваT и здоровi та безItсчIli )}1оt
пралi. необхi,лнi для виконання працiвниками трудових обов'язкiв;

О .'lотри\,tуватись чинного законодавства, активно використов) ваl

]асобl| ULo-]o вдоскона-пення управлiння. змilIнення договiрноi la ]р),1ов

_lltсuип-liн и:

. :lо,lер;к),ватись умов колективного договору;

. opl аltiз} ва l и харч) вання ) чlIiв:
о контролювати свосчасне полання цен,Iра,Iьним оргаIlаN] ,tep^aвH

вltконавчоi вjIади встановленоi сr,атистичноТ i бухгалтерськоiзвiтностi.
також iншi необхiдIli вiдомостi про роботу i стан HPI{;

о забезпеч)ваги нaцежне ) tримання примiщення. опzLлення. ocBit,teHb

вентиrяui'i. обладlIання, створювати належнi умови для зберiгання вер\ньо
о:яг1 праttiвникiв заклалу освiти. 1чнiвl

. наJаватИ вiлпусткИ BciM працiвtlикаМ НРЦ вiдповiдrrо до графiка lli:пl стс,ь

\'. J]epe.liK осповriшх обов'язкiв (робiт) працiвrrикiв HPL(:
обов'язкu пеdаеоziв Н РЦ:
5.1. Кохtний lrелагог, з'явивlllись на робоrу, знайолlиlься з rci,

розIrоря-1],}iснняNrи iоl,олошеннями a2lMiHicTpauiT i гропlа:tських оргаttiзаltiii-
5.]. Учите_цi, вихователi приходя,],ь до НРц rre пiзllitltе, tli;л за 5 rBtt.ttltt -

початк) свого уроку (робочого часу).
5.3 У випадку неприбуття до дзвiнка на урок вRажасться, lцо вчllтс

запiзttився.
5._l, Пере:l почаIком уроку вчиlель перевiряt totoBHiclb учttiв .to _rpoK1

санiгарний стап, освiтлення, температурний режим навчаJIьного кабiнет1,(к-tас1

5.5, Пiсля дзвоttика з уроку вчитель повiдомляс 1чнiв про lакiнчеltttя занят

i_tac лозвiл tra вихiд iз класу, органiзус роботу чергових по виконанtltо caHiTapH

гiгiснiчttоt о режиму HPI {.

5.б, Пiсlrя закiнчеttня )рок} вчигель супроводж}с 5чнiв 5 rой fi,,lac. в яко,

бl lе ttacr 1,ttний урок
5,7. Учtlтель, який проволив остаttнiй урок tlерсдас учнiв вихова,]е,,lк). Il

Bi.Lcyr lticr t, ix llовi;lоvляс черговоt о a:viHic tpatopa.
5.8, У,tитель ttece вiдповiдальнiсть за збереженt{я N,taitHa, чисtогr i tlоря_Lоь

свосму K:laci (кабirrетi)пiд час уроку.
5,9. За 5 хв. ло початкУ першого урокУ учитеJIь отримус к,ласttий;кlltна.

вносить вiдповiлний запис, Пiсля ос,ганнього уроку учиtель повертас k-,laclll

l
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журнilл.
5.10. Учитель приносить i виносить класний журнал сам, не llередаючи

учням i lre заJ]ишаючи у класi. Свосчасно подати класний журнrur свосму ко,-
обов'язок кожного вчителя.

5.1l. Учитель зобов'язаний з початку уроку особисто вiдмiтити в клас
журналi вiдсутнiх учнiв.

5.12. Учитель зобов'язаниЙ у день проведення уроку ]аписати в клас
журналi змiст даного уроку i домашн€ завдання учням.

5.13, Учитель повинен на вимоry адмiнiстрацii вийти на замiну у;
вiдсутяього колеги.

5.14. Учитель, який замiнюс урок, зобов'язаний пiсля його закiнчення зро
вiдповiднi нотатки У класному журналi i подати заступнику дирек.гора :
iнформаlriю про замiну. При вiдсутностi таких оплата замiни не ttроводиться.

5.15. Педагог супроводжуе учнiв до iдальнi, контролю€ харчування ),
прибираtrня столiв.

5.I6. Педагог, який не ма€ можливостi з'явитись на своТ уроки чи ви>
години з поважttот причини, зобов'язаний заздалегiль поперелити пр(
адмiнiстрацiю HPI { з наступним lltlданням виправдовуючих документiв.

5.17. Класнi керiвники зобов'язанi вести облiк вiдвiдування учнями Н
щоденно робити про це вiдповiдну вiлмiтку в класному журналi. I{i вiдмiт
журналi узгодхувати з журналом облiку вихованцiв, який знаходиты
учительськiй KiMHaTi.

5.18. Класнi керiвники та вихователi TepMiHoBo повиннi вжити захо-I
виясненню причин пропуску учнями ypoKiB та подавати iнформачiю щ,
заступнику директора з НВР НРЩ про вiдвiдування занять.

5.19. Педагоги повиннi слiдкувати за економiею електроенергii
водопостачання.

5.20. Вчитель на урок приходить в дiловому костюмi.
5.2l. llедагогИ НРЩ повиннi брати участь в роботi педагогiчноТ р

спецсемiнару, засiданнях м/о, нарадах при директоруJ традиuii
загальношкiльних захолах (Щень знань, День прачiвникiв освiти, новорiчне ct
свято 8 березня, [ень захисника Вiтчизни, свято останньоIю дзвоника).

5.22 Вчитель HPI], проволить робоry, направлену на всебiчний розв
учнiв: формування 'tx пiзнавальних iHTepeciB, емоцiйно-вольовоi i pyxoBoi с
позитивн их якостей особистостi:

. форму€ i розвивас словесну мову учнiв в уснiй, письмовiй, жест
формахl

. максимzUIьно використову€ та розвивае залишковий слух учнit
уроках i спецiальних заняттях (iндивiдуальних та фронтальних), формуr
коригус вимову;

о здiйснюс особистiсно-орiснтований пiдхiл до учнiв;о постiйно використовус звукопiдсилюючу апаратуру колектиl]l
при,]начення або iнливiлуальнi слуховi апарати.

5.2З. Вчumель-dефекtполоz olyxoBozo кабiнеmу проводить фронтальнi зан
з учнями початкових класiв з розвитку слухо-зоро-тактильного сприймl
мовлення i формування вимови;

о здiйсню€ методичне керiвництво вчителями, якi ведуть занят
l



)

розвитку слухового сприймання та вимови;

учнlв;

л- : сЛiдкУс За ПравильниМ Використанням ВчиТелями Та вихоВатеЛзвукопlдсилюючоi апаратури на уроках i на позакласних заня]тях;. координу€ роботу спецсемiнару НРЦ;. проводить технiчний iнструюаж вчителiв та вихователiв щодо лрiкористування колективною й iндивiдуальною слуховою апаратурою.

5.24, Вжоваmоль HPI!, лродовжус роботу вчителя по формуваннlрозвитку словесноi мови вихованцiв cBoci групи, Ъктивiзус Тх мовне слiлкчвапiд час рiзноманiтноi дiяльностi (пр" органiзчцii:-t.;;';;;r-r*;;;;";#
екскурсiй ,га iнше);

' слiдку€ за вимовою вихованцiв в процесi спiлкування та виправнедолiки;
. максимаJIьно вик

llозакласнихзанять.викоDист_,ористовус 
залишковий слух лри проведе

i;;;;i;;;;;;#жн:""чи при цьомУ звукоп iлсилюючу апарац/р}

о здiйснюс особистiсно-орiснтований пiдхiд до вихованцiв;

.^-л_...л:,.--- ",,1-1:вiдас 
за 

_збереження життя i здоров'я учнiв cBoci групн,зоереження шкiльного майна, чистоту й порядок у Knacriii, робочiй та спапьKiMHaTax;
о в робочиЙ час постiйно знаХодитися з своТми вихованцями, забезпе,Тх присутнiсть на загальноцlкiльних заходах, р"б";;;';;'р"r-ових лiнiйх

::::,1:_- j]-,*iстЮ iндивiдуальних слухових апаратiв, доtlомагас правll.ltзрозумlти сприйняте;
забезпечуС пiдготовку вихованцiв ло l уроку, вiдповi.ltас за HaIe}(нсанiтарно-гiгiснiчний стан класу та охайний .оuп;rrlИ- 

""Йл учtliв, Kollтpojlнаявнiсть у вихованцiв змiнног0 взчття.
5.25, 3овidуючuЙ zоспоdарсmвiм HPI!e матерiально-вiдповiдальною особоrо вiдповiдас за стан п

освiтнього"q"ч"fr ,;;;;;;J#"Tff ;"""i:T:::,:rl*",i;ff ':"*.;ffi :експлуатацiю будинкiв i примiщень, тримання Тх в належному cTaHi, за правильвикористання транспорту;
о контролю€ роботу обслуговуючого персоналу, виконання но|протиложежноi безпеки, забезлечус iнструктаж технiчних лрацiвникiв.

5.26. Лiкар mа меdсеспрl забезпечуБть lи.о""". ойу'rоu-уччпп" u"r,o"unu
::т:]" л11.":1::l 

здоров'я. проводять систематичну лiкувально-профiлактнчr
POooIy. здlисllюють контроль за фiзичним розвитком вихованцiв, au Т*.руrо",
:.1l1t]]аженням, 

виконанням режиму дня, заняттям по фiзкулыурi i .Ibply.якlстю харчування i санiтарним станом Bcix примiщень та територii utKo--lпроводить санiтарно-освiтню ооботу серед вихованцiв, ix батькiв та прачiвникнрц.
5.27. Кашmаlянч 11Р{ зберiгае бiлизну, одяг, взуття;. органiзовуе сво€часне лагодження, прання, прасування бiлизни й оляry;. стежить за закрiпленням бiлизни, одяry i- взуття за вихованцями, l

)

I

)



допускаючи при цьому змiшаного користування бiлизною, одягом l |]зутг,контролю€ норми видачi одяry та взу]*гя;. веде книry кадходження i видачi майна з комори.. каштеляна € матерiально-вiдповiдальною особою.
5.28. Машанiсm з пр_ання ,па релонmу спецоdлzу приймас вiл каштеля}помlчника вихователя бiлизну, пере, прасуе ii i повiртаъ каштелянi в чистоtcyxov1 виглялi та в належному cTaHi,

" -,?.:?,2 : л,!о :!,!- "н 
uцi оzусtсбов tlx пр члt i u4ен ь 1lРД щоденrrо прибираюзакрlплеill за ними примiщення та територii Нрщ, стежать за чистотоювентиляuitю. миють пiллогу, дверi. BiKHa ia iH,

5.З0, flомiчпuкч вшовоtпецiв I1P{ забезпечують норма_льний corl ,,lileсанiтарний стан закрiпленоi за ними дiлянки 
"nao""o.o 

*bpnyay, oo,,o"uru-вихователям у проведеннi самообслуговування дiтей; стежать за стансосвlтленняj температурою, вентиляцiсю в спzlльних KiMHaTax; беруть участьлагоджеttнi._ дитячого одягу, бiлизни, чищеннi дитячого взуття, допомагаю-купати дiтей.
5,3 

.l 
, Маашнiсm(кочеzар) KomeLtbHi .flP{ зобов'язаний своечасно олалIов:il

l|,1ylr"rn" HPII, слiдкувати за температурним режимом вiдповiдно :санlтарних вимог, економно витрачати паливо i точно облiкувати йоlвитрачання. BiH стехитЬ за збереженняМ опалювальноi системи i no"rpo,r""'вимiрtовальноi апаратури, проводять систематичний огляд котлiв, лiчильнихiв,lсигяалiзаторiв' сво€часно порушу€ перед адмiнiстрацiсrо пи].ання прнеобхiднiсr,ь ремонту або лiквiдацiт лошкоджень, запобiгати виникненню по^lе7
через несправнiсть, сво€часно готу€ документи необхiднi для запуску KoTe-,rbHi.

5.32, lBipHuK I1P4 повинен утримувати в чистотi полвiр'я tlPl[ та прrlJег_-тротуари, стежити за своечасним чищенням дахiв, вигрiбних ям i ящикiв rrсй.гтя. робити лезинфекчilо зовнiшнiх саtlвузлiв. a ra*"l]"'зu noproKoM lta ,,ti.Lьниlllрц.
5.ЗЗ. Ko,vipHuK I1P4 вiдповiдас за береження дорученого майна i про.tуктiхарчування, за правильнiсть ix видачi (по документаi бухгалтерiт), вiлповiдас зякiсть сироi продукцii вiдповiдно 

_до_ 
.rponi" ir рЙЬачiТ та сертифiкатirсво€часно повiдомляе керiвництво Нрц про необхiднiсть llоповнення склад.продуктами харчування, майном, господарськими речами.комiрник с маrерiально-вiлловiдальною особою.

5,34. КухоР HPI! гоryс 'rжУ i роздае'ti вихованцям. Пittсобнi працiвники Kr.xHмиють посуд, обробляють проДукти, допомагають поваровi роздавати Тжу, разЬv
'"pj9y": вихователями органiзовус самообслуговування дiтей.

5.З5, Сmоролtс HPlf несе вiдповiдальнiсть за збереженн" майна HPIi в нiчниiчас з 20.00 години по 07.00 години, негайно повiдомляс адмiнiс.граrriю'НРЦ lrp<пошкоджеtlня чи зникнення майна HPL[, пiд час щорiчноi 
"iлuусl.*и лпiрiru*,слiдкуюr,ь за чистотою полвiр'я та косять його.

6. Обов'язки черговнх:
6.1. Вiдповiдальний черговий адмiнiстратор ло HPf] приходить за З0 хвилиr

до початку занять.

, .,,,,9:2, ,"irПОчiоальний черговий перевiряе наявнiсть чергових по HPt{ (вчителiв
I ) чнlв) l органlзовус замiну вiдсутнiх,

j]

)

I

)



0

л_.__6_.3. 
Черговий вихователь.здiйснюс замiну вiдсутнiх виховате.лiв на пiлiслlдкус за черryванням учнiвJ .iда,rьнi, 

керус-прибиранням закрiпленоi тери.
'l"j,",i, 

] X]XH]'; ;:''#*'";:#*^*О". 
u,.ОР'Дфu*,' 

"u " 
*оо", nu*, у вестиб

"p"*;"uilii""Ъ;fi;T;;_::rTYci 
Та На ЛОЛВiр'Т в пiсля урочний час.

UСвннiй хто закриsас,*onu j:]:l:_:""KiB В НРЦ, 
_РОбОЧИХ KiMttarax, вiдео,

6.4.ч;р;;;;;;;;#J:l#i::".,:i.Нl-,1""ХХНii,i;,якзаl5хвилиl
початку ]анять,

6.5. Черговi учителi слiлк
,;.;."i"п"л |ouio,;;;Й;;J:i: 11 ]1М, 

Ц{Об В КЛаСаХ до'tримувався caHiTap

на подвiр'i пiд 
"""';"о;;;.'*^"" 

в коридорах, на сходинках, у вестибюлi, iда,rьи

__.,_,_6.6. 
Гlро._"иПадки, щО стосуютьсЯ життя i здоров.Я ДiТей, лбц116да9шкlльноIо майна черговi педагоги ловiломпо_.. -^*:::_.-_: .

_...,_1ll,: 
u., ;;;;;;i ";;:;:;,1l 

_!lцiх:;:","#т::IJ"н},тffi;;,ъ,"внутрlшнього ро]порядку. режиму робо ги. ш*r". ;";i;;;;;-;ii."i"""* 
""rо..б.8. За потреби адмiнiстрлацiсю НРЦ складасться графiк черryваrвихователiв у нiчний час з 22,ОО,. 2з.3а.l{";;;;i 

"r-?*r"r' вiдповiдаютьпОведiнку вихованцiв у спальному корпусi та слiдкують за лотриманням нирежиму дня НРЦ. За два 
""р.уuuп""."-ri"п"й """;;"";;;;i ,u,o." npuuo 

".J
додаl ковий вихiдний день пiд ч2с ддлiцул.

Yl. Робочий час i його викорпстання
]. Наsчал ьно-реабiлiтацiй ний цент працюс на бе]перервному робочо,тижнi, У HPL[ встановлений 5-ти денний o.iO",l"L"*^." 

", 

'''.'
2. Трива_лiсть робочого ДНя для фахiвц.в ,u llойrrrо.о обс.tlуlовуючоперсоналу встановлlосться 8 годин.
з, У передсвятковi Днi дпя .фахiвцiв та молодшого обслуговуtочо

:fffi:'(KPiM 
ТИХ ХТо працю€ за графiком) р"б;;;;;;;рочусться на оJI

I

4. Кожний
графiком або за
профкомом.

працiвник HPL{, за винятком вчителiв i вихователiв, прашос
РОЗКЛаДоМl встановленим директором ггц " п"i.iл"*Й

0
8. Змiна графiка роботи або тимчасова

llозволу директора заборонясться.бсз заrlit ta о. tt tclt о



9. При безперервнiй роботi прачiвнику забороняеться зzlлишати роботу ло
прихолу змiнника. В разi неявкИ змiнника працiвник повинен про це повiдомити

кiрiвничтво навчально-реабiлiтацiйного цецтру, яке мусить вжити заходiв до його

змiни.
l0. Навчальне навантаженця вчителям та вихователям на новий навчапьний

piк }сIаllовлюс директор НРЦ ]а погодженням з профспiлковим комiгстом

попередньо оголошу€ться педагогам до виходу прачiвникiв у вiдпустку.

При чьому:
. мас зберiгатися наступнiсть класiв i обсяг навчального наван,l,аження;

. навчzulьне навантаження вчителя пе повинно IIеревишуваl и Ki,ltbKictb

годин, яка вiдповiдас пiвтори ставки. В окремих випадках, коли не вистачас
вчителiв з вiдповiдних дисциплiн, деяким з них може буr,и встановлено Itавча],]ьне

навантаження понад зазначений обсяг;
. неповне навчацьне навантаження працiвника можливе лише -}а йоlо

згодою, яка повинна бути виражена в письмовiй формi;
. адмiнiстрацiя навчально-реабiлiтаuiйного ueHTpy за погодженням з

профспiлковим KoMiTeToM затверджус навчальне наваIIтаження rlелагогiчним

прачiвникам на новий навчальний pik з урахуванням думки трудового колективу.

ll, Розклад ypokiB складас i затверлжус адмiнiстрацiя за погодженняNI з

профспiлковим KoMiTeToM, з урахуванняМ забезпечення педагогiчноТ доIIiJIьностi,

догримаItня\4 санilарно-гiгiснiчних норм i максимальноj eKoHoviT час1 вчиtс,'tя,

Педагогiчним працiвникам, де можJtиво, передбачасться один вiльний jlc,ttb

на тиждень для методичноi роботи i пiдвищення квалiфiкаuiТ.
l2. Час ociHHix, зимових i весняних канiкул, а також час лiтнiх KaHiKyll, t-t-lo не

збiгасться з черговою вiлпусткою, с робочим часом педагогiчних праuiвникiв. У
ui перiоди адмiнiстрачiя HPI-{ залучас iх до педагогiчноТ та органiзачiйttоi роботи
та до виконання дрiбних господарських робiт, що не вимагають спецiальних знань
в межах часу, що не перевищуе Iхнього навчаJIьного навантаження до початку
канiкул.

У канiкулярний час молодший обслуговуючий персонаJl HPL{ залучасться ло
виконанIiя господарських робiт, якi не вимагають спецiальних зrrань (лрiбний

peмoнт, праця на територii HPI {, охорона HPIJ та iH.) у межах установленоI,о .iulя

них робочого часу.
Yl. Заохочеппя за успiхи в роботi

l. За зразкове виконання своiх обов'язкiв, триваIу iбезлоt'анну робот1,,
HoBaTopcTI]o в прачi i за iншi досягнення в роботi можуть зас'госовуватt]сь

]аохочення. перелбаченi Правилами внуlрiшнього роlIlорядку закла:t1 освitи,
2. За досягнення високих результатiв у навчаннi й вихованlti пелагоl iчнi

прачiвники представляються до нагородження дсржавними нагоро.lа\lиl
присвосння лочесних звань. вiдзначення державними премiями, }накаvи,
грамотами, iншими видами морального i матерiального заохочення.

З. Прачiвникам, якi успiшно i сумлiнно виконують cBoi труловi обов'язки,

}tадаю'l,ься в першУ чергу переваги i соцiальнi пiльги в \1e;,tiax cBoix

IloBHoBajKeIlb i за рахунок власних коштiв закладу освiти. Таким праltiвникам

Ilада.lься lакож перевага при просуваннi по робоri,

0

0 вlдоrrаЗаохочення оголошу€ться в наказi (розпорядженнi), дово,:tяться до

0



всього колективУ закладу освiтИ i заносяться до трудовоi книжки

VII. Стягшення за порушення трудовоi дuсциплiпи
l. За порушення трудовоi дисциплiни до працiвника може

один з таких заходiв стягнення:
. догана;

гlрацlвli ика.

о),ти зас-tосоваlIо

о звiльнення.
звiльнення як дисциллiнарне стягнення може бути застосоваliе BillпoBi,ItIlo

ло п.п. З, 4, 7, 8 ст.40, cT.4l Кодексу законiв про працю Украiни.
2. Дисциплiнарнi стягнення застосовуються керiвник.,r, якому llалано

право прийняття на робоry (обрання, затвердження, призначення па посаду)
даного працiвника,

З. Працiвники, обранi до ск,rаду профспiлкових органiв i не звiльненi вiд
виробничоi дiяльностi, не мокуть бути пiдданi лисчиплiнорному стягненню
без полередньоi згоди органу, членами якого вони €.

,Що застосчвання дисциллiнарного стягнення директор HPI{ повинен
зажадати вiд порушника трудовоi дисциплiни письмовi пояснення. У випалку
вiдмови працiвника дати письмовi пояснення скJIадасться вiдповiдний акт.

ffисчиплiнарнi стягнення застосовуються директором НРЩ
безпосереJtньо пiсля виявлення провини' але не пiзнiше одного мiсяllя вiд дня ii
виявлення, не рахуючи часу хвороби працiвника або перебування йоlо увIдпустцl.

.щисциплiнарне стягвення не може бути накладене пiзнiше шесги мiсяцiв з
дня вчинення проступку.

4. За кожне порушення труловоi дисциплiни наклада€ться liльки одне
дисциплiнарне стягнення,

5. Дисциплiнарне стягнення оголошуеться в наказi i повiдомляеться
працiвниковi пiд розписку.

6.. Якщо протягом року з дня накJIадення дисциплiнарного стягнення
праuiвника не буде пiддано новому лисциплiнарному стягненню, to BiH
вважасться таким, що не мав дисциплiнарного стягнення.

якщо tlрацiвник не допустив нового порушення лисциплiни i
проявив себе як сумлiнний прачiвник, то стягнення може бути
закiнчення одного рокУ. Протягом строку лiТ дисцип,,riнарlrоr.о

до того ж
зlIято до
сl'ягtIеlIl,я

заходи заохочення до працiвника не застосовуються.
!иректор HPIJ мас trpaBo замiсть накладання дисtlиплiнарного стягlIеIltlя

передати питання про порушення трудовоТдисциплiни lla розгляд трудовоIо
колек Iи ву або профспiлкового KoMiTeTy.

Правила внутрiшнього розпорядку вивiшуються в закладi освiти
на видному мiсцi.

].1

l

l
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розпорядок
роБочого дня прАцlвI{икI!t

л_|tо_л,,уцАльуого зАклАду 
"СОСНИЦЬКИЙ нАвчАJI ыlо-

|,t.д БlлI,I,д цl и н и Й цЕнтр, ч Е рн l гl licbк()i оь.,llлсtlоi рл, (и

Примiтка: вчителi, вихователi, педагог-органiзатор, вчитель-

::P_,::]:i слухового кабiнету, практичний психолог, помiчники вихователiв,Працlвники KyxHi, кочегар (машинiст) котельнi, сторож, прибиральницiслужбових примiщень навчального корпусу HPI] та медичнi працiвники
працюють за окремими графiками.

!иректор LIPL{
Голова IlO

JIi; iя САlIРИКIllА
-LliHi ВЕТJlИI lЬКА

]

Посада I lочаток
роботи

Перерва
на обiд

Кiнець
роботи

Вихiдний день Прилti,гка

за виltяt'ксlлl баlt i

Бухгалтер 08.3 0 lз.00-14.00 l7.з0 субота. нелiля
щsцццик 08.] 0 l з.00- ] 4.00 l7.30 субота, не,liля
каlllтеJян 08.3 0 L3.q9:]з.00

lз.00-14.00
l7.]0 субота, нел Jiя

Ilрrtбираlыrишi
с.ilуrкбовлх
tlрилtiruень

08.3 0 l7.30 субота, ttедiля

Iнспектор з
каДрiв

08.з 0 lз.00-14.00 l7.30 субота, нелiля

машинiст з
праIIня та
peIlotlT},

!^]]еlц4!л

08.30 lз.00-14.00 l7.з0 субота, недiля

-]
робiтник з
ко]\lллексноI.о
обс.ltуговl,вапня
ipeMoHT1
будiвель

08.з 0 1з.00-14.00 l7.з0 субота, нелiля

lcxIllK 08.з 0 1з.00_ 1,1.00 l7.з0 субота, недiля



укрлiнл
корюкIвськл рлЙоЕнл дI]ржлвцл лдмIцIстрлцlя

чЕрпIгIаськоi оБллстl
упрлвлtння соцlАJIьного злхисту нАсЕлЕння

rq вмrл9,х кФьrчql5rФ,в (мr])2 lя5,ф!с 2,,я5.сшil &д!д_g!G]щt
ю!rФоз едрпоу Ф,s7

29-06.20z2 Nр 0|:22J /f,c I

сосняrькя} нэJrrально-

реsбiлimцiйний ц€Fгр

Чернiгiвськоi обла.ноi ради

на ]ф вiд

Лро р.а,рацiФ цfu м амл.п. dо
КФмоМффl

Упршiяшм Фцiальвою захrfiу неФ€вш Корюкiвськоi райовяоi
д€рr(авноi адмiнiстрацii вЬповiдяо ,0о Поря.rку ювiдоvноi ре.страцji галуlев}п
(мiжrтлеsп, i терmрiдьнп уюл колеппвяпц доюворiв rape{ErтoBatю
Вал Колекгивний договiр заХФ4-2l/l46 вй02.05.2022 року

Засryпвк яачФьника упрФiнш
яачмьних BiддiJIy з пrгань призначення
п в иплаги дердавяот соцiальвоi допомо.в свiтланаЛЕМЕшко

тФЕ чЁрссовА (065?)] l i05


