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Соснuцьl<оi canuulHoi padu на 2022-2025 poKu

l. злглльнI положЕння
1.1. Даrий колекгивний доmвiр }кладено на 2022-2025 роки (далi - Договiр)

мiж адмiнiстрацiею CocrшrдьKoi гiмназii iM. О.П..Щовжеlтка Сосниrъкоi селищноi
ради в особi дирекrора Чеrryрноi Тамари Вололимирiвни (лшi - робогодавещ) та
Первиr+rою органiзацiсlо Профспi-псt працЬrпд<iв освiти i HayKrr прачЬшл<Ь
Сосrrиtькоi гiмназii iм,О.П.Довженка в особi mлови оргаriзачii Лисенко Олени
Свягославiвrи (лалi - профспiлкова органiзацiя) - повновФкним представником
наiшанrо< працiвкddв (далi - Стороrи) вИповiдно до Закону Yкpaimr (Про
соцiальний дiалог в Yкpaiнi)l, <Про колекгивнi договори i уголи>, Генеральноi,
Гал}зевоi уmли мiж Мiнiсгерством освiти i науки Украi'ни та tЩ Профспiлки
прачiвrтикiв освiти i науки Украi'ни на 2021-2025 роки, обласноi Уmдr мiж
обласнrп.r управлiшrям освiти i науки Чернiгiвськоi обласноi адмiнiстраIrii i
Чернiгiвською обласною органЪацi€ю Профспiлки працiвltикiв освiти i науки
Украiни на 2012-2025 роки, заlсонiв про ocBiry iнших законодавчrж акгiв YKpailпl,

1.2. Колекгивний лоювiр с нормагивним акгом соцiальною партнерства,
яким регуJrюсться виробничi. труловi i соцiально-економiчнi вйносини i

узгоджутоться iкгереси працiвшл<iв та роботодавцiв.
1.З. Гарангii, пiльги, компенсацii, передбаченi колективним договором, с

мiнiмальнlдr,rи. Гараlтгii, пйьгr4 компенсацii, якi передбаченi колективним
договором не Mo}q/Tb буги нrа<чlп,.tи вiл рiвня, встановленого законодавством,
Га,т}зевою, обласною Угодами. Прлйягi Сторонами або пiдпорядlоваrrими ним
органiзацiями док}ъ{екги (накази, розпорядlкеrлrя, рiшеrшя, постанови тощо), якi
суперечrflь Гшревiй, обласнiй Угодам або дшlому .Щоговорi, е недiйснrлr.rи.

1.4. Положення .Щоговору с нормlлми прямоi дii.
1.5. Положеrrrrя .Щоговору лiють безпосерелньо та поширюються на

працiвшп<iв заlс,rа,ду, якi одночасно перебршоть у сферi дii CTopiH Договору.
1.6. .Щший .Щоговiр набшрае чинносri з 03 червпя 2022 року, Пiсля

закiнченrrя строку дii даний ,Щоговiр продовжу€ дiяти до MoMeLrry набраl+rя
чrпrностi нового .Щоговору.

1.7. ,Щоговiр пйтп.rсаrп-lй у чOтирьох примiрниках: робmодавrпо,
профспiлковiй оргаtriзацii, органу реесграцii, ГIПО Сосl*пькоi терlпорiальноi
громали Профспiлки прачiвнlл<iв освiти i науки Украiни.

1.8. Профспiлкова оргаriзаuiя подае .Ц,оговiр на повiдомну ресстрацЬ.
1.9.Змiни до,Щоговору вносяться у тому ж порядку, що i його уюIаденIrя.

Веде переговори i готуе проекг змiн до .Щоговору той самий склад KoMicii, який
готував проекг ,,Щоговору, якщо Сторони не вирiшать iкпе,

l. l0, Щорiчно Сторони звiтують про влжонаrпrя .Щоговору.



1.11. У разi внесенЕя змiн до заrсонодавства' що погiршуtrгь права та
гараlтгii працiвникiв та профспiлок, полоrсеrшя .Щоmвору, що реryJIюють
вlшlовiднi правовiдносиrм не втр:нalють чппtостi i проловжуlоть дiяги як
додагковi порiвrrяно iз заr<онодавством гаранfii.

1. 12.Реоргаtriзацiя чи змiна назв CTopiH не вIIлива€ на чrд+rigгь даного
.Щоювору та TepMiH iI дii.

l . l З . До ск.llаду робочоi KoMicii для ведення переговорiв i пiлгmовки проекry
нового ,Щоговору Сторони делегуlогь по 2 предсгавнrлси, якщо не домовJIяться про
irшrу кiлькiсть,

2. створЕння умов д,lя зАБЕзпЕчЕння
стАБUlьного розвитку зАк]IАду

2.1. Роботодавець зобов'язусгься :

2.1.1. Створювапл необхiднi оргшriзацiйнi, магерiально_фiнансовi умови для
реал iзашi прiориrетrпо< напряи iB розви,гку освiти.

2.1.2. В межах повновФкень вжлвати заходЬ лля реалiзачii положень.
перелбаченlл< статтями 54,57,61,66 Закону Украiни <Про ocBiTy>, що стос},ються
соцiально-економiчних гараtтгiй, прав та ilTrepeciB праIЬникiв, осiб, якi
нaвчtlються, недоIryщеннrr i'x зупинеI rя та скасування, зокрема пiд час
формуванкя та прлdняття бюшкегiв на вiдповiднi роки,

2. 1.3. Органiзовувати системати.tну роботу дIя за&зпече}пIя пйвищеtдlя
квалiфiкачii i перепйгmовюr педагогiчttrо( працiв}tr, (iв.

2.2. Сторонп ,Щоговору, керукнпсь прпнцнпамп соцiдльного
пдртнерства, усвiдомлюючп вйповйдльнiсть за фушкцiопувrпня i розвиток
здкJrаду освiтп, пеобхинiсть trокращенпя стацовпща працiвпнкiв,
домовплпсь:

2.2.1. Вiдповiдно до Постанови КМУ Nsб вй 14.01,2015 року витрачати
запишки освiтrъоi субвешriI для виплати надбавок за престилсliсть педагогiчноi
пршli в максимшьrтих розмiрах, встановленIя надбавок за високi досягнен}ul у
прац, за виконalння особлIво важлIвоi роботи, rремiй, винагороди за сумлiнну
праtlю, зрiiзкове виконання покJIадешл( обов'язкiв, н4дilння допомоги для
вирiшенrrя соцiапьно_побуговrл< проблем.

2.2.2. Спрямовувати свою дiяльнiсrь на створення умов для забезпечешя
стабiльноi та ефекrивноi роботи закладу освiти.

2.2.З. Брати rIасть в органiзаrtь пiдгmовцi та проведеннi захолiв,
спрямованих на пiдвlлценIrя професiйноТ майсгерностi прачiвшлкiв закладу,

2.2.4. Запобiгати виникненню колекгивнlr( трудових спорiв (конфлiкгiв), а в

разi ii виникнеIпrя - праг}rуги до розв'язirння IIIJIяхом вза€мнпх консультацiй,
переговорЬ вйповйно до Зiжону Украiни ,,Про порядок вирiшенlul колективних
труловlо< спорiв (конфлiкгiв)".

2,2.5. Сприяти змiцненrло виробничоi та тудовоi дисциrцiни в ]акладi.



3. зАЙнятIсть

3.I. Роботодавецьзобов'язусться:
3.1,1.Сприяти реа.,iзацii державноi полiтlтси зайrrятостi населення

вiдповiдно до Законiв Украiяи (про зйнятiсь населешiя), <про сприянrrя
соцiальному становленню та розвитку молодi в УкраiЪi>>, iнrrих законодавчtл<
акгiв в частпri працевлаштувitн}lя молодrо< спецiалiстiв.

3.1,2, При прlлlнятгi працiвника на робmу знайомrтги його з договором пiд
розписку.

З.1.3. Не пiзнiше, нiж за три мiсячi до намiчуваl*rх звiьнеrrь у звlязку з
лiквiдацiсо, реоргаriзацiсю закладу освiти, скороченням чисельностi або штату
працiвникiв бiльш нiж на 3 О%, rисьмово повiдомляти оргiмiзацiю Профспiлки
про причшлr насгуrпплк звiльнень, KirbKicTb i категорii праrriвrплкiв, яtсо< це може
стосуватись. термiюа проведеrпrя звiльнеrъ з економiчним i правовш,r
обФуЕгувакrям та заходами по забезпеченню зайдrятостi вrвiльнеrпд працЬrпдtiв
(Конвенцiя МОП Nq l58 про притп,rнення трудових вiдносин з iнiцiатлви
роботодавця 1982 р., сг. 49-4 КЗпП Yкpai'шr, сг. 22 Закону Yкpai'шr (Про
професiйнi спйки, ix права та гард{гii дiяльноогi>>).

з.1,4. Не пiзнiше, нiж за три мiсяцi до намiчуваIпD( звiльнеIъ у зв'rrзку з
лiквiдацiею, реоргаIriзацioо закладу освiтlц скороченням чисельностi або штату
працiвшд(iв бiльш нiж на З Уо провести консультацii з профспiлковою
органiзшliею Профспiлки працiвrоп(iв освiти лро заходи щодо запобirання
звiльнешrям чи зведенню ix кiлькостi до мiнiм}rиу або пом'якшення
несприятливIr( наслiдкiв будь-яких звйьнеrъ, якi оформляти прOтоколalми
(Конвенчiя МОП Ns l58 про прrrrп-rненн, тудов}r( вiдносин з iнiцiатtди
роботодавrц 1982 р., сг. 49-4 КЗпП Yкpai1 {, ст. 22 Закону Yкpai'ml (Про
професiйп{i спiлки, ii права та гарштгii дйльносгi>, сг. 2l Закону Украiни (Про
заfoiятiсть населенrrя>).

3.1.5. Попереддувати працiвникiв про наступне вr.вiльненrrя у зв'язку з
лiквйаriею чи реорганiзацiею закладу освiти лrдле пiсля прlлitrятгя рiшенttя
вiдповiднrлr.r органом влади (засновнlжом) про лiквЙаriю чи реорганiзацiю
закладу.

3.1.6. Попереджувати працiвнлпсiв про наступне вивiльнеr*rя у зв'язку зi
скороченням штаry JIише пiсля внесеюrя зMiH ло uгтатrпок розписiв,

3.1,7. Не проводrflи вrвйьнення прачЬш-rкiв у зв'язку зi скорочешrям
чисельностi чи штаrу, якщо серед них досягцдо зmди про робоry на неповку
сгавьry, Не провоllити скорочення чисельносti педаmгiчних прачiвникiв. якщо
серед них досят}ryто зюди про розподiл навчальrrих годдl.

3.1.8. При змеrппеннi педагогiчного наванта.ження i вiдмовi прМвникiв
вй роботи на неповну cTiвI<y та переведення, проводrrпr скорочення чисельностi
та пrтаry працiвникiв та звйьнення згiдlо з п, l сг. 40 КЗпП Украi'ш,I.

3.1,9, Звiльнення працiвнIпdв за п. 1 ст. 40 КЗпII та п.6 ст. 36 УкраiЪи
здiйсrловати :плпе пiсля звйьненrrя qмiсшпtiв i лiквiдацiI сумiщення.

3.1.10. При вшЬнешri працЬшп<iв за п. l ст. 40 КЗпII Украiни у разi piBHoi
пролукглвностi прачi i ква.лiфiкацiI переваIу в зшtшленнi на робmi, KpiM
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передбдених законодiшством катеюрiй, надаваIи також особам, якi с qленами
профспiлки прачiвншсь освiти i науки Украiни з бiльшпr профспi;rковим ста]кем,
у разi однаlсовою профспiлкового cTiDky при вrвнаqеннi перевали в залlдrеrпri на
робmi браги до уваги наявнiсть itлпlл< дкерел доходiв або MolrcrпBicTb i.х маги,
врмовуючи ix розмiр.

.3.1.1l. ПрOгяом перiоду вiд попередкен}UI до звiльнешlя пропонуваги
праIдвlлп<у Bci BaKaHci! якi с в закладi освiти та якi мож},ть буги зЙrrягi
працiвшrком, зваrсаIочи на його рiвеrъ освiти, квалiфiкацii, стшr здоров'я.

3.1.12.,Щогршrуватись ст. 252 кзпfI Украilп.r, сг. 4l Закону Украiiiи (Про
професiйпri спiлсц ix прlва та гарл*гii дiяльностЬ> цодо зюди виборню< органiв
терrтrорiапьноi органiзшlii Профспiлки на звйьнеrдrя mоо"",а 

"rre"iu 
проФкому

зilкJIаду.

3.1.13. Звiльняги за iнiфmrвою робmодавця пршцвrпкiв, якi с членами
Профспйки лшпе за попереднiм поюдкеr*rям з прфкомом.

3.1,14. Прачiвнlлсам, якi були звiльненi за п. l ст. 40 кзпfl, пропоЕувати
прmяюм одноm року з дня звiльнеrпrя Bci посади, якi с вака-tтгними або тимчасово
вiльrлами, якi можуть бути заfoiятi працiвником, зва?как)чи на його piBeb освiти,
квалiфiкацii, стан здоров'я тощо.

3.1.15. Вести окремrл1 облiк працiвtхп(iв, якi звiльненi за п. l сг. 40 кЗпII
Украirш i мають переваltне право на працевлашryвання у разi повторного
прlлiгятгя на робогу.

3.1.16. Прlйятгя нових праliвшп<iв здiйсшоваги лише за вiдсутностi
бажаочих викоЕувати вiдповйну робоry i якщо не прогнозусться вивiльнеtтня
праIцв}пtr(iв вiдповiдноi посади на пйgгавi п. 1 сг. 40 КЗпП Yкpai'Ifl.i.

3.1.17. ПрИ винlжнеr+ri вакансй абО тимчасовiй вiдсутностi працiвнrхdв, в
першу чергу пропонуваги rч посади ]rрацiвню(ам дatного зiлкладу освiти. якi
бажаmь ii зайпrяти i маrсrгь дrя цьоm необхiдну ocBiry, валiфiкацiю, сган
здоров'я.

. з.1.18, ЗабезпечувагИ розподiЛ нiвчальнllх юдин, якi з'являоться у закладi
освiти у зв'язку зi звiльненrrям працiвнrо(iв чи з irплшх причин. у першу чергу мiж
тrа-rи працiвrrикалr, якi Marmb неповне педаюгiчне навilнта]кення, ia i q*i"пr""
з лаrмх прелмегiв або зайпrrаmь посади вчрпелiв вiдповiщrж прелмегiв.

3.1.19. На посади пpaIIiBHIжiB, якi вiдсугнi на робmi у зв'язку з тrлr.rчасовою
непрацездmнiстю, вiлrryсгкою, виконанням громадськп{ обов'rзкiв приймfiи
lншID( працвникlв JIише за строковим трудовим договором.

з.1.20, У разi звiльнеr*rя з робоги працiвникiв у зв'rзку з обраrтвям ix на
виборнi посали в держilвнIr( оргаrаrq профспiлковlл< та irrших громадських
оргаriзацiях, прIаовом на строкову вiйськову службу, враховуючи ii право на
повернення на попередне мiсце робmщ прийл,rал,l на це мiсце irтшrлr працiвникiв
.]ише за строковим трудовим доmвором.

З.1.2l. Запучаги до виклад ъlФi робоги керiвшос, педаmгiчню< та irппих
праIдвнIлdв зак.ладiв освiти, rrрацiвшrкiв ilшlих пiдприемсгв, ycT:lHoB, оргаriзацiй
.lише за умови забезпечення IIITaIHID( педаmгiчнlж працiвникiв навчаJlьним
нiв IтiDкенrям в обсязi не меrшrе вiдповйноi кiлькостi годrrн на сгавку.
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3,1,22. Керiвникам та ix засryпникам, iншlл,л праtiвнш<ам, fld працокrrь на

повну ставку, надаваIи навчальнi години лише при повному забезпеченнi
пр Iюючих фахiвцiв кiлькiстю юдин на ставку, або при вiлмовi фахiвцiв вiд

робmи на ставку. Заступникам керiвникiв. irrшим прачiвникам. якi працоють на

неповну ставку, надавати навчаJIьнi годrши, оплага за якi в суryпностi з неповною

ставкою за основною посадою цього заступника перевищить повну cTitBKy за

основною посадою, лише при повному забезпечешri працоючих фахiвчiв
кiлькiстю юдlн на ставку, або при вiдмовi фа,хiвцiв вiд робOrи на ставку.

3.1.23. Передаваги юдини з окремих предметiв у почагкових класlл,\ лише
спецiалiстам, якi маlогь вiдповiлну ocBiry чи квшtiфiкацiю, даrою закладу освiти.
якi не мають повноm навантакення, i .плrrе Ti годиrш. якi вlо<одять за межi ставки
вчитеJIя початковrо< к.ласiв.

3.1.24, Укладати труловi договори з сезонними операторами кOтелень,

машинiстами (кочегаралш) котелень з таким розрахунком, щоб перiол ix роботи
на ц{х посадах складав не менше шести мiсяць. З цiсю мегою рекомеIrдуеться
запровадиги пiдсумоваrlй облiк робочого часу операторiв котелень, машинiстiв
(кочегарiв) котелеrъ.

3.1.25. Кухарам, якi не мшогь квалiфiкачiйшо< розрядiв, встановлювати
посадовi оклади (ставки заробiтноi плаш) на piBHi треього тарифного розрялу.

З.1,26. Не доrryскати зменшешя обсягу навчальною наваtтгажеr+rя особам
перед пенсiйного BiKy.

З.1.27, Особам перед пенсiйяого BiKy, якr,п.r залишилося три роки до
настання пенсiйшого BiKy, н4давати перевакне право зilлишtrгися на роботi при
скороченi чисельностi чи штаry прачiвникiв.

3.2. Профспiлковr оргапiзацiя зобов'язусться:
З.2.1- ВшФристовуваrи тршriсячншй TepMiH перед намiчуванш,t

BlBi;ьHer*яM праtiвнlкiв для ведешlя переговорiв, обмiну iнформацiею,

рзроблеl{Iя заходЬ, проведеlпrя irmroi робmи, спрямованоi на забезпечешя
працiвнш<ам права на працо.

З-2.2- Не даваги необrруrтгованоi вiдlr.lови у звiльнеrпri праriвнrлсЬ,
сttороченнi чисельностi або штаry працiвнIжiв. ,Щаваги вiдмову лише з

пропозшriлr,rи щодо i}trllo( ш.ляхЬ вирiшеrшя питання.
3.2.3. Не дzrваги зmду на вlвiльнеrrня працЬнш<iв за п. l сг. 40 КЗпII

Yкpailш фз проведеrпrя попереднiх переmворiв цодо ix працеыlашт}ъilппя,
3.2.4. Не даваги зюди на вивiльненrrя працiвншdв у зв'язку зi скорочеr+rям

штаry, якщо штагrпй розпис пл змiни до rъоm не поюдкеrшi з профюмом.

4. рЕгулювлнЕя трудовш( вцносин

4.1. Роботодrвець зобов'язуеться :

4.1.1. 3астосовуваги до прiuцоючю( коIrгракгну форму труловоm договору
.тшrе згiдно чдrною зalконодавства.
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4.1,2, Представrппс-l до складу KoI rypcнoi KoMicii на посаду KepbHrKiB
зак.паду освiти вiд трудовоm колективу делеryються первинною профспiлlювою
органiзацiсю.

4.1.З. Надаваги право бажасtим при можлrвосгi праlцовати на ylloBax
неповною робочоm часу iз збережекrям Bcix гаршrгiй, пi.lьц юмпенсаtiй,
встановленlr( законодавством, к)лективними доmворами та ]годами.

4.1.4. У разi звЬнешrя члена Профспiлки пращв}iикiв освiти i науки
yкpai}fi без попередtъоi зmд{ профкому, коли заIиц|вакlя Tal(oi зюди
передбачено законод(вством, поновrповаги праIiвнrл<а на робmi.

4.1.5. Загвердж5ваги посадовi i робочi iнструкцii за поюдкенням з
профкомом,

4.1.6. У разi з lровадженнrl черг}ъддrяj зал)^lешхl до роботи у вюriднi днi
завчасно }згоджуваги з профкомом графiки, порялок i розмiри компенсацii.

4. l .7. .Щогршrуватись BIBHФIeHom законодzвством та даним колекгивним
доювором порядку розподiлу педаюгiчноm навангажеIпrя ([одагок Nэl).

4.1.8. При розподiлi навча,rьноm навitнтакення максимаrьно дотриIrryъатись
наступностi викладання, виховilнюl у класах, групaц та обсягу педагогiчного
навilнтiDкення.

4.1.9. Врахову,lочи право педагогiчrl,lх працвrплсiв, якi перебувають у
вiдrryстках по догляду за дитиною, вийIи на роfoту до закiнчеюlя вiлrryстки,
щорiчно тарифiкувати TaKIo( пр цвникiв. На перiод ix sИrryстки годи}м
нatвчaцьного навzlнтФкення передавати iкlrюr працiвrпл<ам тимчасово.

4.1.10. Попереднiй розподiл педагогiчного нilваIта]кенЕя оформляти
наказом, який надilвати пiд розписку педагогiчнrдл працiвllикам.

4.1.11. Тарифiкаliйнi сrиски погоддуваш з профкомом.
4,1.12. Заlryчешrя педагогiчrпо< працiвшfiiв, в тому числi. якi проволять

iндвйуальне навчанIuI дiтей, до робOти у канiкулярнi та iншi перiоди, коли
освiтнiй тцlоцес не провомгься (саriтарно-епйемiологiчнi, кriматичнi чи irллi, не
залежнi вИ працiвI кiв обсгавшrи) здiйсrповаги в межах кiлькостi годшr
нzвчального наванта]кеншl, усIiIновленого при тарифiкацii.

4.1,13. Забезпечrги конIроль за розробкою Правlлл внугрiшнього тудового
розпорядку.

4.1,14. Забезпечlтги виконання норм зiжонодaвства про:
- вшrлагу надбавки за престrоtftiсть BciM педаюгiчнtд*л працiвникамi
- виIшаry педirmгiчнlп,r праuiвникам надбавок за вислугу poKiB;
- вшшаry педагOгiчним працЬюfl(ам допомоги на о]доро8леrшя. при наданнi

ШОРiц{оi вйrryстrо{, в розмiрi посадовоm окJlаду;
- надання педаюгiчним працьшп<ам щорiчноi грошовоi винаmроди за

су.{лiн}ry працо, зразкове виконшfiя покладеню( службовrж обов'язкiв (згИно
Порядку Ne898 п.2).

4.2. Профспiлкова оргапiзлцiя зобов'язусться:
4.2.1. Конrроrповати надання перевФкного прirва на залишенIlJi на роботi

щаrriBl п(aM, якi пiдrягають скороченню, в тому числi на пйсгавi бiльш



тривilлого членства у Профспiлri працiвIrшdв освiти i науки УкраiЦи.
4,2.2. Не передirвати до контроJIюючlо< оргшtiв MaTepia,T,t з питilнь

порушення тудового зiмонодiшства у разi добровiтьного ус)д{ення iх
робmодавцем.

4.2.3. Вrо<одлтги до вищих профспi;rковrаr органiв, оргаriв самоврядвання з
пропозиrri-п.tи щодо врегуJIювirняя гитаrъ трудових вiдносия

4.3. Сторонп ломовf,лпсь, що:
4.3.1. Перiодл, впродовж яIсD( у зalкJlацi освiти не здiйснюgься освiтнiй

процес (освiтня дiяльнiсь) у зв'язку iз восннпмц санiтарно-епiдемiологiчrпши,
клiматичнrдr.rи ч,r irпrими, не за.тежr*тми вiд працiвникiв обсIавшIами, € рбочrrм
часом педагогiчrдо< та irтших праliвшлtЬ. У зазначеrппi час гцlацiвюл<и
запучаються до навчaшьно-вю{овноi| органЪщiйIrо-мсгод{чноi, органiзацiйно-
педагогiчноi та iнших робiт вiдrовцно до накaIзу керЬюл<а зirкладу в порядку,
передбаченому колекгивним договором та ПравЕла}fи вrrуцtiшнього трудового
розпорядку.

4.3.2. Видами органЬщiйлrо-педагогiчноi робоп4 зг4цаноi ъ Tl. 76, п,'17
Iнструкчiт про порядок обчисленrrя заробiтноi плати працiвrпл<iв закладiв освiти
та в ланому .Щоговорi, MoxqTb буп,r:

- расть у роботi органiв зilкll4ду освiти та мgгодицrrо< б'едншлlях;
- виготовлення наглядового матерiапу для проведення зшrять та irлло<

заходiв;
- оформлення необхiдноi дЙовоi докумеrrгацii;
- ПИГОтОвка до ]д|ять, годшr спiлкраюrя. позашкi_lьнlо< заходiв;
- оформлешrя, удосконilлення нzlвча,ъlпо< кабiнсгiв завiдувачами
кабiнеriв, ilвеlтгарl.вачiя майна кабiнегу;
- пiдготовка до атестацii гцlацiвниками, якi проходягь Ii у вiдповiдному
навчаьному роцi;
- наlкова робота, наrп.rсштня стагей з професiйшоi темmики;
- робота з батькапr учнiв;
- консультацii, iндвiдуальна робота з }чнями;
- професiiпrа caMoocBiTa;
- уlасгь у роботi первшrrпо< i теригорiшьшок оргшriзацiй Профспiлки.

5. рЕя(им IIрлш I вцпочинку
5.1. Роботоддвсць зобов'яз5rсгься :

5.1.1. Забезпечrlш контроJъ за розрoбкою в зак.llадi освiти Правил
впутрiшъого трулового розпоряду.

5.1.2. Розподiляги педагогiчне HaBaHTФKeHIlJl за поmдкешiям з rrрофкомом
(п63 lнсгрlтсцii).

Вклочати щ)едставIiIпФ профкому до сrсr4ду тарифiкацiйдrоi та атесгацiiпrоi
шiсй;

5. 1. 3. Забезпечлrш дOгримашrя, встановлешо( чинним законодавством,
щм TplBa,rocTi робочого часу i вiдпочиlпсу дlя rrрщЬншсiв.

5.1,4. Забезпечrrш коЕгроJь за:



- застосувirшJIм надурочню( робiт, доrryскаючи ii лlшIе у випадках та з
доIримlлнням порядку, передбаченю( чикним законодавством;

- нацш*rям працiвш.rкам щорiчних вiдIryсток Bi,щIoBiдroi ,тр}валостi згЙно з
чинним законодzlвством.

5.1.5. 3абезпечlтги встановлення прачЬпжам скороченоi трtвшосгi
робочого часу вiдповiдно до чиrпrого законодавства,

5,1.6. Запровашrги для вqителiв, керiвюп<iв гуржЬ, якi прадюють з
неповним тюкневим нaвilнтаJкенням, у розкладi занять день, вЬшй вiд
навчiлльнID( юмн.

5.1.7. Забезпечrтги виображеIпrя у табе.:rях облiку робочою часу кiлькостi
вiдпраrъованlл< нiчrrrл< юдин за rсожну добу, KpiM вчигелiв, вlжладачiв i KepiBHrKiB
гу,ргкЬ, щодо якlо< у табе:rях облiку робочоm часу вiдофажаги дri факгичного
вlл<оду на робоry.

5.1.8. Надавати можливiсrь прIймшд{я iлсi в робочий час та створювати для
rього необхйнi умови для працiвшп(Ь, де особrпвостi роботи не дозвоJuIють
встановити перерву: сгорожi, операгори к(угелень, машшriсги (кочегари) когелеrъ,
KyT'api. шеф-кумрi. пiлсобнi робiтrплоr KyxHi та iя.

5.1.9. Надавати щорiчнi додап<овi вi,шryсгrси згiдно зi ст. 7 Закону YKpai'Il,r
кПро вiдrryсгки> праriвrппсам за роботу iз шкiдrrвrлrrи i важкими умови прМ
Цодагок N9 З ).

5.1.10. Надаваrи щорiчнi лолатковi вiлтryстки згiдно зi ст. 8 Закону Украiни
кПро вiдrryсгки) працiвIхtr(ам, робота яюr( пов'язана з пiдвищешд.r нервово-
емоцiiпrп.r та irтгелекгуальr*rм нilвitнтФкенням або вrасонусгься в особ.:пвlл<
природ D( географiчнlлt i геологiчюдt ).мовах та proBax пiдвrщеного рIвику л,,lя
злоров'я (.Щодаток Nэ 4).

5.1.1l. Надаваги щорiчнi додажовi вiдтryстr<и згiдно зi ст. 8 Закону Украirп.r
кПро вiдryстки> працiвнId(ам з ненормованrлr.r робочим дяем (.Щодаток Nэ 5),

5,1.12. Надавmи щорiчнi вiдryспоr (або ix часгину) керЬшп<ам та
пелаюгiчним працiвникам прOтягом нiвчального року у випадках:

- необхiдностi санаторно-курортного лiкуъаlrrя, з )rpaxyвaнIлM часу,
необхiд{ого на проiзд;

-оцимання працiвнIх(ом вiд профспiлковоi оргаIriзацii путЬю.r в заклади
сз.аоровлешrя i вiдIочиtл,.ry;

- насгуrного звiльнення (сг. 3 3акону Украiни <Про вiдrryсткш);
- при€днаннrl (як перед, так i пiсля) до вiдпуспс.r по вагiтностi i пологах (ст,

20 Зжону Украiш <Про вiдпусткш);
- продовження вiдrустки на пiдсгавi ч. 2 сг_ 1l Закону Украiiп,I <Про

вiлrуФки) (тrлuчасова непрацездатнiсть, виконання державtflо( чи громадськю(
обов'язкiв, збiг з вiдпусткою по вагiтностi i пологах чи з вiдryсткою у зв'язку з
вавчашям);

- порушення роботодавцем TepMiHy гп.rсьмового повйомлеrпя працiвrrrжа
про час над{п {я вi.цтустки або несвоечасноi вlллати зарrобiтноi тшата за час
ri.шусгr.и (сг. l'l Закону Украiни <Про вiдrryстки>);

- ненадitншr вiдrryсгки протяом двох poKiB пiдряд (сг. ll Закону Украi'ни
<Про вiдrryстки));
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- у випадку перенесення вiдпус-псr з рЬшо( пршrин (тишIасова
непрацездатнiсть, виробншrа необхiд{iсrь тощо), щоб частина вiдгryстки
ц)ивirлiстю не менше 24 кшеrцарlпо< днiв була використана в поточному
робочому роцi ( ч.З cT.l l Закону Украi'lи <Про вiлтrусткп).

5.1.13. За зiu{вtлми педагогiчнlок праrriвшпсiв надаваги частину щорiчноi
9Цустlси в irшrий канiкулярнlй перiод, пргзушшеrпя ocBiTrboio прЪчесу
(епiдемii, клiматичнi рлови тощо), якп]о це не прIttводить до збiльшенlu вrграi
фонду оrrлати працi,

5,1.14. Надавати вiдгryстку подруJюкю або iшlrшr.r близьким родичам за ii
заJIвою одночасно.

5.1,15. Надавати додатковi соцiшIьнi вiдrrусгки жirп<ам, якi розiрвали ш.шоб
та вlr(ов},ють неповнолiтrrю дпгrлrу (дiтей) та жilп<ам, якi народили дитину не в
ш.rпобi, як одиноким матерям вi.щIовiдно до ст. 182-1 КЗпП Украi.lп.l та Ът. 19
Закону Yкpaiш.r (Про вiдтryсгкп.

5.1.1б. Надавати додажово оIrлачувану вiдrryсгку на д9нь першого
дзвоника особам, дiти якrп iдуть до першого k.llacy закпаду освiти та стали
студенIами виIцого навчilrьного зzlкJIаду за parxyнoк eкoHoMii кошгiв.

5.1.17. Надавати оIшачувац/ вiдrryстку у разi:
-- особистого пr,тобу або ш.побу лiтей - 3 кмендарнi днi;
-- поховання близьrсо< роличiв ( чоловiка, дрУrсrl 4 батьк4 MaTepi, братiв,
сестер. дiтей) - З каленларнi днi:
-_ на день першого дзвоника, особам, дiти якrл< iддгь у l к.лас - l деlъ;
-- батькам, дiти яких у вiцi до 18 poKiB вступають до нilвчzлльних закладЬ,
розташовашо< у ilшriй мiсцевостi - 3 кшендарнi днi.
5.1_18. В обов'язковому порядку надавати вiдrцlстки

заробiтноi плати в рахунок передбаченоi ст. 2б Закону Украiш.r
за заявалп.t працЬншсiв:

_ якlдr.I наданi вiдrryсгки у зв'язку з навчalшlям,
навчапlя i назад;

без збереження
<Про вiлтryстки>

- на час д.lя проiЗду до Micrи

- для сalнаторно_к}?ортного лlкувашrя з урахувшпл.r часу, необхiдrого на
прiзд. якщо вш(ористана щорiчна вiдrryсгка.

5.1_ 19. Надавап.r без обмежеrпrя строком:
- додатковIй деrь вiдпочrлп<у донорiш,r, передбачений ст. 9 Закону Украiни

<Лро лонорство KpoBi та i'i' компонеrrгЬ>;
- додатковий деIъ вiдпочишсу за чергуванIul у вlа<iднi i свяжовi дri.

5.1.20. Педагогiчш.rм працiвr*псам, прldнягlлr.r на навчальшпi рiк.ти до кirщд
мвчаJьнIо( здrтть, перед звiльнеrшям за ix заяваiдI надаваrи вiдтryстку з
вlпJIатою допомоги на оздоровлешlrl.

52. 
_ 
ПрофспLrповr оргапiзацiя lобов.язустьсr:

5.2,I. роз'ясшовапл в наfu(оротшшТ TepMiH праrriвникаv змiст нових
пФvапвнюt акгiв, що стосуються трудовlок вiдrосшц ix прав i обов'язкiв;

5,2.2. постiйiо ко}ПРОJIIОВаГИ НОРIr4.ваl*я прачi, рзподй навчальноm
ЕDяrrгаження, атестацiю праriвнlлсiв;

__!?!, пршlняги 1^lacTb у створеrшi KoMicii по трудовю( спорziх. Роз'ясrловати
цaцItвникilм повноваженrи KoMicii по трудовID( спорах;

5.2.4. надаваги копсультацiйну допбмоry працiвнlжам у разi вrллп<нення
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rнд{вцуaшьних тудовIr( спорrв;
5_2.5. сприяти досяrненню компромiсу при iндивйуаlьн}D( тудовIа( спорах.

5.3. Сторопи вgтановпJIи:
5.3.1. Орiснrовlпй перелiк посал працiвнlжiв з ненормованим робочим днем

сисгеш-r MiHicTepcTBa освiти i наlти Украiни, яким може надаватися додаткова
вiдгlустка.

5.3.2. Поважrпrми причинами запiзнеIшя або вiдсугностi на робOтi, KpiM
зiгiIJьновIвнаних ввiDкаеться :

- рiuттове захворювапrя або погiршення стац/ здоров'я працiвшлrса або його
б,:пвькrл< родичiв;

- aBapii побlтового характеру, що вимагають негайноm усунеrпrя.
В шому разi прачiвник повинен вжити Bcix можлIвlо< заходЬ, спрямовашо< на
повiдомленrл про це роботодавця.

6. нормувлння I оILIIАтл прлцI
б.l. Роботодавець зобов'язусться :

6.1.1. Передбачати у кошюрисirх доходiв i в}rтрат загаJьного фонду
бюшсегу коlпти на оплату замirrи тимчасово вйсугнiх лраrdвrпссЬ, надурочнж
робiт, робmи у свяпtовi, неробочi i вrо<iднi дri у подвiйному розмiрi, злiйсненtя
iцeKcdi; допомоги педагогiчlлдr.t праrliвrплсам на оздоровленIiJl, цорiwrоi
гршовоi винагороди за сумлirну пра{о, зразкове виконанIlrl сл}жбовrл<
обов'язкiв та irшoK обов'язковIд( вшIлат.

. .6.1.2 Виплаry заробiтноi Iшати проводити згiдrо чиrrного законодавства
]Iвlчl на мtсяIlь:
- за першу половину мiслlя -- не пiзнiше 22 числа вiдповiдного мiсяrи;
- за другу половш{у мiсяlц -- не пiзнiше 07 числа наст)дIного мiсяtц. Промiжок
часу у огроках вип;tати заробiтноi плаги не повинен перевипIраrи lб
калеIцарню( днlв;

6.1.3. Забезпечкги виIIлату irrдексацii заробiтноi тrпати, вiдповiдно Закону
Yкpaiifli (Про iндексацiю> NeI282-XII вiл 03.07.1997 р.

6.1.4. У разi коли день виплаги заробiтноi тlлати збiгасься з вlлtiдним,
свягковим або не робочим дrем, зарйiтну тlлагу вlтl,,lаryваги напередодri.

6.1.5. Розмiри посадовю( окладiв (cTaBlm заробiтноi плаги) за посадами, якi
JоIIускi!ють декiлька тарифню( розр,цiв, встановJIювати за погодкенням з
щофкомом.

3апровадкення та змiну норм праlц здiйсI оваIи за погодкенням з
щофкомом.

б.1.6.Заступlтlд<ам длрекгорiв зак.lIадiв освiтц якi праrцоють на неповну
сгавry i вшсоrrуюгь викJIаддъку роботу, у разi виробничоi необхi,щIостi надавати
шrrпшiсгь, як в.птгеrим здiйсшовапа завiдуваlтrя кабiнсгами ,

6.1.7. Встанов-тповати Bci видt доплат, надбавоц пiдвrдцень в розмiрах,
IFЕ,ченID( законодавством .

6.1.8. Всганов,товати доIl.лати за несприятлlвi уrr.rови прачi залежяо вiд
аЕгацii робочю( MicIE BciM праu.iвrлл<ам, якi праrпоlогь з вигOтовленням
-вЬфiку'rочих розчинiв, it викорисrашrям: а також BciM пршtiвнrжам, якi

]]



працо_lоть на роботах, передбачешr( гаIIуJевими перелiкirми та перелiкzrми,
передбачеI дr.rи. Iнструкцiсю про порядок обчислею{я заробiтноi тшати
працвникlв освlти.

6.1.9. Встанов.тповати доплати за роботу в нiчнlдi час BciM працiвникам, якi
працюють з 10 годл+-r вечора ло б годиrrи раrпсу у розмiрi 40 вiдсоткЬ годинноi
тариФноi ставки (посадового окJIаду) за кохсry го,шаrу робсги в цей час:
- сторожу - 40%
- машrнiсту котельнi - 40%

6.1.10. Встановrповати доплати за використання в роботi дезинфiкувz}пьних
засобiв, а також працiвникам, якi заiцrятi прибщrанrrям тушетiв - у розмiрi l0olo
посадового (мiсячного) окладу (постанова Кабiнету MiHicTpiB yKpai.lпl вiд 22
сершя 2005р. Nэ 790)

6. l. l l. Надавати педагогiчнш працiвнIх(ам щорiчну грошову винаtороду за
с}млlнну праtцо, зразкове виконання сл}тсбовrл< обов'язкiв до Дня працiвнш(а
9сliти .у розмфi до одного пос4цового окJIаду (сrавки заробiтнбi п.пати1.
(вiдlовi,щtо до Положення, вIlзначеною в додагку Nэ 2).
Коtгги на виIIлату винlтороди передбачати в IIITaTHoMy розписi окремим
ря,тсом. Наказ гцlо розполiл винагороди погодкувати з профспйковою
оргаlriзаliею. Сприяти влпl.патi винагороди в розмiрi посадового окладу (ставки
заробiтноi rшати) головi профспiлковоi органiзацii, яка здiйсню€ своТ
повновФкення на громадських засадж.

б.1.12. Вiдповiдно до п. 3З Iнструкчii про порядок обчислення заробiтноi
rшаги працiвнlлсiв зас,rадЬ освiти за резуJьтатirми aTecTauii робочих
встановлювати дошrати працЬrппtам, якi зайнягi на робmах з вiDккими та
шкiдJII,Iвими умовами працi в поряд<у i на пiдставi перелiку робiт,
передбачеrппк у додатку Ns 9 до цiеТ IHcTpyKuiI та додатку Ns 3 до Галузевоi
)тодr.

6.1.13. Вiдповiдно до сг. l2l КЗпII Украiъи педагогiчним прачiвншсам, якi
наrцlавленi у слухбове вiдlялкешrя, оплата працi здiйсrпосться вiдrовiдно до
тryифiкацii, апе не нюкче середъого заробiтку.

6.1.14. Вйповiдно до п. 8.3.3 Га,rузевоi угоди, п. 6.1.2l. Угоди мiж
1тrравлiнням освiти Чернiгiвськоi ОДЦ i Чернiгiвською ООI]ПО, оlrпачувати
тryосrй працiвнш(ам, в тому числi непедагогiчним, не з ix вини в розмiрi
сер€дrьоi заробiтноi платц але не менше тарифноi ставки (посадового окладу).
Ошаry прачi вчлтгелiв, вlо<ователiв у випадкirх, коли в oKpeMi лнi (мiсячi)
заIlяття не лроводяться з незaшежню( вiд ню( причин (епцемii, мегеорологiчнi
1rroBH. тоtцо), здiйсrповати iз розрахуrrку заробiтноi п,Iати, всгановленоi rцtи
гryифiкацii, з дотримашJIм при цьому умов чинного законодавgгва.

б 1,15. Вiдрах}зашя iз заробiтноi гшати працiвlrикiв проводити лише у
псре:бачеrп-rх законодilвством випадках.

6.1.16. Зберiгати за працЬшпсами, якi брми rlасть у страйку через
ЕrпконalннЯ норм зiмонодавСтва колекгивнl.D( договорЬ та угод з вини
робоIодавця. заробiтну rrлату в повному розмiрi на пiдставi положень
]trIективнIо( договорiв i угод.

6. l. l7, Вшкодячи з фонлу оп,rати прачi надбавки педагогiчю.tм прачiвrплсам
n цесгlrжнiсть працi всгааовлювати згiдно чинного зalконодавства.
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6.1.18. Погiршеlпrя умов оIIлати пршrl, в тому числi змеrшеrпrя розмiру
надбавок за престиrrсriсть педагогiчноi працi, iшпих доIuIаг та надбiiвок
здйсrловати лшrrе пiсля попередкешlя працiвlлшсiв за .ща мiсяцi та погодкення з
перви rпrою профспi.rп<овою органiзачiсю.

6.1,19. Надавати праrЬюлкам матерiальну допомоtу лля вирiшеlпlя
соцiа,lьно-поб}"говID( IIитань в особливrлк випадках (у разi пожежi, нещасного
випадку, стюtiйдrого rпо<4 оtпсологiчного, або iшпого тDккого зiлхворювiiнrul та
itшlю<) у розмiрi пос4дового окпаду (ставки заробiтноi плати) оддr раз на piK за
спiльнпr рiшенrям керiвшка та профспiлкового комiтегу.

б.2. Профспiлковл органiзашiя зобов'яз5rегься:
6,2, l. Здiйсшовати громадський ко}tФоJIь за доlримашrям в закладах освiти

законодавства про оrrлату прачi. зокрема за виконанюlм договiрнID( гаракгiй з
огшати гцlацi та TepMiHiB iI вшrпати.

б.2.2, ЗабезпечУвати взасмодiЮ з органil}lи в]r(онавчоi владц органами
державного нlгляду дш вирiшеrшя тптгань, пов'язапю< Ь реалiзацiсю права
праriвшл<iв на свосчасну i повному обсязi отr.лаrу праri,

6.2.з. Надавати консуьтацii та правову допомогу праIцвнlлсам - членам
профспiлки щодо захисту ix прав з IIитань оIlлати прац та предсгавляти ii
imереси у комiсiях з питань тудовrо{ спорiв та судах,

6.2,4 Забgзпечrlги сисгематичш'li анмiз i оцilдсу сга{у реа,riзацii
законодzвства з IrиTaHb оплати праli, лiдгmовку пропозltцiЙ щодо удосконzшення
uici роботи.

6.2.5. Забезпечrтги iнформуваrпrя органiв Щержавного нагляду за
додержzrшiям законодilвства про пр по роботодавцем стосовно факгiв порушеш
TepMiHb виплати заробiтноi плати та вiдповiднlл< зобов'яз ъ за колекгивними
доFоворами.

6.2.6. Здiйсtповати роз'яснюваJIьЕу робmу щоло прасгл ш звернення
1рацiвшпtiв освiти до сулiв про rтplлt{ycoвe стtrн€нюI заробiтноi плаги та сум
вi,шсодlъа+lя вй нещасrпц вrпддкiв i професiЁшо< захворюваrъ в зак;rадi,

б.3. Сторопr домовЕлf,сь:
6.3.1. Вжlвати змодiв для дотршrаlяя в закладi зaжонодавства про о[лату

щаrri, зокрем4 своечасноi виплати заробiтноi rшатц в тому числi за чаi
вi.шусrок.

6.3.2. Виrшата заробiтноi плати за першу половину мiсяця здйсrпосгься не
пйнiше 22 числа вйповiдrого мiсяця, за друry половиIrу мiсяrц - не пiзпiше 7
чпе]а наст}тIного мiсяця. Заробiтна ]lлtrга за друry половину груд{я вшIлачуеться
Е пънiше Зl гру.шrя. Промiжок часу у строках вштrпаги заробiтноi ruIати не
пr;rнен перевItrцувати шiстнадцяги ка.лендаршок днiв. Розмiр з4rобiтноi п,lати за
rЕрNпу половину мiсяrц визначасься колективними договорами, aJle не менше
шаги за факгично вйпраrъоваrшi час з розрахуIпry тарифноi сгавки (посадового
г'ату) працiвrлпса.

6.3.3. Квшiфiцъапr несво€часну чи не в повному обсязi витшаry заробiтноi
Етх як грубе порушення зtlконодавства про пр чо та даного колекгивного
_птэqу i вжшати спiльшо< оператtвrпо< заходiв вiдповiдно до законодавсгва.
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6.3.4. Провомги монiторrтг та реryлярно, не рцше од{ого разу на кзартал,

обмirловатися iнформацiею про стан дOтрrа,rанrш законодавства i положеrь
колективноm договору у сферi оrшаги праli та злйсr*оваги заходл за факгами
виявленlr( порушень.

6.3.5. Загвердтги Положення про надашrя щорiчноi грошовоi вшrагороди за

срллiннУ працо, зразкове виконання пок.JIаденIа{ службовtоt обов'язкiв
педагогiчrим прачiвtласам. (!одаток Nч2).

7. охоронл IIрлцI тл цоров,я
7.1. Роботодавець зобов'язусться :

7.1.1. Забезпечlтги виконання вимог щодо оргаriзачii робсrги з охорошл прачi
вi,щlовiдно до наказу Мiнiсгерсгва освiти i науки Украi'ни N9 563 вiд 1 серrпrя 200l

року та виконirння вимог, передбачеlпок Законом Украiш,r <Лро охорону прачi>,

7.1.2, Провошrпа навчання i перевiрку знаrь з безпеки жлггтсдiяльностi
(охорона працi, радiаriiпlа безпека тоцо) працiвникiв вiдповiдно до Положенrя
про пор,rдок проведенн,l навчання i перевiрки знань з питilнь охороrrи прачi та
безпеки жrrггедiяльноgгi в заклада& пffiоря,щсованrr-х Управлiнrло,

7.1.3. Забезпечrтп.l зашвд нормативно-правовими ilктами з охорони прачi.

7.1,4, Видiляги кошти на охорону праri в розмiрi не менше 0,2 % вй фонду
отшаги праrri (ст. 19 Закону Украiни <Про охорону праri>).

7,1.5, Забезпечrги проведення aтecTalii робочю< мiсrц за },лlовirми працi.

7.1.6. Надавати додагковi вiдгryстки та здiйсrповати до[шати за роботу iз
IIIкiдJIивими i важкими умовами прачi в розмiрах. вlвначених за рсзуJьтатiIми
агестшlii робочю< мiсIъ.

7. 1.7. У зш,rовлй перiол не догryскати темпераryри повiтря у прш,riшеннях, ле

працоютЬ JIюди, нюкче доIryстишr( вели.lин, вIвначених Санiтарrппrи нормами
мiкроклiмату виробничих примiщеш ДСН 3.3.6.042-99, загверлкеню< постtIновою
Головного державного санiтарного лiкаря Украitlи Np 42 вiд 01,12,1999 (Додаток
]ф6).

7.1,8, Надаваги громадським iнспекrорам з охорони прачi можлtвiсть
з:йсr*овати cBoi повноваlкення у робочий час.

7.1.9. Забезпечlпи контроJIь за сво€часним проведенням безоплатно
псрв}rнних та перiодлrчнrж медичнrr( оглялЬ прачiвнlаtiв закладу з необхiдJлд,rи

_rборагоршпrи дослiдкеr*rями згiдно зi cT.l7 Закону Украliяп (Про охорону

цаrдi> та постilновою Кабiнегу MiHicгpiB YKpai'lш вй 2З.05.2001 Nя 559 <Про

заIверiткеЕlIJl перелiку професiй, виробниrпв та органiзацй, праuiвники якrо<

пiJI-пають обов'язковим профiлакгичшлr-t медичним оглядам, порядку
проведення цих оглядЬ та вlцачi особисгих медичЕD( кнюкок).

7.1. 10. Оформляти день проходI@rпrя працiвшп<ами обов'язковrж медиtlшr(
crr:b як робочий деь з вiдповiдною оплагою. У разi прохолrкенrя
оlбов'вкового медlчного огляду пй час щорiчноi вiдгryстки, продовж}ъати
rраriсгь щорiчноi вiдrryсгки.
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7.1.1l. Зберiгати за праtiвнlжами середнй заробiток у разi не проходкенtul
rп,ши обов'язкового медичного оглядi через вiдмову орaаrу о*ороr- здоров'я вiд
його проведенrrя без належrл-rх пiдстав, зокрем4 у jазi вимоги о[латити
проходження медогляду, який за законодавgгвом е бgзкопIтовним.

7.1.12. Систематично аналiзувати сIан rpaBмaTlтlмy серел прачiвrмкiв i
вжrвати вiдповiдrих заходiв до полiшrrення стzlяовиlцц що склалося.

7.1.1З. Про нещаснi випадси, цо gгalлись з працiвниками негайно
повйомляти вiдlовiдну первин}rу профспiлкову ор;анiзацiю. Проводrги
розслйування та ресс.tраць нещаснrо( випадкiв рiзного iаракгеру вiдповiдно з
чинним законодавством.

7.1.14. на прохання первинноi чи терrторiа-ьноi оргаiiзацii Профспйки
надавати копii Bcix MaTepiшiB, що gгос}.ються нещаснrл< вшIадкЬ я* 

""рЪбЬоaо,так i невиlrобнпчого характеру.

7.2. Профспiлкова оргацiзацiя зобов'язусться:
7.2.1. Забезпечrп.l гром4дський коtIтроль за додержанням вимог,

перелбаченю< нормативними актal}.lи з питilнь охорони прац, створенням
безпечrпо<, нешкiдлlвrл< ylt{o_B Прац| i належногЬ вироЫичою побуту,
забезпеченrrям працiвштtiв засобами колективного та iндвiдуЬного захистч.

7.2.2. Органiзувати навчаrшя ч;rенiв профспйrо . ,о-йо о*оро", .rрЙi.
7.2.3. Вшвати заходи для органЪМi та забезпечеrrня оЗДоровлення

працiвнlл<iв та дiтей працiвнlлсiв освiти, членiв Профспi,тки,

8. соцIлльнI ьрлнтIi, пlльги, компЕнслцIi
8.1. Роботодавець зобов'язуегься :

.8.1.1. .Щомагатися безумовного забезпечення педагогiшппrl та iшrrшr.r
праIIrвникам, а також особам, якi навчаrоться, гарштгщ передбачеrпок чиrrrдли
законодавgгвом.

8.1.2, Забезпечrтги виIrлату компенсацiйню( вrIрат на вiдрядкеlшя, у тому
шслi rцlацiвнtл<ам, якi вiдrядкаюТься лля 1"racTi " "арала*, 

a.rйuр*, *ойур"чь
отirдriадах тощо. Забезпештги 

"*r,,rаrу 
доЪо"и* " no""ory обсязi педалогiчним

щашЬшп<ам, якi напрtвJUrються для пiдlлllеlпlя шалiфiкацiТ.
8.1.3.,Щомагатися надання працЬшfiам (обсrryговуючому персона]rу)вrерiаъноi допомогц в тому числi na оздоро"п"Ь.' в розмiрi- одlоiо

lllcадового окпаду на pik, вlппаry премiй вiдповiдно до ix особйстого внеску взташ,нi результати робоги в межах фонду зарбiтноi rшати Bi.щloBiдro дошстадови КМУ Nsl298 вй 30.08.2002 року.
8-14. Сприяги профспiлковiй органЪацii у проведеюri змiгань,вурсЬ, irших. ryльтурно - MacoB'.o( та спортивних заходiв. ЗабезпечуватЙ

ýЕrъ працiRI fiiв у зазначенrл< заходах, робочий час яюл( спiвпадас з часом
]роaеiешiя заходiв. Надаватlл безоплатно прrпriщення, спортrвнi зали, спортlвнir.*Tяqчшоп для проведенrrя зазначеню( заходiв. Сфияпа забgзпеченням
цЕспортом команд 5rчасшлсiв змагаrъ.
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8.2. Профспiпкова оргавiзапiя зобов'яз5lсгься:
8.2.1.Проводrтги роз'ясrповшlьну роботу щоло трудовю! соцiаьно-

економiчrшх прав та гараrrгiй rrрацjвникiв.
8.2.2, Забезпечувати оздоровлення та вiдпочrдrок членiв Профспiлlс.l та it

дiтей.

9. СОIЦАЛЬНЕ IIАРТНЕРСТВО

9.1. Роботоддвець зобов'яз5lпься :

9,1,1. Погодхgвати з профспi.lп<овим комiтgгом rптгаlrня (докуr.леrrги)
соцiально-еконоМiчного i юрид,rчногО харакгеру' що стос}.ютьсЯ ТудовIж,
соцiально-економiчrrих прав, гаршrгiй, пiльг i компенсацiй працiвнrкам, в тому
тlслi запровадr<енrrя, змiну та перегJIяд норм прачi. час початку i закiнчеrпш
робoтц pexcп.r роботц графiки змiЕrосгi, грфiки роботц графiки вiдlусток,
рзк;tал 1poKiB, застосування пiдсlмованого облiку робочого часу, кошториси,
шгапri розкllадi, розподiл педагогiчного (навчальноm) наванта]кення,
тарифiкацiйнi списки, перенесеllня вюriших днiв Цодаток Nл8).

. 9.1_2. На запрошення профспirп<ового KoMiTeTy браги учасгь у його
зiшчпннях, на якlr( розгJIядати}rугься пиIанIIJI громадського контроJIю за
доtримirшfi трудового законодilвства, законодlвства про оплfiу праrч, охорону
прilц.

9.1.3. Зшропryъати голову профспйковоi оргаriзацii на наради, с€мiнарц
жi сгосуються тудовIл( i соцiаьно-економiчшоt прав працiвнIд(ь та пред!tету
реryJIювання даного колективЕого договору.

9.2. Профспiпковr оргапiзацiя зобов'яз;rсься:
9.2.1. Здiйсrповап,r громадський контроль за дотримашш тудового

законодавства, зirконодавства про оIтJIагу лрщi, охорону працi.

9.3. Стороtlп домовшлпсь:

_ 9.з.l, Забезпечшги уклацfufttя колективного договору мiж алмiяiсграчiсю та
Пqlвrплrою органЬацiею Профспi.lпси Праlliвшаlig освiти i Haylc.I працЬrпл<iв
Сосtпл.ькоi гiмназii iм.О.П..ЩовжеIпса.

9.3.2, Не вносгги змiн до дlлного колекгIвного договору, gлрямованIr( на
цrrmешir{ соцiально-економiчшлх та трудовrо< прав та iнгересЬ працЬшлtiв без
юreнсацii ix irтшши.

9.3.3. ВидавапЛ спЬнi роз'яснешrя з питilпь застосрання трудового
l]оЕодавства_ в тому числi про оплагу працi,

9.3.4. Надавати можлrвiсть предстirвIхкам itшоi Стороша брати 1лIасть уЕiIашях cBoix. органi8 при розгrrялi ]rиTzlнb, що стосуються ,ал*rо"ri.
сшаJьtlо_економiчIflrх i трудових правовiдносlа1 огшати i охороюл прачi, захлсту
р та ilлгересiв прМвttrfiЬ освiти.
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l0. глрлIIтIi дIяльностI орьнIзАцIi проФспшки
прлцIвникIв освIти I нАуки укрлiни

l0.1. Роботоддвець зобов'язу€ться :

10.1.1. Забезпечувати в закладi освiти гцrава та гар&{rii дiяльностi
Профспiлки праliвlтикiв освiти i науки YKpairlr-r, передбаченi Законом Yкpai'ш,r
кПро професiйнi спйки, ix права та гаршrгii дiяьностЬ>, irшшr.rи нормативно-
прalвовими актillии, коrвешIйми Мiжнародноi Органiзшцi Працi.

10.1.2. Не доIryскати вlр}пrдfiя керiвницгва зllкладу у Стаryтну дйльнiсть
профспiл(овоI органiзацii. Не перешкоджати здiйснеr*по предстirвникам
Профспi,ки у здiйснеIпri контроJIю за дотримання трудового законодавства,
]zжонодilЕства про оrr,rату прачi, охорону праlri,

10.1.3, Забезпечувати вiльlддi вхiд до закладу освiти прдставrл.шiв
Прфспi.iки пршriвникiв освiти i науки Украi'Iщ it досгуп до робочID( MicIФ, мiсlъ
зiбр оiя працiвн}fl(iв, можлlвiсгь зустрiчi та спi.лкраrш з прдriвниками.

l0.1.4. Забезпечlтги вiльнrлi доgгуп предсгавrпасiв Профспйки до MaTepia,TiB,
док}т*еlтгiв, а також до ycix пiдроздiлiв для здiйсненrrя ними fромадського
контроJIю за дотриманнrlм чинного зilконодавств4 станом охорони працi i
техяirсl безпеки. виконмня колекгивних договорiв i угод.

10-1.5. Надаваги rrрофспiлковiй сгоронi iнформацiю щодо стану
фiнансування зак.ll4ду освiти, заборгованоФi iз виппати заробiтноi плати,
ра-riзачii трудовю( i соцiально-економiчнlп прав та irтгересiв праrliвшлсiв,
пцпOтовлену чи отимaurу статистичну iнформацiю, звiтнiсть.

l0.1,6. На,цавати профспiлковiй cTopoHi копii докумеrтriв, що стосу,rоться цlав
та обов'язкiв прачiвюасiв освiти,

l0-1.7. На,давати представникам Профспiлки накази (кrrrги наказiв), труловi
lспок<и, грфiки роботи, табелi облiку робочого часу, тарифiкацiйнi списки,
fiесгацifori лисrки, документи з нарахування заробiтноi rшати та irmri докумеlпи,
Ееобхiд{i дrя здiйсненrrя громадськоm коrпроJпо за дотриманrrя трудового
:пхонодавства законодirвства про оплагу пршri, охорону прачi.

l 0. 1.8. Надавати MoTc,rrвicTb профспiлковiй сгоронi розмiщраIи власну
iяtфрмацiю у примiщеr*rях заlсrаду.

10.1.9. Безоппатно надtвати профспiлковiй органiзацii прrпriщеrлrя для
цоведешrя засiдаlъ виборних органiв, зборiв, навчалlя.

10.1.10. Вйповiдlо до заяв.rленiв Профспйки бухгалтерii утрr.п.lувати 1 О/о з
ir зФобiтноi плати та irлпих виrrлат, що здiйсrдоються роботодавцем, членськi
Qофпi-п(овi внески та не пiзнiше дюI виIIлати заробiтноi тtлати.

l0.1.1l, Надаваги мож.ллвiсть для здiйсненrrя профспiлкових повновакень
rошi профспiлковоi opгalrb lii, в тому числi дIя навчilння, у робочий час iз
fтrхеlпяМ зФобiтноi тшаги. Забсзпечtтги надаrrrrя головi органiзацii
tЬфспiJпш працiвlllлсiв освiти i науки Украi'ни додаrковоi оIшачуваноi вйIryстки
rпаriспо 3 кшrеrцарнi днi в канiкулярншi перiод (!одагок Nл5).

l0.1.12. Змiну умов трудового договору, в тому числi зменшеншl
Ег{гiчногО нitванта]кення, оrrлати прачi, Iц)!rгягнення до дисIдп1-1Iiнарноi
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вiдповиальностi працiвникiв, якi е членами виборI ,D( профспiлковlо( органiв,
здiйсrловати лlдпе пiсля попередньоi згоди цrл< оргаriв.

10.1.13, ЗвiльненIul голови та .tленiв профкому здiйсrповаги лrшrе пiс:rя
попередъоi згоди виборного органу первинноi органiзацii Профспiлки
Сосниrькоi терrтгорiаьноi громали Профспйки прачiвнlжiв освiти i науки
Украirпл.

l0.2. Профспiлкова органiзачiя зобов'язусться:

l0.2.1, Iнформувати адмiнiстраIriю СосниlФкоi гiмназii iM. о.П.[овжеlжа про
факги порушеrтня гардrгiй та прав дiяльносгi Профспйки в закладi.

l1. KoHTpo.1lb за впконанням коJIектIIвпого договору.
1 1.1. Сторони зобов'язуються:

11.1.1, Визначи:ги осiб, вiдповiда,IьнID( за виконitнIirl окремих положень
колективного договору та вgtzlновити TepMiH ix вrпсонаrпrя.

11.1.2, Перiолично проводити зустрiчi адмiнiсrрацii та профкому, на яких
iнформувати сторони про хiд BlжoHilш1,I колективного договору.

l1.1.3, У разi несво€rrасного виконання, невrжоншrня зобов'язаrь аналiзувати
пршlини та вживати TepMiHoBi захоли щодо забезпечеt ]я ix реалiзацii.

l1.2. Профспiлкова оргrнiзацiя зобов'язуеться:
lI.2.L Вимагаги вiд власtоfiа розiрвання тудового договору з керiвrпосом

_vm:rHoBI4 якщо BiH порушуе законодавство про праrпо i не вrжонуе зобов'язаrъ за
коJективним договором ( ст,45 КЗпЛ YKpaimj).
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Дойпок lф1
порядок

розподiлу п€дагогiqного пiваптlrкенпя вqпте.,riв
здклrдiв освiтп

1. Поr!яmrпя розпоliлу пеdаzоziчноzо наванrпа: сення
1,1. Педагогiчне нiвантшкення вчитеJIя зitкJIаду загальноi середъоi освiти -

час, прIвначенIй для здiйснення освiтrъого процесу (ст, 24 Закону Yкpaiш,r (ГIро
повну зaгi}льну середпо ocBiTy>).

1.2. Освiтнiй процес здiйснюсться за грlтlовою та irrдвИуальшши формами
навчш*tя ( Роздiл IIl Закону Украiiпл <Лро повну загапьну серелшо ocBiry>).

1.3, Розподiл педагогiчного наваIlтаrкення поJцгае у розподiлi нalвчilльнlо(
годпr та irшrл< видiв педагогiчноi дiяльностi.

2. Умовu розпоOiлу
2. I. Педагогiчне нaвiлнта.ження розподiлясься залежно вiд Ki.lbKocTi годин,

перелбачеrп-rх освiтнiми програмами. наявносгi вiлIовйшоt педагогiчrпо< кадрiв
та iкrrпч кокq)етню( yMoBJ що скJIались у з с,'rадi (п. бЗ Iнструкчii про порядок
обчислеrлrя заробiтноi rшати працiвшкiв освiти - далi Iнсryукцй).

2_2, Ki.шKicTb i види годлтl irBapiaHrHoi i BapimlвHoi скJlадовrr( на
настуrпrrлi навчаJьIfiй piK в закладi освjти коrлсрgтизуlогься в його робочому
навчальному планi (ст. 11 Закону Украi'ни <Про повЕу заг(шьну середло ocBiTy>).
Вrл<одячи з того, що про педагогiшrе HaBilнTlDKeHltJl педагогiчrrий працiвшк мас
буги ознайомлеlптi до кiшц навчiцьного року, то навчirльIмй робочий план на
насryrп fr начшIьшiй piK також мае бупа заrвердкешп1 це до кiшц поточного
нaвчаJъного року (п. <е> п. 20 Типовrл< правил внутрiшнього розпорядку дIя
праuiвlл.п<iв державних навчально-вlл<овних зак:падЬ Yкpaiш{).

2.3. Розподiл педагогiчного навантаrкення здiйсrrюегься вю(одячи з посади
вr{итеJIя. а не його освiти, Навчальнi годtни з певного предмету розподi.ltяються
rriж прачiвlласами, що заЙr{ають посаду вчигеJя Lъого предмсту, Якщо наказ про
IрIйrятя (переведенrrя) на вчиrеля вiдповiдного пред.rета вiдсугнiй, iIле вчrtель
]оrryщешцi до його вик.л4даr+rя, тудовIл1 договiр гцlо робсrгу на посадi вчlтгеля
вi.шовйного пре.щ{ету ввiDка€ться Fсладеlшм (сг. 24 кЗпП).

2.4. Як правило. розподй педагогjчного HaBaHTа:KeHHrl мас наслйком змiну
iсrmrrrоt умов прац (змiна кiлькостi годrдr, видiв педагогiчноi дйльностi, оrrлати
щачi. режиму роботи). Змiна iстmнж умов праlti лоrryскасгься лшле при змiнi в
оргшiзацii виробницгва i прац (ст. з2 кЗпП Украiни). При розподiлi
lЕдilгопчного навантакення слiд макслтr.rально доlримуватись настуггtостi
lаL]&Iilння, вIr(овitння предметЬ у KJlacаrq групах, обсшу педагогiчного
Iфrнта(еIfltя (п. 6.3.1 Галревоi Угод,l, дilного колекгl.вного договору).

2.4, Педагогiчне навчанIlrl обсягом Mermre стiлвки встановJIюсться тiльки за
IЕьt{овою згодою вчителя (ст. 32 КЗпIl, ст. 24 Закону Украiшi (Про повну
]-arbt{y середло ocBiTy>, п. 81 Положення про загальноосвiтнiй навчальнш1
з-ran). Вчпгелям, якi пршцоють на неповну cTitBKy, письмова згода необхiдна,
lзю ш]ануеться зменшенюI педагогiчноm наватгажеrлrя порiвняно з тrдu, iз якrп.r
rE Iц)аrцоють, Вчпгелям, якi прldнятi на вiльну кiлькiсгь годин чи на неповну
ст-х1. ime факгично були забезпеченi повною ставкою, обсяг педагогiчного
-.-"-т'ч(ення менше стlвки встановJIюеться тiцож лише за i.x пrсьмовою згодою
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(сг. 24 КЗпII YKpaii r). Без шrсьмовоi згод-r вчпеля кiлькiсrь навчальtiих годин не
може змепшена з причини замiIш ix ryртковою роботою чи додаIковими видами
педагогiчноi дiяпьностi,

2,5, Якщо вчитеJь не дав письмовоi згоди на робоry з неповним
навантакенюIм, роботодавеrь зобов'язаI й вжшп,r заходЬ iз забезпечеrпrя його
повним навirнтФкеrшям: звi.lьнеrлrя cyмicнlr(iB, передача годrш вИ KepiBtlot
праrriвrпп<iв, якi за основною посадою мають ловну ставку mщо
( сг. 32 КЗпII Украiiш).

3. Поряlок розпоOiлу
J,l, rозподlп педiгогrчного наваtпilJкення вIвнача€ться один раз на plк.

Якщо навчшlьrлпll rrлшrом передбачена рiзна кiлькiсгь годин на ко)ю{е пЬрiччя, ix
з, l, розподiл педагогiчного plK.

рзполiл злiйсrпоеться одночасно до поqатку нilвчального року.
3.2. Якцо у закладi нарахов).ються вчrтгелiв бiльше нiж ставоц у разi

неможливостi забезпечити вчиIеJlя досl атньою кiлькiсгю годин та вiлсутностi
компромiсу розпочинаеться процедура скороченнrI чисельностi працвнlдсiв
(iашй колекгшlний договiр).

3.3. Педагогiчне навантФкеншl розподi_ltясться KepiBHtжoM за погодженням з
прфкомом (п. 63 Iнструкцii). Керiвrп.rком зак.ладу освiти врirховусться думка
членiв профкому щодо наданнrt членам Профспiлки бiльше кiлькостi годин, нiж
сIавка (l8 год.), при HаrrBHocTi дашD( годин. Педагогiчне навiiнтаJкення в
HacT}TIHoMy нilвчzlльному poui ловошгться до вИома педагогiчюD( праrlвrпжiв у
кrшц навччuьного року до наданIrя вiдrryстки (сг. 32 КЗпfl, п. <е> п. 20 ТIтIових
правил вrrутрiшнього розпорядку для працiвнш(iв держiвнlо( навчi}льно-вIо(овних
замадЬ Yкpai'm,t). Ознайомлення з педагогiч}rшtt навантакенням на наступI й
яавчапьнлй piK здiйсшосться пiд розшлску (наказ).

3.4. Осгаго,{ншi розполй педагогiчного HllBlIHTil]KeHIlJl здiйсшосгься станом
ва l вересня, що оформля€ться наказом i погодlсусгься з профкомом. Погодкення
рзподшу педагогiчного навантшкення профком розгляда€ на свосму засйаннi,
шо оформлясться вiдповiдним протоколом.

З.5. На пiдставi наказу (наказiв) про розподiл педагогiчного навантal]кення
сL]а]асться тарифiкацiйпшi список, якId пiдписуmься керiвником закJIаду та
п)го.пкуеться з профкомом (п. 4 Iнсгрукчii).

3.6. ,Що 5 вересlrя тарифiкацiй й сшrсок передаеться до Вiддi"тry освiти, де
пiJIшсуеться бlхгаrгером, головою пеpвинноi профспiлковоi органiзаlii
сосшп-ькоi терrгорiшьноi гром4ди Профспiлки прачiвникiв освiти i науки
Уryаiюr та затвердi(усться начlIJьником Вiддi.лу освiти, куJьтури, молодi та
Фryгу (п, 4 Iнстрlкцii, лшлй колекгl.лвшпl договiр).

3.7. Перерозподiл педагогiчного навilнтаrкення серед нiвчiшьного року не
.0IrJ.скасться (ст. 24 Закону Yкpaiinr (Про повну зiгальну середrю ocBiTy)). BiH
ше буrи здiйснешd лrлпе з об'екгr,вrло< прrrчин: змiна навчаJьного lшltну, щов було вiдомо на початок року, звfiьнеrлrя вчrтгеля, вiд,rова вчrтгеля вiд певноirtшr педагогiчного нrвантакення тощо.

3.8. Учrтгеляlt, викJIадачalм та iншлп,t педагогiчlд-tм працЬшл<аш, у яких з
Еlrп€rс{iх вИ шr( причин протягом навчiшьного року HaBllHTal]KeшUr
псяшусться порlвIuIно з нilвalнтакешlям, встановленим iM при тарифiкацii, до
шIUr навчaшьного року виIUIачуеться:
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_ у випа.щу, коли нtlвltнта]кення, що зilлишиJIось, випIе встановленоi норми
на ставку - заробiтна плата за фактичну кiлькiсть годш{;

- У вшIадкУ, коли наванта]кення, що залишилось, нIокче встановленоi норми
на стilsку - ]аробiтна Irлата за ставку. коли цж педагогiчнltх працiвникiв нема€
цожJIивостi довантiDкити навчальною роботою в данiй мiсцевостi за умови
вш(она{rя i}пxoi органiзацiЙrно-педагогiчноi роботи;

- у в}fiIадку, коли при тарифiкацii нilвчllJьне пirвантil]кення було
встilновлено нI'кче норми за ставку, - заробiтна п,лата, встtlновлена при
тарифiкilцl, за умови виконання iшrоi органiзацiiпrо-мgгод{чноi робmи (п. 76
Iнсгрукчii).

З.9. Спори щодо педагогiчного HaBilHTа:KeHHrI повш*ri вирiшуватись до
почагку нilвчапьного року. Строк зверненrrя до Koмicii по тудових спорах чи суду
скпада€ т?и мiсяцi i може б),"ги поновлею{й лиrilе з пова:кшоt причш (ст. 233, ст.
234 КЗпГt).

4.1. п,
4 Особлuвоuпi розпоliлу dлlя oKpeMux капеzорiй

€ чlенамu спi.
iсгоплах умов прщi для ню( допускасться лише за поп9редlьою згодою
впборного оргащ., iшенirми якого вони с (ч. 2 сг. 252 кЗпII Украiiшi, ч.2 cr. 41
3акону Украilrи rdlpo професiiiнi спi.пr.r4 it права та гарангii дiялiностi>D.

оlаrrlллою. Враховlточи i.х право вrйги на робOгу до закirrчеrлrя вiдryстки або
прлtIовагИ пiд час вiдпустки на умовах неповного робочого часу, вони
враJ(ов},Iоться при розподiлi педагогiчного HaBaHTa]KeHllrl. На перiод ix вiдпустки
п)jIцпи навчalJьного навalнтакення передiхоться iImrmr,l працiвIпткiiм тимчасово
(дашп1 колекгивнlлi логовiр).

4.З. Вчutпелi почаmковttх класiв. Учи.гелям початкових класiв, -ш<r.п,r з
Е€зilлежню( вiд rпоt при.rин не може бли забgзпечене повне тюкневе
вавантФкення, зФобiтна плага виIlлачусться в розмiрi не нижче мiсячноI cTaBKrt
!хщо:

- у 24 K,llacirx ).роки образотворчого мистецIв4 tщвrжи та спiвiв,
фЬry:ъryри переданi спецiа.lIiстам;

- у l к.ласах вчигелi за стмом здоров'я та з irшпо< прlл]tшr нс можуть вести
рошr фiзкультури i спiвiв.

У всiч rцо< BITIaдKiL\ звiльнеrпrя вчигеля вiд проведенtu занять та виIIлата
зтобiтноi плати в розмiрi не Hrok.re мiсячноi ставки з обов'язковим
.Daантil]кенням до всtановленоi норми годин оформлясгься нака}ом директоразlrаlу Ъ зазначекям прrдtин та пiдсгав звiльнеr+и вiд заrять i робiт, якlлr,rи
.IХЕтiпq/сться вчrтгель (п. 74 Iнструкцii),

Годпл-r з oкpeмrr( предметiв вiд учlтгоriв пФ{ап(овID( K;taciB можуть
rЕре,lавirтись лшпе спецiа:riстам даною закJIаду освiти, якi не мають повною..-qтiп€ння, i лшле Ti mдинr1 якi вIлФдягь за межi gгавки вчитеJIя початковIr(
вЬ (лшпй колекrlвний договiр).

4,4. KeoiBHuKu tпа й засtпvпнttхu, KepiBrmKaM та it заст}тпlикам, якi
ТЧоIогь на повну cTzlвKy, надаваtи навqальнi год{tIи JIише при повному
з-сзпечешri працоючих фахЬчiв кйькiстю годин на ставку, або при вiлмовi
tlцЬцiв giд рqботи на cTalBKy. Застlпrпп<ам керЬша<iв, якi прiцюкrь на неповну
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стaвку, надiвати нiвчапьнi год{Iщ оплата за якi в с).цrпносri з непоЕною ставкок
Iього заступника перевиIц}rть повну cTirBKy застуш fiа) лише при повном\
забезпечеI+ri праlюючих фахiвчiв кi-lькiстю годин на сгавку, або при вi,шлов
фахiвцЬ вiд роботи на ставку (п. 4.2.7 Гшгузевоi угоди, дшпй колекIивIiиi
договiр).

У разi Ha.BHocTi годин KepbHi працвlлпси закладЬ освiти можуть весII
вшс,rадаrьку роботу чи зшяття з гlртками в lФому закладi, але не бiльше 9 годиl
та тIrкдень (360 годl+l на piK), я<що воrш по основнiй посадi сrгрлпrтуlоть повюri
поса.довlтi ок.llад (ставку).

У вrпадках, коли виIцезгаданi працiвнlжи oтp}trlfyloтb по основнiй посадi 0,]
посаJIовогО окладу (сгавки), iй дозволяегьсЯ вести виклад ьку роботу не бйьшr
l8 годrцr на тюrсдеш (720 годпr на piK).

у сiльськiй мiсцевостi дирекгори i ir застутплжи при вйсугностi вчпгелiв аб(
вrжладачь з вiдIовiднrо< предметiв можуть вести викJrадацьку роботу в обсязi Hl
бi,:ъше 12 годин на TlD,IцeIъ ( 480 годия на piK) з дозвотry вi,цlовiдrого оргач
управлiнпя освiти.

Заступlппси дrФекгорiв, якi праrпоrmь на 0,75 ставюл, пропорцiйно можутl
вести викладацьку робmу не бiльше l2,5 год на тlокдеrъ.

4.5. lHuli праuiвнuкu заклаОiв освimu. Мож)пь весги вIжJlа!цяlIъку робоry абс
зiлняття з гурткiвцями У IIьoмy ж закладi освiти, апе не бi.шше 12 годин н:
тlоlсаеlъ (480 годин на piK), якщо вони по основпiй робсrгi огриrrrуmь повниi
посадовлдi окjlад (сгавку).

У вшI4дках, коли випIезг4данi Гlраrtiпцшlц mршують по основнiй посадi 0,j
rюсаltового окладу (ставки), iM дозволяегься вести викладдlьку роботу в нс
бЬше l8 годин на тI,rlкдень (720 годlпt на piK).

У вrrпад<ах, коJIи вищgзазначенi праrr,iвrпки отиt,r}кrгь по основнiй посад:
0,75 посадового окладу ( сгавки), iM дозволясться вести вшfiад ьку роботу в нс
бЬше 12,5 годин на тIrt(день,
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Дойпак lЬ2

ПОЛОЖЕННЯ
про пrддf,ня цорiqноI грошовоi вппагородп зr сумJIiппу працю,

зрlзкове впкопtппя пок!,Iаленшх обов'пзкiв пелагогiчпхм прдцiвtrпкдм
зrкrrrду освiтп

l. Щорi*lа грошова винагорода за сумлiнну працо i зрilзкове викоп:lнн
покпаденtD( обов'язкiв надасться вiдlовiдно до абз. б ч, 1 ст. 57 Закону YKpairl
<dlpo ocBiry> ви 05.09.2017 р. JФ VlП, Порядку нццалrя щорiчноi- гроЙово
винагороди педагогiчю,пlt праць}trд(ам нilвчalrьних заклддiв державноi т
комrrеъноi форми власносгi за cpl.лirпry праrцо, зраlкове виконalння сrryжбовп
бов'язкiв, затвердкеного посгаrовою Кабiнегу Мiнiсгрь Украilпl вiд oj.Oo.zoor
Jф 898, Угодл мiж Угцlавлir+rям освiти i науки ЧернiгЬськоi облдержадмi"i..рuщ
i бласlпшr KoMiTeToM Профспilп<и працiвIflкь освiти i науки, колекtивнил
доповором мiж Вiддйом освiтц кульryри, молодi та спо;rry Сосниlъr<оi селlлдrо
рад}r i первиIrною профспйковою органiзацiею профспiлIс.l Сосншцько
тер_ггорiальноi грома.шr Профспiлки ryаIцвIхпdв освiти i науки Yкpair { на 2021 -

2025_ р., колекпшним договором мiж адмiнiстрацiею та Первmrною органiзацiск
Прфспi,тtи працiвl trй освiти i науки працiвrлпсЬ Соснlлдкоi гiмназi
iм.О.П.,Щовжеlлtа СосниtsкOi сел.щноi радr на 2022J025 роки та цьог(
положенrrя.
2. Копrrи на виIIлату винагороди передбачаються окремим рядком у коIдторис
зак;rаду освiти.
3. Право на винагороду Marmb Bci працiвнIfiи закпадч освiти. за викпюченняп
Tro<, п<i:
- праIюють за сумiсш.rцгвом;
- мають не зняте дисI*rrшiнарне стягненrrя;
- перебувмИ в трудовlr( вiдlосияах, але протяюМ вiдlовйного перiолу з рiзrи>
приtrин жодногО д{я не праtцовlUIи (непрацезлагнiсть, вiдryсгка по догляд)
mIцо),
4. Умовою надання винагороди € заfurяггя педагогiтrоi посади на день видашu
цilкa]y про вшL,lагу винагородi
5. Розмiр винiтороди кожному праIIjвIп, (у вIвначасгьGя на спйьному засЙанн:
керЬнлпцва закладу та тryофкому.
б. При вlвначеrшi розмiру вшrагороди врirхову€ться:
_ ,посне та своечасне виконання обов'язкiв, вIвначеню( законодавством.

посадовими iнструкцiяl,дл' ilшдltи докуr*rентilмI,1 виконання дорученr
керiвнlлцва;

- дOтрпrання rpaBrar внlrгрiшrъого тудового розпоряду, вiдсlтнiсть порушень
трудовоi д,Iсцrш]iни;

- iнiцiатlвнiсть;
- впровадкення передовоm педагогiшrого досвiду, новагорство в роботi;- рзробка власrпо< програм, посiбюп<iв, rryблiкаIriТ, проведешrя дослiдкеrъ;- участь у змагаIпrлq оглядах, Kolrкypcax рiзного рЬня, зокрем4 <Учтгель

poкyD;
- досtrнення учнiв в олiмпiадах, змагirннDq KoнKypcirx рiзного рiвня;
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- оформлення кабiнетЬ, вlпmовлеrпrя наочносгi;
- проведешt l вiлсрl,пих ypoKiB. занять. позакласtло< заходiв;
- робота з бmьками;
- бережне сгавлення до майна навчмьного зitкладу;
- додержання вимог з охорони праli та TexHirc.l безпекц сшriтарно-гiгiснiчног

peжxlry;
- виконання громадськоi робOги_
7. При визначешri розмiру винiгороди врiLховусться перiод, що мин).в з час
виJIаI {я мш{улорiчного наказу про винагороду.
8. При вrвначеrшi розмiру винагороди може бlти враховашлi чао факгичнt
роботи пршlЬн ика прOтягом вiщlов iдного перiолу,
9. Розмiр винiтороди не може перевищувати одного посадового ок.ll4ду (сгавк
заробiтноi п.пати) з урахуваrrrям пiдвшцеrъ на день видання нilкz}зу про виIшат
винiгороди,
l0. Винагорода надасться на пiдставi нака}у керiвника зztкJIаду, погодкеного
профкомом.
ll..Наказ про надirнюl винагороди повинен б)гпа видаrпd до Щня працiвlппti
освlти,
12. ГIраlriвrпкам, якi маrmь пр{во на винiтороду, iule яким вона з рiзrтrоt причи,
не була надаrа до завершення вiдповiлного календарного року (в тому числi
зв'язку з незакопними догalною, звiльненням), винirюрода нара(овуеться т
виIlлачусться у настуlшому роцi в межах загальшr( коrrrгiв, передбачешт
кошторисом нiвчального закJIаду на оплату працi.
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ДоОаrrцJк М3

Сппсок внробнlцтв, цехiв, професiй i посад iз шкiдлrrвпмr i вlжкпмх
умовамн прачi, заfiпятiсть прецiвнвкiв е роботах в яквхдrс право пi

щорiчпу додrткову вцпусrкуr
(додаток l до постанови кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1?,11.1997 Nэ 1290 у рдакчii

постанови Кабiнсгу MiHicTpiB Украiни вiл l3,05.200З Nч 6?9)

JФ Вrробшпцтвд, роботп, цсхЕ, trрофесii тд посадп Макс.

77 Кухsр, якЕй прдцюс бiлs плптп

*Надаються пiоrя атесгацii робочих мiсць

Доlаrrлок JY94

Сппсок вrробппцтв, цехiц trрфесiй i посад працiвпrкiц роботr якпх
пов'яздпl з пивпщеппм первовьемоцiЁнf, тr itrтеJIекц.дJIьнш]

наваптажепням або впкопусться в особлпвпх прпродпf,х географiчпrrх i
геологiчнuх умовах тl )rMoBax пiдЕпщеного рЕrпку для 1доров'яt що да€

право яа щорiчну лодаткову вiдпусткJ. зе особлпввf, хярактер прачi

(лолаmк 2 до постанови IъбiЕеry MiцicтpiB Укрiiци вй l7.11.1997 м 1290
у редаюlii постанови Кабiвету MiHicTpiB УкраiЪи вiд lЗ.О5.2003 М 679)

Виробниrrгва, роботи, цехи, професiТ та посади

трrвалiсгь

4

N9 Макс.
TpIB,

XI,I.OXOPOIIA ЦОРОВЯ, ОСВПЛ ТА СОЦЬIIЬЕА ДОПОМОГЛ

3аzальнi професit меOччнuх працiвнuкiв заклаdiв ,па усmанов освimu

t32 Лiкар, яшй працо€ в закладах i уста{овах освiти 1

l3З Персонал медичш-rй середriй установ освiти 7

XXIL ЗЛГЛJЬПI ПРОФЕСri ЗД BCIMA ГДЛУЗЯМU ГОСПОДЛРСТВА

З l ,Щрукарк4 яка праIцос на друтарськiй малиlщi 4

60 Прибираьютк сл}ry(бовtD( примiщеБ, заfuiятиЙ прибираrrням
загальних убиралень та сш{в}влiв

25
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ТРИВАЛIСТЬ
щорiчноi додатковоi вИпусткlr за особлпвпЙ характер працi прrцirпrr

з нецормованпм робочriм дцем

,Ysп/п Перелiк посад та професiй прrцiвппкiв

Триssлiсть
додатковоi
вiдпусгrФ
член!м
ПрофпйIq.
кlлеrцарЕц
днях

l. Керiвник закладу освiти з
2. Заступrлпси KepiBпIжiB закладу освlти з
з. Керiвlплки структур.rlо< Плрозлiлiв

4. педагог-органiзагор з
5. Секретар-друкарка 7

6. Завгосп

Пра-"rнrй ,rсr*"лоa

L'оцiальний педагог

7
,7.

з
8, з
9. завйувач бiблiотеки 7

l0. Бiблiотекар 7

1l, Лаборанг 7

12. водiй автотраlrспортного засобу 1

1з. Середнiй медлчшй персонаI 7

14, Голова профспiлковоi органiзацii з
l5. Керiвtпп< мегод-tчного об'еднання з

2



ДоOапок Л|

.Щопустrмi везrrчrп темперrтурr повiтрr у зшrrовrf, псрiод
у прпмiщеппrх, дG пр8цюють люлЕ

(caHiпaFпi нормч мiкрор.i апry вuрфнuччх прuмiцень
[СН 3.3,6.042-99, запверdженi поспановою Головlло2о

dерасавноzо смitпарноФ пiкаря YKpaiHu 1,1b 42 вid 01.12.1999)

Епжпя мсяtа (град. С)

ша цt
КsтегорiТ робiт Видп дir.льпостi "9:::' пепоgIifiпих

робочЕt робочпr
мrсцяl мlсцп

Легкi фiзичнi роботи, що вllкоц/ються сидячи i не

роботи потрбують фiзичного напр}rкенlя \ 18
(категорiя Ia)

Легкi фiзичнi робmк, що виконуються сцдячп,

рботи стоячп або пов'язанi з ходiнням та 2о 1,7
(катеюрй Iб) суItрводжуються леяким фiзичним

шапрукеЕнrlм

Фiзичнi роботи роботи_ пов'язанi з ходiнням,
сер€дньоi пермiщенням дрiбних (до l кг) п 15важкостi виробiв або предметiв в положеннi
(категорiя IIа) стоячи або сидячи i потрбують

певного фiзичвого налруження

Фiзичнi рбопr Роботи, що викоц/ються сюrчи,
середtrьоi пов'язанi з ходiнням, пермiшrенням l5 lзважкостi неве:Iиких (ло l0 кг) вантажiв та
(категорiяIIб) супроводrqдотъся помiрним фiзичним

Rалр)Dкенням

Важкi фiзичнi рботн, пов'язанi з поgriйнlrм
роботи пермiщенням, перенесенням зllачllих 1з D
(категорiя III) (понад l0 кг) мнтажiв, якi потребують

великих фiзичнкх зусиль

Прпr.
Посrпiйrле робол!е ,liсце - пlсцg ца яt<опу цюцюачцt зrtцоlцrпrс, поп4l 50 Оl робо|а?о чаa
або бiльu!е 2-х zоlцц безпqррвпо, Якцо прч цьоlзу робоttч зОi сшоеплся в рiзttu лtупкпч
робочоi юrau, ,rlo сс8 цл зоr!а вва:маепrсл посmlйпцra робочлrrl ,lblleu"

Непосrпiйr.е робо,rN iсце - лiсце, аа якоraу ryючюючай ,ццоаumься цеrлuе ý0 |,

робо.лоzо .lOcy або непше 2-х aoduп безпqерсltо.



Д*_

Bi:coTos зчепшенпr одпоразовоТ допомогх, якщо коиiсiсю з розслiлушrЕещlсlоп) вrпадьт встапов!,lешо, що ушкоджеЕпя здоровrя Еастало Ее Tira i
вввв робото:авця, а й вваслiдок rrорушеЕЕя потерпiлпм шорirатrrвпех sýri !i

охоропу пралi

Пеlцlшеппя потерпiлrм rорматпвпrх аrтiв
про охороЕу прлцi

Вiдсотоr
змеЕшс!ll

Яtq аоmерпiпuй був забсзпеченuй uilшo вслпаноu.епuх HoIrJN mа
ыаоа.lепоzо порлllg спецоdлzо.ltl чu спецвr! rпrrlл.lь засобоrau

iнluой,апuзоzо зqхцсtлЕ, пеобхidпu.ll iпвеrrпарел чч iпсrплlменmаJlлu, лкr.lо ,
працiaаrха проsеdенi Bci пеобхidнi iнспФукrпаlri ча авча!rня" пеulаспчi
вuпофх а,gвсл в робочай час ,na прц вukопаппi робiпь якi вхллdяпь в ko;lo

пrруdовш обов'язкiв

Якщо с вшна;lице потеDпiлого:
- rleo_]Hopirзoвe свiдоме порушовкя вимог нормативних акгiв до 50.1пра охорну прачi або виконанliя рботи у нетвер€зому

сталi- якщо цей стан було визначево причиною нещасного
внпдIку

- первинне свiдоме порушення правил поводження при
обстr-говуваннi об'€кIiв i виконаннi робiт пiдвищеноi до40'l
небезпеки

- первинtlе свiдоме порушеяня правил поводження при доj0.1обсп,говраннi об'екгiв i виконаннi робiт, що не е
об-скгами пiдвищеноi небезltеки

- невикорисmння нqданих засобiв igдивiдуапьного зжисту,
передбачених правruIами безпеки, якцо ue порушення було ло ]0'l
первинним

- невикорисmння наданих засобiв iндивйуального захисту, до ]0 rr
пер:бачених правилами безпеки, якщо че порушення було
ловторним

якшо с вина як потеппйого_ так i iнших осiб:
ноодIlорзове свЙоме поруцення вимог нормативних ulKTiB добхпро охорону працi або виконання рбOги у нетверезому
cгalri, якщо цей стан було визначецо rlричиною нещасного
вппад(у
первинне свиоме порушення правил повоIDкенн, пDи
обсл}товуваннi об'еrгiв i виконаннi pюýiT пiдвищеноi ДО а) 

'aн€безпеки
первинне свиоме цорушенIrя правrrД поводr(енця при до1516
обсrуговуъаннi об'екгiв i виконаннi робiц що не е
б'екгами пйвищеноi нбезпекr
Еевикористання надан,nх засoбiв iндивцуа.llьною захист, до lox
передбаченrтх правилами безпеки, якщо це пор},шення було
первинним



До |5 Yо- невикористання надаЕих засобiв iндивiдуапьного зжисту,
передбаченrх правиламш безпеки, якщо це порушенЕя бу;о
повторним

якщо вйсчгня вина потерпйого

Якulо поtперпiлuй не бус забе]печепuй зzИао всtпапоапеп;""::;,х
асlпапомепоzо порлllg2 спецоdяzом чч спецвqDпrrrлrr, засобоrrч
iнduвiфальноzо зохuсrпу, необхilпuм iнвепtпоре,tl чч iпспруменпшлlu, лкulо з
працiвпuком пе провеdепо всь пеобхйпчх iпсtпрукпurii чч навчаць, якu!о
неulаснuй вuпаdок сmлвся прч заrучеппi працiiпuка dо робiлп поза MeJrca u
робочоzо чаtу або dо робim, лкi пе вхоdяtttь в коло tпруdовiх обов'lзкiв
Незалежно вiд вини потерпiлого - - 

н9
зменшустьс,



Доdаmок ,u!8

Перелiк питань (документiв) соцiальпо-економiчного i юридвчноrо
хsрдкгеру, що стосуються прав та iHTepeciB прашiввпкiв, якi роботодавець

вrрiшус з профспiлковrми органамп

Jts Пuпаппл i dоtgлепплl пfulсплва

ст, 27 КЗпППогодження на вспtновJIенЕя
випрбувального TepMiHy сцоком вrл

трьох до шести мiсяцiв.

Погодження цосадовrrх i робочrтх
iнструкцiй,

Правила вн),трiшнього трудового

розпорядку.

4 Погодження rрафiку рботи установи,
графiкiв змiнностi, режиму роботи,
розкла,ду ypoKiB, графiку черryвання,

робочого часу.

6 Поюдження графiка вцпусmк,
погодженflя перене€енЕя працlвцику

цорiчtlоi вЙrryсткш. ,ЩозвЙ на залученшI
прачiвникiв до робmи у вихiлнi днi.
Погодження перелiку робi1 на яких через

прачiвниковi нада€ться можливiсть
приймати iжy протягом робочого часу.

7 Погодження кошmрису i штатного

рзпису,
8 Погодження лерелiку прачiвникiв i

розмiру пiлвищення посадового окладу iз
числа 4дмiнiстративно-господарського,
обслуговlлочого

п. 5,3.24 Гапузевоi угоди, даний
колекmвнrrй договiр

ст. 142 К3пП

cr.cr.52,61,69,247 К3пП, сг. 38
Закону <Пр профосiйнi спiлки,
ix права та гарнтii дiяльностi>,
л. 24 Типових правил

ст. 10, 11 Закону (Про
вiдпустки>, Ф. 66, 7l, 79, 80, gT.

247 КЗпП, ст. 38 Закону кПро
прфсiйнi спiлки, ix права та
гарантii дiяльностi>

п. 5.З,18 Галузевоi угоди, даний
колекrивний договiр

п. 31 lнструкцii про порядок
бчпсленrrя заtюбiтноi trлати
праuiвникiв освiти

внуФilцнього рзпорядку ...

Погодження змiни норм прачi, дозвй ца ст.61,64,86,247 КЗцП, ст,38
проведеtlIlJI надурочЕих рбiт, згода на 3акону кПро прrРесiйнi спйки,
запровадження писумоваЕого облiку i)( права та rapаI{гii дiяльfrость)

m навчально_

лопомiжного (KpiM помiчникiв вихователя)
заклацiв освiти, якi за характером рботи
безпосердньо спйк}rmься з учнямll,
вихованцями спецiальнпх (з особливим

режимом) закладiв, а також кчасiв (груп)

з0

2

з

5
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спецiального призначенrrя, органiзованr ( в
зак.ладах запrльного типу.

Погодженrrя розполйу ледагогiчного
навацтаженtUt. Погодженrrя доlUIат за
сlмiщення профсiй (посад), рзширеЕня
зони обслуговувакня чи збйьшення, а
також за BtlкoнaнtUl поряд з освовIlою
роботою обов'язкiв тимчасово вйсутнiх
прачiвяикiв, конкретного розмiру доплат
за керiвництво предмегними, цикrIовимп
та методичними комiсйvи, за завiдування
навчальllимtl кабiнgгами, майстернями,
бiблiотекою, положенtiя пр лремiюмлня,
тарифiкацiйних спискiв.

Погодження положення пр надання
щорlчноi грошовоi винагорди за сумлiнну
працю, зрцlкове викоцання сlrчжбових
обов'язкiв_

Участь у рзрбцi заходiв щодо oxopoн}l
працi.

Згода на рзiрвqlrця цудового договору з
iнiцiативи роботолавця з працiвникамп, що
е членами профпiлки.

Згола на змiну ylroв тудового договору,
ОIUIати trрацi, прктягценtur до
дисциплiнарноi вИповйальноgп
працiвникiв, якi е членами виборних
прфпйкових органiв,

ЗГОДа вищого органу профпiлки на
звUIьнення членiв виборного
прфпйкового органу установи ,Ia i.i
пйроздйiв, профорrанiзаmрiв,

Прийкятгя спйьних з робmодавцем
рlшень про взяття на облiк лрацiвникiв, якi
потрбуоть цолiпшецня житлових )л,toв,
пр надакня житла.

п. 4, 40,4l, 42,44, 52, 5з, 58,6з,
додатки l, 2, з Iнструкцii про
порядок обчислення заробiтноi
rшати прцiвникiв освiти

Порялок tlаданвя
грtцовоi
педагогiчним

щорlчноI
винагороди

прцiвникам
навчalльних закладiв державноi

ll

lз

12 ст.

38

14

та комунальноi фрми власвостi
за суилiнну працю, зразкове
виконання сл)оtсбових обов'язкiв

ст. 16l К3пП Укрi!и

4З, ст. 24'l КЗпП Украiни, ст.
Закону Украiни (Про

прфесiйнi спйки, ix права та
гарантii дiяльцостilt

ст. 252 К3цП Украiни, ст, 4l
Закону <Пр профсiйнi спйки,
ii права та гараrrтii дiяльностirr

сг. 252 КЗпП Украiни, ст, 41
Ъкону <Пр прr}есiйнi спiлки,
i.x права та гарантii дiяльностi)

ст. 247 КЗпП Украiни, ст. 39, 52
Житлового кодексу УРСР

l5

зl



укрлlнл
КОРЮКIВСЬКА РЛЙОННЛ ДЕР)КЛВНЛ ЛДМIНIСТРЛЦIЯ

ЧЕРПIГIВСЬКОi ОНIЛСТI
упрдвJlIння соцlА"льного злхисту нАсЕлЕння

ryi ьиъg9,r коrfij4 lяо0.,Ф (м57)215{5,фс 2rя5.cmil !rдjц_Е!@ggд,
rодзфr сдрrюу 0rl9бе7

м!tц! {.г

Про р2..,1рацiю Mi| м ПФцмль По

К@пФоПФаq,

Упра&лiняям соцiцьного захиflу lвс.леяш КорюкiвськоТ районЕоi
державноi ашiнiсrрачii вiдповiдно до ПоDrдку повiдомноi ре€страцjТ гмузевrх
(мЫга,тузевш) i терmрiшьних угOц колек1шнп доmворiв заF,есстровано
Ваш КФеюrýний доmвiр ]а N9o+2lll47 вИ 06.06.2022 року

Засryпнвк вачэ,lьника управлiн н,
начшьвик вiддi-пу з пrгаяь признач€няя
та вимаrи д€рка!ноТ соцiшьноiдопомоги / uUr' СвiслмаIЕМЕШКО

тпiа чЕfкА( овА (0i657)2lloJ


