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Уповноважений орган
юнацькоl творчостl в ocool

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР

власника Сновського I{eHTpy дптячоi та
ii' Kel iвника директора СКОТАРЕНКО Наталii

Валерiiвни (у полальшому робс,годавець) з одного боку та профспiлковий
KoMiTeT даного закладу (у подальшому пDофком) уклали даний колективний
логовiр (далi !,оговiр) про насryпне:

1. зАfАльнI положЕнЕя

l..I..Щоговiр с норvативниv актом i розповсюджусться на Bcix
працвникtв навчапьного зак.Jlаду.

1.2. Колективний договiр набирае чинностi з моменту його пiдпl,tсання
представниками cTopiH i дiе до 3l грудня 2025 року,

1.3. Укладенню договору п редують колективнi переmвори. .Щля
ведення переговорiв сторони ствJрюють робочу комiсiю. Порядок ведення
колективних переговорiв визначаеться Законом <Про колективнi доювори i
угоди).

1.4. Змiни i доповнення до.Щоговору вносяться в TaKoIr{y порядку, як i

його укладення.
1.5. В семиденний строк з дня укJIадання [оговору або внесення до нього

змiн роботолавечь ознайоvлюс з ним прачiвникiв,
1.6. Роботодавець повинен подати ,Щоговiр на реестрацiю .

1.7. Щорiчно до 25 сiчня сторони звiryтоть про виконання [оговору.
1.8. Щоговiр укладений в трьох примiрниках: роботодавцю, профкому,

органу реестрацii.

2. приЙняття, пЕрЕвЕдЕння, звIльнЕння

2.1. Робоmоdавець зобов'язу еmься :

2.1.1,He застосовувати контрактноТ форми трудового логовору, KpiM
випадкiв, коли сам працiвник в письмовiй формi виявив бажання працювати
за контрактом i за умови надання додаткових соцiально-побутовик пiльг для
tlього;

2..l,2. лри прийняттi працiвника на роботу знайомити його з {оговором
пlд розписку;
2.1.З. при виникненнi вакансiй в lершу черry пропонувати ix праuiвникам
даного навчiIльного закладу, якi ^ажають бути переведеними на цю посаду
i мають для цього вiдповiдну квалiфiкачiю;
2.1 .4, на посаду працiвника, який вiдсутнiй на роботi у зв'язку з тимчасовою
непрацездатнiстю, приймати iнших працiвникiв лише за строковим трудовим
доIовором;
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2.1.5. не забороняти спiльнiй робr.тi родичiв у навчальному закладi;
2.1.6. при зменшеннi педагогiчнсl,о навантФкення i при вiдмовi пратliвника
вiд подальшоi роботи i переведення, звiльняти його згiдно п.l ст.40 КЗцП
УкраiЪи;
2.1.7. звiльнення педагогiчних працiвникiв у зв'язку iз зменшенням обсяry
роботи, скороченням чисельностi вихсlванцiв здiйснювати лише пiсля
]акiнчення навчilльного року з попередженням не менше нiж за два мiсяцi;
2,1.8. надавати прачiвнику, попередженому про звiльнення згiдно п.lст.40
КЗпП Украiни, один день на тиждень для пошуку HoBoi роботи з оплатою
його в розмiрi середнього заробilку праuiвника:
2.1.9. звiльнення працiвнихiв за п.l ст,40 КЗпП УкраiЪи здiйснювати лише
пlсля звlльнення сумlсникlв 1 лrкв:дацп сумlщення;
2.1.10.при звiльненнi працiвникiв за п.1 ст.40 КЗпП Украiни переважне
право на зzlлишення на роботi надавати також особам з бiльш тривалим
перiолом членства у Профспiлчi працiвникiв освiти i науки:
2.1.1l,надавати працiвникам, якi були звiльненнi за п.l ст.40 КЗпП
Украiни, протягом poк.v з дня звiльнення переважне право на
працевлаштування в даному закJIцi на будь-яку посцу;
2,|,12.не звiльняти працiвникiв, якi вiдсутнi на роботi внаслiдок
тимчасовоТ непрацездатностi бiльше 4 мiсяцiв згiдно п.5 ст.40 КЗпП
У краТни. без виробничоi необх iлностi:
2.1.13. звiльняти за iнiцiативою роботодавця працiвникiв, якi е членами
профспiлки лише пiсля поперелнього погодження з профкомом. У разi
проведення звiльнення без пэпереднього погодження з профкомом
роботолавечь зобов'язу€ться поновити прачiвника,

2.2. Профком зобов'язуеmьсл :

2.2.1. контролювати надання переважного права riа залишення на роботi
працlвникам, як1 пl пlдстав1 оlльшпрацlвникам, як1 пiдлягають скороченню, в тому числi на
тривалого членства у Профспiлчi працiвникiв освiти i науки;
2.2.2,у випадку виникнення вакансiй повiдомляти про це прачiвникiв,
звlльнених протягом останнього року за п,l ст,40 КЗпП УкраТни;
2.2.3. концlолювати вiдповiднiсть записiв назв посад в наказi i трулових
книжк:ж чинному законодавству та штатному розпису.

3. умови прАцI

3. l. Робоtпоdа вець зобов'язуеmься:
J.l.|. попереднiй розподiл педаlогiчного навантаження на наступний
навча]ьний piK проводиги в KiHui поrочного навчzцьноlо року яа пелралi:
J.1.2,включати представника профкому до складу тарифiкачiйноi та
атестацiйноi KoMicii;
3,1.3. погоджувати з профкомом графiк вiдпусток, режим i графiк роботи,
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атестацiйноi Koмicii, посадовi i функчiональнi обов'язки, iHcTpyKuii з
охорони працi;
3.1.4. тарифiкувати жiнок, якi знаходяться у вiдпустках по догляду за
дитиною до досягнення нею трирlчного (шестирlчного) BlKy на загапьних
пiдставах;
3.1.5. навчальне навантаження менше ставки встановJIювати лише за
письмовою згодою працiвника;
З.1.6. надавати BciM бажаючи,{ право працювати на умовах неповного
робочого часу iз збереженням Bcix прав i гарантiй, встановлених
законодавством i,Щоговором;
3.1.7. забезпечити при складаннi розкладу занять оптимальний режим
роботи:
- для батькiв, якi мають двох i бiльше дiтей BiKoM до б poKiB; - для тих, хто
посднус робоry з нilвчанням; - для незвiльнених вiд основноi роботи голiв
профкомiв.
З.1.8. органiзрати вибори KoMicii по трудових спорах.

3, 2. Профком зобов'язуеmься :

3.2.1. роз'яснювати в найкоl t)тший TepMiH працiвникам змiст нових
нормативних aKTiB, що cTocytc гься трудових вiдносин, iх прав i обов'язкiв;
3.2.2. постiйно контро,lювати норм}ъанвя прашi, розподiл навчrlJIьного
навантаженнJI, aTecr ацiю пралi вникiвl
З.2.З. прийняти участь у cTBopeHHi KoMicii по трудових спорах.
Роз'яснювати працiвникам повноваження KoMicii по трудових спорах;
З.2.4..надавати консультацiйну доломогу прачiвникам у разi виникнення
l нди вlдуал ьн их трудових спорlв:
3.2.5. сприяти досягненню компромiсу при iндивiдуальних трудових

спорах.

З.3. Сторони визначили, щi повакними причинами запiзнення або
вiдсутностi на роботi, KpiM заг-чьновизнаних, вважасться:
- раптове захворювання або погiршення стану здоров'я працiвника або
його близьких родичiв;
- aBapii побутового хара}серу, що вtlмагають негайного усуненrrя.

В цьому разi працiвник повинен вжити Bcix можливих заходiв.
спрямованих на повiдоttленкя про це роботодавця.

4. оплдтл прАцI

1.1. РобоmоOавецьзобов'язl,еmься:
4.1.1. встановлювати працiвн lKaM ставку заробiтноi плати (посадовий
оклад) iBci види доплат, надбавок, лiдвищень у розмiрах, визначених
законодавством;

4.1.2. встановлювати доплати за робоry в нiчний час yciM працiвникам,
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якi працюють з 10 години вечора до б години ранку у розмiрi 40 вiдсоткiв
годинноi тарифноТ ставки (посадовою окладу) за кожну годину роботи в
цеЙ час;

4,1.З. встановлювати BciM пра.iвникам, KpiM керiвника закладу, його
засryпникiв, керiвникiв струкryрних пiдроздiлiв закладу та iх засryпникiв,
доплати у розмiрi 50 вiдсоткiв посаjlового окладу вiдсу] нього працiвника
або за вакантною посадою: за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх
прачiвникiв; за сумiщення професiй (посад); за розширення зони
обслуговування або збiльшення обсяry виконуваних робiт;

4. l .4. надавати щорiчну грошову винагороду_педагогiчним працiвникам за
сумлlнну працю i зр:вкове виконанrfl службових обов'язкiв вiдповiдно до
Положення, визначеного в додатьу }ll l ;

4.1 .5.заробiтна плата працiвникам виплачуеться два рази на мiсяць: 05 та 20
числа;

4.1 .6.забезпечити MaTepia!.Ibнe заl хочення працiвникам закладу, виходячи з
положення <<Про премiюванва працiвникiв з фонду eKoHoMii заробiтноТ
плати працiвникiв закrадiв освiти Управлiння освiти Сновськоi MicbKoT

ради),визначеного в додатку М4.

1.2. Проф ком зобов'язусtпься:
4.2,1, брати участь у визначеннi розмiр1, щорiчноi грошовоi винаfороди

педагогiчним працiвникам за сумлiнну працю i зразкове виконання
службових обов'язкiв;

4.2,2..погодхl,вати наказ про надання
педагогlчним працlвникам за сумлlнну
службових обов'язкiв.

5. чАс вIдпочинку

5. 1. Ро боtпоdавець зобов'язуеmься:

щорiчноi. грошовоi винагороди
працю l зразкове виконання

5.1.1. складати графiк вiдпусток на пiдставi iHTepeciB працiвникiв та
функцiонування навчаJIьного закладу до l5 травня;
5.1.2. надавати вiдпустку подружжю або iншим бпизьким родичам за ix
заявою в один час;
5.1.3. надавати вiдпустку головi профкому в зручний для нього час (в
канiкулярний перiод);
5.1.4. надавати цорiчнi додатковi вiдпустки працiвникам з
ненормованим робочим днем згiдно з додатком М2;
5.1.5. надавати. працiвникам у разi необхiдностi санаторно-курортного
лlкування щорlчну вlдпустку протягом навчального року;
5,1.6. за заявою праuiвника присднувати щорiчну вiдпустку ло вiлпустки
у зs'язку з вагiтнiстю та полога\{и не]алежно Bi_l посади;
5.1.7. надавати додатковi соцiальнi вiдпустки працiвникам, якi мають
дiтей, згiдно графiка вiдrryсток;
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5.1,8.надавати право виходити з вiдrryстки по догляду за дитиною до
досягнення нею трирiчного (шестирiчного) BiKy в буль-який час;

5,1.9.налавати прачiвниьry вiлпусткry без збереження заробiтноТ ллати до
l5 днiв згiдно ст..26 Закону Украiни <Ilpo вiдпустки>,

5.2. Проф ком зобов'язуеtпься:
5.2.1.в тижневий строк погодхтвати графiк вiдпусток;
5,2.2.контролювати правильнiсть надання вiдпусток;
5.2.3.надавати допомоry прачiвникам. якi мають право на вiлгryстку з

декiлькох лiлстав. у виборi найбi. ьш виt iдноiдля них пiдстав.

б. охоронА прАцI

6. I. Робоmоdавець зобов'язуеmься :
6.1.1. здiйснити заходи з охорони прачi (лолаток Л!3);
6.1.2.органiзувати лроведення безоплатних медичних оглядiв

працlвникlв;
6.1.3. при виробничiй TpaBMi в тижневий строк пiсля закirтчення

розслiдування усунути негативнi фактори виробничого характеру, що
призвели до травми;

6,1,4. надавати уповноважеt'ому з охорони працi, громадському
iнспектору з охорони працi, представнику профспiлки з питань охорони
працi одну годину на тихдень iз збереженням середнього заробiтку,
необхiднi засоби та можливостi здiйснення ним cBoix функцiй;

6.1.5. звiльнити уповноваженого з охорони працi. громадського
iнспектора з охорони працi та застосовувати щодо них дисшиплiнарнi
стягнення лише пiсля попереднього погодження iз районним KoMiTeToM
профспiлки.

6.2. Проф ком зобов'язуеtпься:
6.2.1. здiйсrтювати громадськиii контроль за охороною працi;
6.2.2. роз'яснювати працiвник iM ix право на безоплатний медичний огляд

та вживати Bcix заходiв для здiйснення цього права.

7. соцIАльно_поБутовI гАрлнтIi тА пIльги

7. 1. Робоmоdавець зобов'язуеmься :

7. l .1. виплачувати педагогiчним прачiвникам доломоry на оздоровленнJl в
розмiрi мiсячного посадового окладу (ст. 57 Закону YKpaiHlr <Про ocBiTy>).



оформленнi вiдповiдних документlв.

7.3. Сmорон u зоб ов'язу юm ься :

7.з.l. сприяти працiвникам у олержаннi лiльгових кредитiв для

iн,аивiлуа-rьного будiвництва;
7.3.2. сприяти працiвникам у забезпеченнi ix земельними дiлянками;

7.3.3. сприяти працiвникам у вирiшеннi питання ix безоплатного пiдвозу ло

мiсчя роботи й назад.

8. гАрАнтIi дIяльностl проФспIлковоi орглнIзлцti

8. l. Робопоlавець зобов'язусmься :

8.1.1. безоплатно надавати профспiлковiй органiзацiТ примiщення, засоби

зв'язку, сейф. оргтехнiку лля вик99ання нею своIх ловноважень;

8.1.2. надавати членам профспiлкових органiв та профакгиву час для

виконання громадських обов;язкiв, а також на час участi в р_оботi виборних

профспiлковiх органiв iз збереженням сер€днього заробiтку за }ъ{ови

зi""ъсно.о попередження роботодавця тривалiстю 3 години на тиждень;

8.1.3. забезпечити звiльнення вiд виконання обов'язкiв працiвникiв, що

входять до профспiлкових органiв, на час участi у статутних заходах

рiзного рiвня та короткострокового навчанЕя iз зберехенням середнього

заробiтку;
8.1.4. надавати профко}{у бу,пь-яку iнформачiю, яка. прямо чи непрямо

стосу€ться трудових чи соцlальних 1нтересlв працlвникlв;
8.1 .5. не перiшкоджати безготiвк , вiй сплатi профспiлкових BHecKiB,

,



.Щоdаtпок 1

Полоясення про порядок надання щорiчноi грошовоi впнагородп
педагогiчним праuiвникаv за сумлiнну прачю

i зразкове вцкоцання с"rl,яrбових обов'язкiв

1. Щорiчна грошова винагорода педагогiчним працiвникам за суrtлiнну
прачю i зразкове виконання слухбових обов'язкiв надасться
вiдповiдно до абз.9 ст. 57 Закону Украiни <Про ocBiry>, Порядку
надання цорiчноi грошовоi винагороди педагогiчним працiвникам
навчzцьних закладiв дерхлвноi та комунальноi форми власностi за
сумлiнну прачю i зра]кове виконання слчжбових обов'язкiв.
затвердженого Постановою КМУ вiд 05.06.2000 року No898, та цього
Положення.

2. Винагорода нада€ться BciM працiвникам закладу, за виключенням
працlвIIикlв, якl мають не зняте дисциплlнарне стягнеtlня.

3. poзMip винагороди кожноvу працiвнику визначаеться на спiльному
засiданнi керiвництва закладу та профкому.

4. При визначеннi розмiру винагороди враховуеться:
- сумлiнна праця, зразкове виконання службових обов'язкiв, виконання

правил внутрiшнього трудового розпорядку;- прояв творчоi iнiuiативи. впDовадження нового педагогiчного лосвiлу:
- досягнення успiхiв у навчi,цнi та вихованнi дiтей, участь у районних.

обласних конкурсах, огJшдах тощо;
- збереження та використання навчально-матерiальноТ бази та технiчних

засобiв навчання, оформлення кабiнетiв та майстерень, виготовлення
наочностl:

- проведення вiдкритих занять! позакласних заходiв, робота з батьками;
- додерrкання вимог з охорони працi та технiки безпеки, caHiTapHo-

гlгlенlчного режиму.

5. Винагорода нада€ться на пiдставi наказу керiвника, погодженоm з
профкомом.



,Щоdаtпок 2

l. Завiдуючий господарством

2. .Щiловод

3. Секретар - друкарка

пЕрЕлIк
праuiвникiв, яким надаюIься щорiчнi до:аrковi вiлпусткн

працiвпикам з ненормованим робочим днем

4

7

7



,Щоdаmок 3

зАходи
по створенню беfпечних та нешкiдлпвих умов прачi

l. Забезпечити суворе доlримання працiвниками вимог 3акону УкраiЪи
<Про охорону прачill. нормативних aKTiB про охорону праui.

2. Органiзlъати проведення щорiчного обов'язкового медичного огляду
працlвникв закладу.

3. Керiвникам rypTKiB розробити iнструкцii з правил технiки безпеки зi
свого профiлю.

4. Проводити iнструктажi з технiки безпеки (всryпний, повторний, на

робочому Micui).
5. Виконувати заходи по пiдгr говцi до роботи в зимових умовах.
6. Оформити куточки з пиlан. охорони працi.



За дорrtенням трудового колективу

колективний договiр пiдписаний 25 липня 2022 року

!иректор ЩЩЮТ Голова профкому

Н.В.Скотаренко



Сновський ЦеFгр дlтrячоi m юнацьftоi

творчостi Сяовськоi Micbкoi ради

Про рсспроцiю КФ.кfu.цф

Упрамiнням соцiального захисry населеняя Корюкiвськоi районноi
державяоi адмiвiсrрацiТ вiдловiдно до Порrдку повiдомноi ре€сграцii галузевих

укрлlпд
корюкIвськл рдйоннл дЕr)клвнл ддмlнIстрдцIя

ЧЕРНIГIВСЬКОi ОБЛЛСТI
упрл&IIIння соцIд_rrьноfо злхисту нлсЕ-rIЕння

ry'вorgъn9.мкiФt!!кal5rф.rc'1Ф65r)r|JjJфк:l5jr..

l2.0q,2022 }ar 01.222826 нал9 вiд

(мiжгмузевих) i териrcрiшьних угод. кол€пиввих договорiв заре.сгроваяо
ваш колеюиввий договiр заЛФ4_2ll|55 вiд l2.09.2022 року.

свhлана сАмсон


