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 ̂ В.о. директора КЗ «Маловисківський

ліцей ім. 1'.М.І Ісребийиоса» 
Маловисківсілсої міської ради 
Кіровог'радської області

Аліиі САМЧН11КО

Про повідомну реєстрацію 
колективного договору

Виконавчий комітет Маловисківської міської ради повідомляє, що 
колективний договір укладений між адміністрацією та трудовим колективом 
комунального закладу «Маловисківський ліцей ім.Г.М.І Ісребийиоса»
Маловисківської міської ради Кіровоградської області на 2022-2026 роки 
зареєстровано та занесено до реєстру галузевих (міжгалузевих), 
територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень без 
рекомендацій.

Реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних уг'од, колективних 
договорів, змін і доповнень розміщено на офіційному веб-сайті 
Маловисківської міської ради: інуІБкагасІаїфикг.пеї за посиланням:
головна/міська влада/реєстр Галузевих колективних договорів.

Юрій ГУЛЬДАС

ІІ1ІК, ЛИІІННК ТС.І.096.М04470
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від 13 січня 2022 року №

м. Мала Виска

Про повідомну реєстрацію колективноі о договору 
комунального закладу «Маловисківський ліцей 
імені Г.М.Перебийноса» Маловисківської міської 
ради укладеного між адміністрацією та трудовим 
колективом на 2022-2026 роки

Керуючись П.П.9 п.б чЛ ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про колективні договори і угоди», постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 «Про порядок 
повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних 
договорів», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,-

ВИР1ШИВ:

1 .Провести повідомну реєстрацію колективного дог'овору укладеного між 
адміністрацією та трудовим колективом комунального закладу «Маловисківський 
ліцей імені Г.М.Перебийноса» Маловисківської міської ради Кіровоградської 
області на 2022-2026 роки.
2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Маловисківської 
міської ради зробити ггапис на першій сторіїгці колегегивного договору гга 2022- 
2026 роки та внести в реєстр колекг ивггих дог оворіїг заггис про погйдомггу реєстрації 
колективного договору укладеног’о між адміністрацією та трудовим колективом 
комунального закладу «Маловисківський ліцей імеггі Г.М.Перебийноса» 
Маловисківської міської ради Кіровоградської області.
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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МАЛОВИСКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ 
Г.М.ПЕРЕБИЙНОСА» МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2022-2026 РОКИ

РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1Л. Колективний договір на 2022-2026 рр. між адміністрацією КЗ 
«Маловисківський ліцей ім. Г. М. Перебийноса» Маловисківської міської ради 
Кіровоградської області -  структурним підрозділом відділу освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Маловисківської міської ради, який підзвітний та 
підконтрольний начальнику відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 
Маловисківської міської ради Кіровоградської області та трудовим колективом 
закладу -  повноважним представником найманих працівників (далі -  сторони) 
укладений відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», інших 
нормативно-правових актів та прийнятих сторонами зобов’язань.

1.2. На підставі колективного договору, який є нормативним актом соціального 
партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин в галузі освіти та 
соціально-економічних питань, що стосуються інтересів представників та власників 
(уповноважених ними органів), що і є предметом цього договору.

1.3. Колективний договір вивчає узгоджені позиції і дії сторін, спрямовані на їх 
співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи закладу (далі 
-  заклад), реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних 
гарантій працівників, забезпечення їх конституційних прав досягнення злагоди в 
суспільстві.

1.4. Положення Договору діють безпосередньо та поширюються на працівників 
закладу (в тому числі на тих, які приймаються на роботу з випробувальним 
терміном), які перебувають у сфері дії сторін договору.

1.5. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені Колективним 
Договором, не можуть бути нижчі від рівнів, встановлених законодавством.

1.6. Колективним Договором для працівників, згідно з чинним законодавством, 
можуть встановлюватися додаткові трудові та соціальні гарантії в межах фонду 
заробітної плати.

1.7. Договір може бути розірваним або зміненим тільки за взаємною 
домовленістю сторін. Зміни і доповнення вносяться за згодою сторін після 
проведення переговорів. Пропозиція однієї із сторін є обов’язковим для розгляду 
іншою стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою сторін у 10-денний 
термін. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та Генеральної угоди, 
вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії 
договору -  тільки після переговорів сторін у такому порядку:

• одна із сторін повідомляє іншу сторону і вносить сформульовані пропозиції
щодо внесення змін до договору;
• у 7-денний термін сторони утворюють робочу комісію і розпочинають
переговори;



• ПІСЛЯ досягнення 
відповідний протокол.

згоди сторін, щодо внесення змін оформлясться

1.8. Адміністрація закладу у 5-деіший термін з дня підписання Договору (змін) 
подає його на реєстрацію та у 2-тижневий термін з дня реєстрації забезпечує 
доведення змісту Договору до працівників закладу.

РОЗДІЛ II
ТЕРМІН І СФЕРА ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Договір укладений на 2022-2026 рр. набирає чинності з моменту підписання 
представниками сторін і діє до укладення нового або перегляду цього Договору.

2.2. Жодна із сторін, які уклали Договір, не може впродовж встановленого 
терміну його дії, в односторонньому порядку, припинити виконання взятих на себе 
зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми.

2.3. Сторони домовились під час дії Договору проводити моніторинг дії 
законодавства України з визначених Договором питань, сприяти реалізації чинних 
законодавчих норм щодо прав та гарантій працюючих та ініціювати їх захист.

2.4. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників 
закладу про стан виконання норм, положень і зобов’язань Договору. Періодичність 
оприлюднення відповідної інформації -  не рідше 1 розу на півріччя.

2.5. Колективний Договір вважається не дійсним, якщо він погіршує становище 
порівняно з чинним законодавством, на яких розповсюджується дія цього Договору.

РОЗДІЛ ПІ
СТВОРЕННЯ УМОВ д л я  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЗАКЛАДУ
3.1. з метою реалізації загальної програми закладу в межах асигнувань, 

визначених міським бюджетом на відповідний рік передбачити:
-  самостійне вирішення питань освітньої, методичної, експериментальної
діяльності (в межах затверджених планів та програм);
-  визначення змісту компонента освіти, що надається закладі понад
визначений державний обсяг;
-  прийняття на роботу непедагогічних працівників в межах штатної
чисельності працівників;
-  використовувати асетнування в межах затвердженого кошторису.
3.2. Вживати заходів для безумовного забезпечення права закладу самостійно 

розпоряджатися позабюджетними коштами і доходами від господарської та іншої, 
передбаченої Статутом, діяльності.

3.3. Домагатися забезпечення фінансування закладу в межах затвердженого 
кошторису.

3.4. Забезпечити контроль за фінансуванням заходів соціального захисту 
школярів, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, учнів із 
малозабезпечених сімей.

3.5. Надавати трудовому колективу (уповноваженій особі) інформацію, що 
стосується трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів, а також 
інформацію про результати господарської діяльності закладу. Зазначена інформація 
має бути надана не пізніше 10-денного терміну з дня звернення.

3.6. Не рідше 1 разу на рік розглядати на загальних зборах закладу питання про 
стан дотримання чинного трудового законодавства у закладі.



3.7. Розглядати пропозрщії трудового колективу щодо застосування заходів 
дисциплінарного впливу до керівника закладу, який не виконує умови Колективного 
Договору, з безпосередньої вини якого допущено погіршення соціально- 
економічного становища працівників закладу, інформувати трудовий колектив щодо 
результатів розгляду.

3.8. Сприяти збереженню мережі класів та обсягів їх фінансування за рахунок 
коштів відповідного бюджету.

СТОРОНИ ДОГОВОРУ ДОМОВИЛИСЬ;
3.9. Спрямувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної 

та ефективної роботи закладу.
3.10. Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі 

їх виникнення -  вжити заходи спрямовані на їх вирішення відповідно до Закону 
України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЗОБОВ’ЯЗУСТЬСЯ;
3.11. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в закладі.
3.12. Утримуватись від організації страйків з питань, включених до Договору, 

за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку.
РОЗДІЛ IV 

ЗАЙНЯТІСТЬ
Адміністрація зобов’язується:
4.1. Надавати всім бажаючим можливість працювати на умовах робочого часу з 

оплатою праці пропорційно часу за фактично виконану роботу без будь-яких 
обмежень трудових прав працівників, із збереженням повної трішалості оплачуваної 
відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених, цим колективним 
договором.

4.2. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів 
в закладі.

4.3. При прогнозуванні масового звільнення працівників до 10% загальної 
частини працюючих розробити та реалізувати узгоджену з трудовим колективом 
програм забезпечення зайнятості та соціальної підтримки працівників, яких 
передбачається вивільнити.

4.4. Не допускати економічно необгрунтованого скорочення штатів, робочих 
місць, у випадку об’єктивної необхідності скорочення чисельності педагогічних 
працівників, провести його після закінчення навчального року.

4.5. При виникненні необхідності масового вивільнення працівників (10%) на 
підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України:

-  повідомити не пізніше як за два місяці у письмовій формі державну службу 
зайнятості про вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації 
виробництва і праці; в тому числі ліквідацією, реорганізацією або 
перепрофілюванням закладу, скорочення чисельності або штату працівників;
-  вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей, 
забезпечити їх роботу на іншому робочому місті, в т.ч. за рахунок звільнення 
сумісників, ліквідації суміщення тощо.
4.6. При зміні власника КЗ «Маловисківський ліцей ім.Г.М.Перебийноса», а 

також в разі реорганізації: злиття, приєднання, поділу, перетворення звільнення



працівників проводиться лише у разі скорочення чисельності або штату та за 
заявою працівника.

4.7. З метою створення педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б 
максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню 
періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного 
виду пенсії:

-  при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподілити у 
першу чергу між працівниками, які мають неповне тижневе навантаження, 
віддаючи перевагу спеціалістам, які мають вищі категорії;
-  залучити до викладацької роботи педагогічних та інших працівників 
закладу освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій за умови 
забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в 
обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку;
-  передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки 
іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, основи 
здоров’я лише спеціалістам, за умови забезпечення нормативного 
навантаження (ставки заробітної плати) учителів початкових класів;
-  при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право 
залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації, 
крім передбачених законодавством, надається також і особам перед пенсійного 
віку (ст. 42 КЗпП України).
4.8. Узгоджувати з трудовим колективом (уповноваженою особою) пропозиції 

щодо скорочення чисельності працівників закладу не пізніше 2 місяців з часу 
прийняття рішення з цього питання.

Трудовий колектив (уповноважена особа) зобов’язується:
4.9. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального 

захисту вивільнюваних працівників.
4.10. Забезпечувати захист вивільнених працівників згідно з чинним 

законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення 
на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП. Сприяти створенню нових робочих місць та 
приймати заходи щодо працевлаштування вивільнених працівників, не допускати 
звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до 
трьох років, до шести років -  частина друга ст. 149 КЗпП України, одиноких матерів 
при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ст. 184 КЗпП України).

РОЗДІЛ V
РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ, ТРУДОВИХ ВІДНОСИН. РЕЖИМ ПРАЦІ

ТА ВІДПОЧИНКУ 
Адміністрація зобов’язується:
5.1. Забезпечити ефективну діяльність закладу, виходячи з фактичних обсягів 

фінансування та раціонального врпсористання коштів для підвищення 
результативності роботи закладу, поліпшення становища працівників.

5.2. Спрріяти розвитку і зміцненню матеріально-технічної бази закладу, 
створення оптимальних умов дж  організації освітнього процесу.

5.3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної 
праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів 
навчання, тощо.



5.4. Здійсшовати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках 
забезпечення повної продуктивності зайнятості працюючих і якщо не прогнозусться 
їх вивільнення на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України.

5.5. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх 
адаптації в колективі та професійному зростанню.

5.6. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором 
ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку, інструкцією з 
охорони праці та цосадовою інструкцією.

5.8. Залучати до викладацької роботи:
-  адміністрацію даного закладу освіти;
-  працівників інших установ, організацій, які мають педагогічну освіту, на
умовах погодинної оплати лише за умови забезпечення штатних педагогічних
працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості
годрш на ставку.
5.9 Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за 

попереднім погодженням з трудовим колективом (уповноваженою особою) згідно з 
чинним законодавством.

5.10. Звільнення працівників у зв’язку із скороченням здійснювати лише після 
закінчення навчального року.

5.11. У термін визначений працівником, за його власним бажанням розривати з 
ним трудовий договір в тому числі строковий, якщо в закладі не виконується 
законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань.

5.12. Впродовж 10 днів з часу отримання інформації змін до нормативних 
документів доводити до відома членів трудового колективу стосовно трудових 
відносин, організації праці, їх змісту, прав та обов’язків.

5.13. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з 
уповноваженою особою трудового колективу.

5.14 Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення 
працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.

5.15. Про запроваджевня нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти 
працівників не пізніще як за 2 місяці до їх запровадження (ст. 32 КЗпП України).

5.16. Сприяти своєчасному щорічному підвищенню кваліфікації педагогічних 
працівників, домагаючись при цьому надання їм відповідних пільг, компенсації 
згідно з чинним законодавством, збереження середньої заробітної плати, оплату 
вартості проїзду, виплату добових. Працівникам, відрядженим на семінари, 
олімпіади та інще компенсувати матеріальні витрати в межах фонду заробітної 
плати.

5.17. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний 
рік проводити в кінці поточного навчального року, погоджуючи його на засіданні 
педагогічної ради.

Не обмежувати обсяг навчального навантаження максимальними нормами.
Навчальне навантаження в обсязі мешпе тарифної ставки встановлювати лише 

за письмовою згодою працівника.
Передавати уроки образотворчого мистецтва, музики та співів, фізкультури в 

початкових класах спеціалістам лише за згодою вчителя початкових класів.
5.19. При складанні розкладу навчальних занять забезпечити оптимальний 

режим роботи:



-  ДЛЯ жінок, що мають двох і більше дітей віком до 6 років;
-  для тих, хто поєднує роботу з навчанням.
5.20. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними 

професійних обов’язків, за винятком випадків, передбачених чинним 
законодавством.

5.21. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні, неробочі, дні лише у 
виняткових випадках, за їх згодою і за погодженням з уповноваженою особою 
трудового колективу.

5.22. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним 
законодавством.

5.23. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з 
уповноваженою особою трудового колективу не пізніше 15 квітня і доводити до 
відома працівників.

5.24. Повідомляти працівників про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 
тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону України «Про відпустки»).

5.25. На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це 
передбачено графіком, період у випадках:

-  порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки;
-  несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки, тобто не пізніше
ніж З дні до початку відпустки (ст. 10, 21 Закону України « Про відпустки»).
5.26. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну 

безперервну частину відпустки надавати педагогічним працівникам у розмірі не 
менше 14 календарних днів. Невикористану частину відпустки надавати у 
канікулярний період ( п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 
р. №346). Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядок, передбаченому 
ст. 11 Закону України «Про відпустку».

5.27. Надавати відпустку (або її частину) керівним та педагогічним працівникам 
впродовж навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного 
лік>твання (Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №346).

5.28. Надавати відпустку одному з батьків, які мають двох або більше дітей 
віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері 
(батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, одинокій матері, 
батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, який 
виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в 
лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з 
інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, чи одному із прийомних батьків 
налається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів 
без \рахування святкових і неробочих днів (ст.73 Кодексу законів про працю 
України).

5.29. Надавати одноразова оплачувану відпустку при народженні дитини 
тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) не 
пізніше трьох місяців з дня народження дитини таким працівникам:

1) чоловіку, дружина якого народила дитину;
2) батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, 

за >люви шо вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні 
права та обов’язки;
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3) бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитивш, які фактично 
здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким 
батьком) (ст 19' КЗпП ).

5.30. Надавати додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем 
трішалістю до 7 календарних днів згідно Додатку 4 (орієнтовний перелік посад 
працівників з ненормованим робочим днем затверджений Галузева угода між 
Міністерством освіти і науки України, Профспілками працівників освіти і науки 
>’к'раїни та Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців у галузі вищої 
освіти на 2021-2025 роки)

5.31. Надавати відпустки без збереження заробітної плати за наявності особистої 
заяви працівника.

5.32. Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його 
згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону України 
«Про відпустки»),

5.33. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил 
вн>трішнього розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового морально- 
психологічного клімату.

5.34. Запобігати індивідуальним та колективним трудових конфліктів, а у разі їх 
вїшикнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством.

5.35. Сприяти забезпеченню матеріального заохочення педагогічних 
працівників, учні яких стали переможцями всеукраїнських та міжнародних 
\^нівських олімпіад, конкурсів, турнірів.

5.36. Погоджувати з уповноваженою особою трудового колективу:
-  запровадження змін, перегляд умов праці;
-  час початку і закінчення роботи, режрш роботи змін, поділ робочого часу на 

частини, застосування обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими 
передбачати можливості створення умов для приймання працівниками їжі протягом 
робочого часу на тих роботах, де особливості виробництва не дозволяють 
встановити перерву.

5.37. Враховувати рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо 
затвердження та погодження керівником закладу посадових обов’язків працівників.

Уповноважена особа трудового колективу зобов’язується;
5.38. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів 

щодо організації праці, їх права та обов’язки.
5.39. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього 

трудового розпорядку.
5.40. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію 

нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, 
розподілення навчального навантаження.

5.41. Сприяти попередженню виникнення трудових конфліктів.
РОЗДІЛ VI

НОРМУВАННЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ
6.1. Керівник зобов’язується:
6.1.1. Забезпечити педагогічним працівникам диференціацію 

окладів (ставок заробітної плати) відповідно до кваліфікаційних
посадових
категорій.

встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за



педагогічні звання, надбавок за почесні звання, доплат за наукові ступені та вчені 
звання, успішне проходження сертифікації тош,о.

6.1.2. Забезпечити в закладі гласність умов оплати праці, запровадження 
та розміри доплат, надбавок, премій, винагород та інших заохочувальних, 
компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених 
законодавством України, угодами з обов’язковим погодженням вищезазначених 
шггань з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації. Оплату 
праці працівників закладу здійснювати в першочерговому порядку, всі інші 
платежі здійснювати після виконання зобов’язань щодо оплати праці (ст.15 Закону 
^’країни “Про оплату праці”).

6.1.3. Своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникам закладу 
заробітну плату за період відпусток, а також поточну заробітну плату у грошовому 
вираженні через систему банкоматів по пластиковим карткам, згідно особистої 
шїсьмової заяви працівника, у робочі дні двічі на місяць, через проміжок часу, що не 
перевищує щістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після 
закінчення періоду, за який здійснюється виплата:

□ виплата заробітної плати за першу половину місяця -  15 числа,
□ розмір заробітної плати за першу половину місяці - не менше оплати 

за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового 
окладу) працівника;

□ заробітна плата за місяць - до 7 числа наступного місяця (ст. 115 КЗпП 
України, ст. 24 Закону України «Про оплату праці», ст. 21 Закону України «Про
ВІДГП’СТКИ»).

6.1.4. При збігу термінів виплати заробітної плати з вихідним, святковим або 
неробочим днем, виплачувати її напередодні (ст. 115 КЗпП України, ст. 24 Закону 
України «Про оплату праці»).

6.1.5. Заробітну плату за весь час щорічної відпустки виплачувати не пізніще 
НІЖ за три дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП України).

6.1.6. Щорічну відпустку, на вимогу працівника, перенести на ішпий період у 
разі порущення терміну письмового повідомлення працівника про час надання 
вілтстки, несвоєчасної виплати заробітної плати працівнику за час щорічної 
ВІЛЛ} стки (ст. 80 КЗпП України).

6.1.7. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про дані, 
що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:

І  загальна сума заробітної плати з розщифровкою за видами виплат,
□ розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати,
□ сума зарплати, що належить до виплати (ст. 110 КЗпП України).
6.1.8. Забезпечити встановлення і виплату мінімальної заробітної плати 

відповідно до чинного законодавства України.
6.1.9. Забезпечити оплату праці працівників закладу за заміну будь-яких 

категорій тимчасово відсутніх працівників у повному розмірі за їхньою 
кваліфікацією (п. 6.3.18 Галузевої угоди).

6.1.10. Установити такі розміри доплат згідно п.З постанови Кабінету 
Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі 
Єлішої тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами, внесеними
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згідно з постановами Кабінету Міністрів України, з використанням на цю 
мету' усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами за;

□ суміщення професій, посад у розмірі до 50% посадового окладу (тарифної 
ставки);

□ розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконуваних 
робіт до 50% посадового окладу (тарифної ставки);

□ виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення з 
основної роботи до 50% посадового окладу (тарифної ставки) (п. 6.3.6 
Г алузевої угоди).

6.1.11. З метою підвишення престижності праці педагогічних працівників, 
забезпечити встановлення та виплату надбавки в граничному розмірі ЗО відсотків 
посадового окладу (ставки заробітної плати), але не менше 5 відсотків, 
педагогічним працівникам закладу освіти, у межах фонду оплати праці з 
\рах\-ванням підвищень посадового окладу. Надбавку встановити на весь обсяг 
навчатьного навантаження, що виконується працівником (постанова Кабінету 
Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним 
працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної 
І професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх 
галпорядкування» із змінами, внесеними згідно з Постановам КМ №88 від 
25.03.2014, №23 від 11.01.2018). Розмір надбавки обчислюватиметься 
пропорційно обсягам роботи чи відпрацьованому робочому часу .

6.1.12. Забезпечити встановлення надбавки в розмірі до ЗО відсотків
заступникам керівника закладу загальної середньої освіти, посади яких

винесені до посад педагогічних працівників, вчителям, які викладають предмети 
зплно з відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти 
постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про

встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, 
позашкоьної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої 
освітіг інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» із змінами, 
внесешіми згідно з Постановам КМ №88 від 25.03.2014, №23 від 11.01.2018).

6.1.13. Забезпечити встановлення надбавки в розмірі не менше 20 відсотків;
І  заступникам керівника школи, посади яких віднесені до посад педагогічних 

прашвшіків, в яких апробзчоть державний стандарт початкової освіти 
виповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, 
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988, 
вчителям такої школи;

□ заступникам керівника школи, в якій навчання хоча б в одному з 
початкових класів здійснюється за державним стандартом початкової освіти 
виповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, 
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988, 
вчіїтелям таких класів зазначеної школи

6.1.14. Встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії 
за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, 
реалізацію інноваційних проектів тощо відповідно до законодавства, установчих 
лок\хїентів та даного колективного договору.
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6.1.15. Забезпечити встановлення педагогічному працівнику, який 
:лішно пройшов сертифікацію, щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків

л>халового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу
п=елагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката, на підставі заяви 
П-ЄЛ2ГОГІЧНОГО працівника і сертифіката, який міститься в Єдиній державній 
електронній базі даїшх з питань освіти (п.5 ст.61 Закону України «Про освіту», 
гкхтанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1190 «Про
затвердження Положення про сертифікацію цедагогічних црацівників».

6.1.16. Забезпечити встановлення щомісячної надбавки за вислугу років 
лрашвшікам, які обіймають педагогічні посади, відповідно ст. 61 Закону України
Про освіту» та Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та 

іза>тсово-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 «Про 
реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про 
ОСВ1ГЧ •*. частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», 
частшпї другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про 
позашкшьну освіту»» (п. 8.3.1 Галузевої угоди).

Зміну розміру надбавки проводити з місяця, що настає за місяцем, коли 
віїніжло таке право, якщо документи, необхідні для своєчасного і правильного 
обчислення стажу, знаходяться в закладі освіти, або з дня подання таких 
локлхіентів працівником.

6.1.17. Виплачувати педагогічним працівникам щорічну грошову винагороду у 
розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну 
працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків відповідно до 
Положення(ст. 57 Закону України «Про освіту»).

6.1.18. Забезпечити матеріальне стимулювання працівників, нагороджених 
виомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України, 
переможців фахових конкурсів “Учитель року” тощо (п. 6.3.17 Галузевої угоди, 
н6 3.30 Угоди)

6.1.19. Виплачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення у 
розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні 
щорічної відпустки (ст.57 Закону України „Про освіту”, п. 8.3.1 Галузевої угоди).

6.1.20. Установлювати доплати за окремі види педагогічної діяльності 
педагогічним працівникам закладу відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
>'країші від 25.08.2004 року № 1096 «Про встановлення розмірів доплат за окремі 
Ейдн педагогічної діяльності».

6.1.21. Здійснювати оплату праці вчителів, які викладають декілька предметів 
л-заріантної складової навчального плану, зокрема й у іншому закладі 
загальної середньої освіти, та пройшли курси підвищення кваліфікації з цих 
предметів, виходячи з присвоєної кваліфікаційної категорії з основного предмета
за фахом) (п. 6.3.21. Галузевої угоди).

6.1.22. З метою дотримання вимог Положення про навчальні кабінети 
загадьноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
на>-кн Ук*раїни від 20.07.2004 № 601 та Положення про навчальні кабінети з 
прідюдничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 14.12.2012 № 1423, при 
встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами;
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: не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів закладів
загальної середньої освіти, за завідування якими встановлюється додаткова 
оплата;
І забезпечити оплату працівнику за завідування кількома навчальними 

кабінетами з безумовним дотриманням норм постанови Кабінету Міністрів 
^'країни від 25.08.2004 № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі 
вїідн педагогічної діяльності» та пункту 41 Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом 
Мшістерства освіти України від 15.04.1993 № 102, якими не встановлено 
б>дь-яких обмежень та застережень щодо їх відповідного оснащення чи 
атестації з обов’язковим погодженням з профспілковим комітетом розміру 
доплати конкретному педагогічному працівнику (п. 6.3.4 Галузевої угоди).

6.1.23. Здійснювати відповідні доплати керівним працівникам закладу, які 
Енкон>тоть на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови 
покладення на ішх у випадках виробничої необхідності обов’язків по завідуванню 
відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників (п. 6.3.5 Галузевої 
>тодні.

6.1.24. Здійснювати за час роботи в період канікул оплату праці педагогічних 
Т2 шппіх працівників, яким дозволено вести викладацьку роботу з розрахунку 
з^юбітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул (п. 
” і Інстр\тщії про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

6.1.25. Здійснювати оплату праці вчителів, вихователів груп продовженого 
дня, інших педагогічних працівників закладу у випадках, коли в окремі дні (місяці) 
заняття не проводиться з незалежних від них причин (пандемії, епідемії, 
метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при 
тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства України. Час 
простою не з вини працівників, включаючи непедагогічішх працівників, в тому 
числі на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, 
оплачувати в розмірі середньої заробітної плати, але не менще тарифної ставки 
(посадового окладу) (п. 8.3.3 Галузевої угоди, п. 6.1.9 Регіональної угоди).

6.1.26. Здійснювати оплату праці керівних та ішпих працівників закладу 
за годіши викладацької роботи чи заняття з гуртками в закладі, понад 
основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для 
учіггелів, керівників, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією).

За години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані, як виняток, у 
зв'язку з виробничою необхідністю понад норму, зазначену вище, провадити 
гюгодшшу оплату за фактичну кількість годин, але не більще 240 годин на рік (п. 91 
’чструтсції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, 
затвердженої наказом МОН України від 15.04.1993 № 102).

6.1.27. Забезпечувати компенсацію втрати частини заробітної плати через 
порушення термінів її виплати згідно з чинним законодавством України.

6.1.28. Не допускати компенсацію надурочних робіт шляхом надання відгулу.
6.1.29. За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для 

азггтя чи здоров’я працівника, або людей, які його оточують, і навколишнього 
прідюдного середовища не з його вини, за працівником зберігати середній 
заробіток (ст. 6 Закону України „Про охорону праці”).
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6.1 ЗО. Зберігати за працівником місце роботи (посаду) і середній заробіток 
зл час проходження медичного огляду (ст. 17 Закону України „Про охорону праці”).

6.131. Забезпечити своєчасне й правильне встановлення й виплату 
град-зника-М заробітної плати з урахуванням зміни розмірів посадових окладів на 
хнов: Єлішої тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, розміру 
уд-дматьної заробітної плати, освіти, стажу роботи, категорій, звань, наукових 
~.~:еніз тощо.

6.132. Своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів працівників 
згддк Закон) України «Про індексацію грошових доходів населення» у зв’язку із 
З9•:cтaння^  ̂цін і тарифів на споживчі товари та послуги.

6.133. Передбачити у кошторисі закладу видатки на преміювання, 
наїа-зіч матеріальної допомоги працівникам закладу, стимулювання творчої

і педагогічного новаторства керівних, педагогічних працівників, залежно 
з_; хобнстого внеску кожного працівника або за виконання особливо 
зсж-тивнх (термінових) робіт на строк їх виконання у розмірі не менше 2 відсотків 
г_-.2нового фонду заробітної плати (п.52 Інструкції про порядок обчислення 
■;.^?бітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і

Ук-раїни від 15.04.1993 № 102, п. 6.3.16 Галузевої угоди).
6.1.34. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні 

тр> лового договору відповідно до ст. 44 КЗпП України;
І з підстав, зазначених у пункті 6 ст. 36, пунктах 1, 2, 6 ст. 40 КЗпП України, 

-} розхіірі не мешпе середнього місячного заробітку;
І у випадку призову або вступу на військову службу, направлення на 

дгьтернативну (військову) службу (пункт З ст. 36 КЗпП України), - у розмірі двох 
мшіматьних заробітних плат;

І унаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом 
вимог законодавства про працю і зобов’язань колективного чи трудового договору 
ст ст.38,39 КЗпП України), - у розмірі не менше тримісячного середнього 

заробітк)'.
6.1.35. Здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час (з 10-ї години 

вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей 
час. у розмірі 40 % цосадового окладу (ставки заробітної плати) (п. 6.3.7 Галузевої 
>тоди)

6.1.36. Здійснювати доплати працівникам за роботу у шкідливих і важких 
> мовах праці на підставі атестації робочих місць за умовами праці (Додаток 
до постанови Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 03.10.1986 № 387/22- 
"т -Про оцінку умов праці на робочих місцях та порядку застосування 
гдчузевнх переліків робіт, на яких можуть встановлюватись доплати 
пглшзшікам за умови праці», наказ закладу «Про результати атестації робочих 
м::ць за >лювами праці та визначення права працівників на пільги і компенсації, 
передбачені чинним законодавством»).

6.1.37. Проводити преміювання працівників закладу відповідно до їх внеску в 
загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці, за погодженням з 
прсчкпітковим комітетом (постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 
.2^8 -'Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів 
. ;чоефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 
окремісх галузей бюджетної сфери», п. 8.3.2 Галузевої угоди).
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6.138. Звернути особливу увагу на визначення розмірів преміювання, 
грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання покладених

чі?\ обов’язків, надбавок і доплат, надання щорічних відпусток, тарифікацію 
• :саг с.'шзьких осіб посадових осіб юридичних осіб публічного права (ст.28 Закону 

о  іі:-!-*: Про запобігання корупції»),
6 .1 3 9 . Використовувати кошти загального й спеціального фондів за 

т:;-:,'Ченням згідно з чинним законодавством України. Не допускати вилучення 
: “с_ 2.тьшїх коштів на покриття видатків, що мають здійснюватись за рахунок

2.--Ьного фонду.
6.1.40. При ліквідації або реорганізації закладу забезпечити своєчасну 

ій*г_тділ працівникам розрахунку по заробітній платі.

6.2. Уповноважена особа від трудового колективу зобов’язується:
6.2.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням в закладі 

заоводавства про працю, зокрема, за виконанням договірних гарантій з оплати 
грдл та термінів її виплати (ст. 259 КЗпП України).

6.2.2. Реагувати на безпідставне скасування або зменшення педагогічним 
орашзшікам окремих видів доплат та надбавок.

6.2.3. Організувати контроль за здійсненням перерахунків посадових окладів, 
ставок заробітної плати працівників закладу відповідно до розміру мінімальної 
заробітної плати.

6.2.4. Забезпечувати взаємодію з органами місцевого самоврядування, 
Ейконавчої влади, органами державного нагляду, міською організацією профспілки 
прашвшжів освіти і науки України для вирішення питань, пов’язаних із 
реалізацією права працівників на своєчасну і в повному обсязі оплату праці.

6.2.5. Сприяти в наданні працівникам закладу необхідної консультативної 
допомоги шодо питань оплати праці.

6.2.6. Ініціювати питання про притягнення до дисциплінарної та 
аіуїністративної відповідальності згідно із законодавством, осіб, винних у 
ічезііконанні вимог законодавства про оплату праці, - умов даного 
ко.-іеітшного договору, що стосуються оплати праці (ст. ст. 45, 1471 КЗпП України, 
ст 36 Закону України „Про оплату праці”, ст. 18 Закону України „Про 
котекпшні договори і угоди”).

6.2.7. Представляти інтереси працівника при розгляді трудового спору в 
КОМІСІЇ по трудових спорах (ст. 226 КЗпП України).

6.2.8. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати 
□рап в сулі (ст.46 ЦПК України).

6.2.9. Здійснювати роз’яснювальну роботу щодо практики звернення 
□раїлвшків освіти до судів про примусове стягнення заборгованої заробітної плати 
та сллі відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань у 
закладах освіти.
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63. Сторони колективного договору домовились:
63.1. Кваліфікувати несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної 

плати як грубе порушення законодавства про працю і цього колективного договору 
та кюшати спільних оперативних заходів відповідно до чинного законодавства 
З'кцаішї.



^ П р о в о д и т и  моніторинг та регулярно, не рідше одного разу на квартал, 
іся інформацією про стан дотримання законодавства і положень 

ного договору у сфері оплати праці та здійснювати заходи за фактами 
пор\тпень.

РОЗДІЛ VII
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я 

Адміністрація зобов’язується:
".1. Роботу з охорони праці проводити відповідно до вимог законодавства 

срашв з охорони праці та наказу Міністерства освіти і науки України від 
І - 12 2017 року № 1669.

".2. Забезпечити в закладі функціонування системи управління охороною праці 
з вимогами ст. 13 Закону України «Про внесення змін до Закону України 

- 22ро охорон}’ праці».
"З. Домагатися передбачення в місцевому бюджеті витрат на охорону праці в 

'іаєтзлах освіти в розмірі не менше 0,2 % від фонду оплати праці (ст..19 Закону 
2* схгнїї >Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці»).

"^.Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів по створенню 
Тезг-ечшїх та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів 
: : хороші праці.

"3. Щорічно до 01 вересня проводити аналіз виробничого травматизму і 
ог*:*фза\ворювань. розробити конкретні заходи щодо запобігання нещасних випадків 
’ і  л^'чі)за\ворювань на виробництві.

".6, Щорічно проводити навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на 
»оотах з підвищеною небезпекою.

".7. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками 
жлмог Закону України «Про охорону праці», технологічних процесів, графіків 
"лново-попереджувальних ремонтів устаткування.

".8. З метою покращення умов праці жінок реалізувати такі заходи;
1) не допускати жінок на важкі роботи та роботи з шкідливими умовами праці 
ВІДПОВІДНО до переліку робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на 
яких забороняється застосування жінок ( затверджений наказом Міністерством 
охорони здоров’я України від 29.12.1993 р. №256);
2) не допускати жінок до піднімаїшя і перенесення вантажу, вага якого 
перевишує гранично допустимі норми відповідно до граничних норм 
піднімання важких предметів жінкам (затверджені наказом Міністерства 
охороші здоров’я України від 10.12.1993 р. №241).
".9. На зборах трудового колективу вирішити питання про можливість 

гтвссення в закладах освіти комісії з питань охорони праці (ст. 16 Закону України 
хПро внесення змін до Закону «Про охорону праці»).

".10. Наказом керівника закладу створити постійно діючу комісію для 
"сгезірюі знань працівників з питань охорони праці (Типове положення про 
я ч а н н я  з питань охорони праці 17.02.1999 р. ДНАОП 0.00-4-12-99).

".11. Сприяти проведенню попереднього (при прийнятті на роботу) і 
“ер-юдичшіх медичних оглядів працівників, в т.ч. зайнятих на важких роботах, 
>:*богах з шкідливими і небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у 
гр?фесійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком
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л: І '_ т>сцл іст. 17 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
прані»).

"-12. На прохання працівників організувати позачерговий медичний огляд, 
_тг2Иізннк пов’язує погіршення стану свого здоров’я з умовами праці (ст. 17 

Україші «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці»).
".13. Забезпечити проведення атестації робочих місць за умовами праці 

П:стаіл>ва Кабінету Міністрів України від 02.08.92 р. №422).
".14. Щорічно виконувати всі заходи по підготовці до роботи в зимових умовах. 
".15. Забезпечувати належне утримання санітарно-побутових приміщень.
> ровноважена особа трудового колективу зобов’язується;
".16. Постійно здійснювати громадський контроль за додержанням 

їЖі»олавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, 
аїлежних віфобничих та санітарно-побутових умов, забезпечеиня працюючих 
г^оляго-М- спецвзуттям, іншими засобами індивідуального колективного захисту 

’ Закон) України « Про внесення до змін Закону «Про охорону праці»), 
гіа збора.\ трудового колективу визначити представників трудового колективу 

і я  здшснення громадського контролю за додержанням законодавства з питань 
:х хош ї праці.

".1". У разі загрози життю або здоров’ю працівників, вимагати від роботодавця 
ЯЄ-2ЛНОГО припинення роботи закладу освіти для усунення такої загрози.

".18. Брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків, професійних 
за»зрювань в закладі освіти та надавати висновки про них, вносити роботодавцям, 
лецжавшсм органам управління нагляду подання з питань охорони праці та 
: іегж>-ватн від них аргументовану відповідь.

".19. Систематично перевіряти виконання керівником закладу пропозиції 
тг> лозого колективу з питань охорони праці, домагатись їх максимальної реалізації. 

".20. Регулярно виносити на розгляд зборів трудового колективу, питання стану 
охорони праці.

РОЗДІЛ VIII
СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ, КОМПЕНСАЦІЇ 

Адміністрація сприятиме:
І.1. Застосуванню договірного врегулювання соціальних гарантій відповідно до 

законодавства.
Наданню відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту», в межах 

ї-г?_:-:іг-:ених Законом України «про Державний бюджет» на відповідний рік за 
коштів, визначених відповідним бюджетом:

~ педагогічним працівникам щорічної винагороди за сумлінну працю, зразкове 
виконання службових обов’язків у розмірі до одного посадового окладу та 
зооомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток у розмірі не більше 
одного посадового окладу;
-  педагогічним працівникам надбавок за вислугу років.
$3, Забезпеченню надання всім категоріям працівників, в межах визначених 

джетом на відповідний рік, матеріальної допомоги, в т.ч. на оздоровлення, в сумі 
Пій пх-іого посадового окладу на рік, виплату премій відповідно до їх особистого 

за загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, 
з^ггзегдженого в кошторисі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
>!і’ від 30.08.2002 року.
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Я. 4. Забезпеченшо:
-  оплати простою не з вини працівника в розмірі, передбаченому чинним 
законодавством, не нижче двох третин тарифної ставки (посадового окладу);
-  штати праці вчителів у випадках епідемії, несприятливих метереологічних 
\ліов. у період яких освітній процес здійснюється за дистанційною формою 
:-_іБчання із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, 
отриманням при цьому умов чинного законодавства.
8- 5. Педагогічним працівникам реалізації свого права:
-  на захист професійної честі і гідності;
-  галвнщення кваліфікації, вільний вибір змісту, програм, форм навчання.
8.6. разі захворювання педагогічних працівників, яке унеможливлює 

іетонання ними професійних обов’язків і обмежує перебування в дитячому, 
>чнзськом> колективах або тимчасового переведення за цим чи інших обставин на 

робот>, збереження за ним попереднього середнього заробітку. У разі хвороби 
^  каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до відновлення 
гргоезлатності або встановлення інвалідності (ст. 57 Закону України «Про освіту»).

РОЗДІЛ IX

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

Сторони зобов’язуються;
<1.1. Визначити осіб відповідальних за виконання окремих положень 

сі .'єїгпшного договору та встановити термін їх виконання.
9Л. Періодично проводити зустрічі адміністрації з уповноваженою особою 

7г^J^>вoгo колективу інформувати сторони про хід виконання колективного 
зховору.

9Л. Двічі на рік (січень, червень) спільно аналізувати стан виконання 
с:>-іегпівного договору, заслуховувати звіти керівника та уповноваженої особи про 
;«і.іізашю взятих зобов’язань на загальних зборах трудового колективу.

9.4. У разі несвоєчасного виконання зобов’язань аналізувати причини та 
£>»ггн термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.

9- 5. Осіб, винних у невиконанні колективного договору, притягувати до 
їг_!г>?в'_;2.тьності згідно з чинним законодавством.

> иовноважена особа трудового колективу зобов’язана:
Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового 

лі:г з керівником закладу, якщо він порушує законодавство про працю і не 
є зобов’язань за колективним договором (ст. 45 КЗпП).

.•адміністрація зобов’язується надрукувати, забезпечити реалізацію та 
г*: -мвожітї колективний договір за дорученням трудового колективу.

18

ІСгріЕник

Аііна САМЧЕНКО

Уповноважена особа від трудового 
ко^ктиву
. Валентина СКРИПНІЧЕНКО
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ПОГОДЖУЮ

Уповноважена особа від 
тр> л ов (^  колективу

В.В.Скриішіченко

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора закладу 
А.О. Самченко

П О Л О Ж Е Н Н Я
КЗ «Маловисківський ліцей ім.Г.М.Перебийноса»

■ Про видання педагогічним працівникам щорічної 
вішагороди (ст. 57 Закону України «Про працю»)»

Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам видається за 
т-:} працю, зразкове виконання службових обов’язків, за умови досягнення 
> с п іх ів  у навчанні, вихованні учнів, відсутність порушень виконавчої і 

~г* ловоі дисципліни.

Кріггерії оцінки діяльності педагогічного працівника:
-  учитель виявляє ґрунтовну професійну компетентність;
-  добре володіє ефективними формами організації навчально-виховного 

□ропесу;
-  досягає значних результатів у розв’язанні педагогічних завдань, 

прозодить відкриті уроки;
-  відзначається загальною культурою, моральними якостями;
-  вивчає індивідуальні особливості учнів, сприяє розвиткові їх 

ідібностей, талантів;
-  виховує в учнів повагу до батьків, жінки, культурно-національних, 

д>ховних, історичних цінностей України, дбайливого ставлення до 
навколишнього середовища;

-  додержується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх 
ви будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігає 
Еяашанню ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок, пропагує 
ідоровий спосіб життя;

-  підтримує тісний зв'язок з батьками, надає їм консультативну 
допомогу з питань навчання, розвитку їхніх дітей;

-  постійно підвищує свій фаховий рівень, педагогічну майстерність, 
загальн\' культуру;

-  виконує накази, розпорядження адміністрації закладу, органів 
державного управління освітою;

-  як класний керівник організовує, проводить виховну роботу з учнями 
в том> числі класні години, підготовку та участь в загально шкільних заходах, 
проводить відкриті виховні заходи;

-  організовує суспільно-корисну працю дітей по самообслуговуванню, 
благоустрою закладу, її території;

-  забезпечує розвиток учнівського самоврядування, чергування учнів по 
заісладі та класу;



-  вішчає умови життя учнів, їх інтересів, нахили, відвідує їх дома;
-  проводить батьківські збори, викликає батьків для спільного 

розв'язання питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю учнів;
-  відповідає за ведення документації;
-  відповідає за виконання завдань по ремонту, збереженню обладнання 

закріплених класних кімнат;
-  наявність грамот, подяк винесених директором закладу;
-  відсутність порушень виконавчо-трудової дисципліни.

\кханізм представлення педагогічних 
прашвшпсів до грошової винагороди.

-  відвідування уроків, позакласних уроків адміністрацією закладу;
-  са.мооцінка медпрацівника своєї діяльності;проходить оцінювальні 

:~збесіди з директором закладу, його заступниками;
-  проводить аналіз анкет, проведених з різних питань життєдіяльності 

закладу з учнями, вчителями, батьками;
-  видається наказ по закладу «Про винагороду педпрацівникам закладу»

20

•>рмн заохочення працівників закладу.
1) Разова винагорода в межах посадового окладу за календарний рік.
2) Винесення подяки в наказі по закладу з записом до трудової

І̂ Б̂ККИ.
3) Творча відпустка в кані кульний час.
4) Представлення до педагогічних знань.
5) Винагородження грамотами районного та обласного відділів

осахтн.
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ПОГОДЖУЮ

І* г»:-з н оважена особа від 
"т> колективу

" В. В. Скрипніченко

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора закладу 
А. О. Самченко

П О Л О Ж Е Н Н Я
про преміювання працівників 

КЗ «Маловисківський ліцей ім.Г.М.Перебийноса»

Положення про преміювання працівників закладу розроблене відповідно до 
Законодавства (Постанова Кабінету Міністрів №1298 від 30.08.2002 року) з 

матеріального заохочення працівників закладу за відповідність, ініціативу, 
особливий внесок працівника в навчально-виховний процес його 

до посадовий обов’язків, результатів діяльності і особливих досягнень в

ТЕРП ПРЕМІЮВАННЯ 
5ВГОПЧНИХ працівників
1. Особливий внесок вчителя в освітній процес.
1. Таорчість вчителя над удосконаленням уроку як основної форми організації 

-ВІ£ХОВНОГО процесу.
Робота вчителя обдарованими дітьми, їх участь в обласних та 

іб^пканських олімпіадах.
Робота вчителя над впровадженням інноваційних технологій в навчально- 

.лєий процес, впровадження передового досвіду.
5- П^?ведення відкритих уроків, виховних заходів з метою поділитися досвідом 

ї колегами.
к  Гтавлення педагогічного працівника до виконання посадових обов’язків. 

Лзсягнення особливих результатів діяльності.

ПРЕМЮВАННЯ 
і>ючого та допоміжного персоналу 

1- %тке дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.
2. Рх::не та своєчасне виконання робіт по підтримці належних санітарно- 

.“О стану приміщення та террггорії закладу.
І, Лгпшна у'часть у проведенні ремонтних літніх робіт.
4. Чгпсе виконання вказівок керівника.
5. Зрізкове ставлення до службових обов’язків.

Зотрнмання правил техніки безпеки на робочих місцях.
Чергування на закріплених об’єктах.
;>соблнвий вклад в естетичне оформлення приміщення закладу, 

ль працівника на преміювання оцінюється постійно діючою комісією в 
представника адміністрації закладу та уповноваженої особи трудового 

> рівній кількості за відповідними критеріями.



Додаток 1
до Колективного договору 
між адміністрацією КЗ «Маловисківський 
ліцей ім. Г.М.Перебийноса» і трудовим 
колективом закладу на 2022-2026 рр.

СПИСОК
■X місць, професій і посад Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ступенів, 

іам  яких за результатами атестації робочих місць підтверджено право 
на щорічні додаткові відпустки за роботу в шкідливих
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та важких умовах пращі*

( К  Жакмгиування професії, 
Ш посади

Фактична 
зайнятість 
протягом 

робочого дня,
%

Розділ списку*

Визначена
тривалість
відпустки,

календарних
днів

І  2 3 4 5
І '•'й-д;-?н:ст (кочегар 75,0 Розділ XXXIII «Загальні 

професії в усіх галузях 
господарства», підрозділ 
«Загальні професії за 
іншими видами робіт», 
позиція 87

4

! *" ’.-ЕГ 62,5 Розділ XXXIII «Загальні 
професії в усіх галузях 
господарства», підрозділ 
«Загальні професії за 
іншими видами робіт», 
позиція 77

3

до постанови КМУ від 17 листопада 1997 року № 1290 (із змінами та

Аліна САМЧЕНКО

к-.'е'» ■'З'. в.в. Скрипніченко



Додаток 2
до Колективного договору 
між адміністрацією КЗ «Маловисківський 
ліцей ім. Г.М.Перебийноса» і трудовим 
колективом закладу на 2022-2026 рр.
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СПИСОК
чкиь, професій і посад Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ступенів, 

■рапівникам яких підтверджено право на щорічні додаткові 
вцпустки за роботу в особливих умовах праці

Вт мт у€ання
професії,
посади

Фактична 
зайнятість 
протягом 

робочого дня,
Розділ списку^

Визначена
тривалість
відпустки,

календарних
днів

І
!

і

4
медична 64,5
медична з 

ле~^чизго
62,5

Розділ XVII «Охорона 
здоров’я, освіта та соціальна 
допомога», підрозділ 
«Загальні професії медичних 
працівників закладів та 
установ охорони здоров’я, 
соціального захисту 
населення та освіти», 
позиція 133

50,0 Розділ XV «Транспортні 
послуги», підрозділ 
«Функціонування наземної 
транспортної 
інфраструктури», 
позиція 13

•  Ті 2 до постанови КМУ від 17 листопада 1997 року № 1290 (із змінами та

1
Аліна САМЧЕНКО

В.В. Скрипніченко



Додаток З
до Колективного договору 
між адміністрацією КЗ «Маловисківський 
ліцей ім. Г.М.Перебийноса» і трудовим 
колективом закладу на 2022-2026 рр.
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СПИСОК
робочих місць, професій і посад КЗ «Маловисківський ліцей 

'ЛLIlep€бийнoca», працівникам яких за результатами атестації робочих 
ісяь витверджено право на доплати до тарифних ставок або посадових 

ок.іалів за роботу у шкідливих та важких виробничих умовах

■ і  Штилтування професії, 
посади

Фактична 
зайнятість 
протягом 
робочого 

дня, %

Визначений
розмір

доплат*,
%

Класифікація умов 
праці

Р  2 3 4 5
Р  кочегар котельні) 75,0 8 Шкідливі і важкі

62,5 4 Шкідливі і важкі

йовление Госкомитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата 
13 огтября 1986 года № 387/22-78

Аліна САМЧЕНКО

Гг1В\ В.В. Скрипніченко



№П/П

Заст\-:н
Біблю-гізг
Секреіг-:
ін ж є б і

К>?сар.
Сестре
Фахізеи»
Водій
Сторож

Галузева угода '--ж 
науки України

Додаток 4
до Колективного дг 
між адміністраііг>; ї  
ліцей ім. Г.^LП, 
колективом закдідг

ПЕРБПІК
ПІ ліцей ім. Г.М.Пере^ 

5паш надається долгтсд

я ?:»г'сдарськоі частини

ф їін и  та Центральним кмв-т"

В.о.директ

Уповноважений ви 
грудового КОЛЄК-: В.В



і.

в  даній справі пронумеровано.


