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від 13 січня 2022 року № 32

м. Мала Виска

Про повідомну реєстрацію колективного договору 
комунального закладу «Маловисківський ліцей 
ім. Юрія Кондратюка» Маловисківської міської 
ради укладеного між адміністрацією та трудовим 
колективом на 2021-2031 роки

Керуючись П.П.9 п.б Ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про колективні договори і уіюди», ггосіановою 
Кабіггету Міністрів України від 13 лготого 2013 року № 115 «Про порядок 
гговідомиої реєстрації галузевих (міжг’алузсвих) і гериторіаігьігих угод, коігективних 
догюворів», виконавчий комітет Маловисківської міської ради,-

ВИР1ШИВ;

1. Провести повідомну реєстрацію колекгивногю договору уюгаденог'о між 
адміністрацією та трудовим колективом комуггальггого закладу «Маловисківський 
ліцей ім. Юрія Кондратюка» Маловисківської міської ради Кіровоградської області 
гга 2021-2031 роки.
2. Керугочому справами (секретарю) виконагічоїю коміїег’у Маіговисківської 
міської ради зробити напис іга пергній сторігггді колсктивргого договору гга 2021
2031 роки та внести в реєстр колекгигигих дог’оворігз заггис про гювідомггу реєстрагпї 
кодгективног'о дог'овору укладеногю між адміністраггією та трудовим колективом 
комуналыгого закладу «Маловисківський ліцей ім. Юрія Коггдратгока» 
Маловисківської міської ради Кіровоградської облас ті.
3. Контроль за виконанням ріпгеггггя залиигаго за собою.



у К 1' А ї 1-1 Л
Маловпскіпська міська рада

26200, м. Мала Виска . вул. Спортивна. 6. код СДРГІОУ 04055373. 'І'ел.'факс (05258) 5-14-54

ВІД 17 січня 2022 року № о щ іт
Директору КЗ «Маловисківський 
ліцей ім.Юрія Коидратіока» 
Маловисківської .місіжої ради 
Кіровоі'радської області

Олегу І1ІДГОРИОМУ
Про повідомну реєстрацію 
колективного договору

Виконавчий комітет Маловисківо^кої міської ради повідомляє, ідо 
колективний договір укладений між адміністрацією та трудовим колективом 
комунального закладу «Маловисківський ліцей ім. Юрія Кондратюка» 
Маловисківської міської ради Кіровоградської області на 2021-2031 роки 
зареєстровано та занесено до реєстру іалузевих (міжгалузевих), 
територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень без 
рекомендацій.

Реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних уіод, колективних 
доі'оворів, змін і доповнень розміщено на офіційному веб-сайті 
Маловисківської міської ради: туівІ<.атас1а(їг)и1<.т.пеІ за посиланням:

й ГУЛЬДАС

Ііик, ЛИІІНИК 
тс.і.ООб.̂  (04470
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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МАЛОВИСКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМ.ЮРІЯ 
КОНДРАТЮКА» МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ НА 2021 -  2031 РОКИ.

З метою сприяння регулюванню трудових відносин і соціально-економічних інтересів працівників і 
роботодавця к о м у н а л ь н о г о  з а к л а д у  «м а л о в и с к ів с ь к и й  л і ц е й  ім .ю р і я  к о н д р а т ю к а » 
МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ в особі директора Підгорного Олега 
Михайловича з однієї сторони, і трудовий колектив в особі вибраного і уповноваженого 
представника ради трудового колективу в особі Михайловича Віктора Володимировича (надалі 
—  Сторони) підписали цей договір про подані нижче взаємні обов ’язки.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Розробка і укладення колективного договору проводилась сторонами на основі законодавчих 
актів:

Закону України «Про колективні договори і угоди»;
Кодексу Законів про Працю України ;
Закону України «Про оплату праці»;
Закону України «Про охорону праці»;
Закону України «Про відпустки»;
Закону України «Про зайнятість населення»;
Закону України «Про освіту»;
Закону України «Про загальну середню освіту»;

1.2. Положення колективного договору визначають взаємні виробничі, трудові і соціально- 
економічні відносини між уповноваженим роботодавця (надалі — Адміністрація) і працівниками 
ліцею .
1.3. Умови цього колективного договору є обов’язковими для Сторін, що його підписали. Ці умови 
у випадку будь-яких спорів і розходжень не можуть трактуватися як погіршуючі, порівняно з 
діючим законодавством України, положення працівників, бо в протилежному випадку вони 
визнаються недійсними. У разі зміни діючого законодавства щодо питань, які є предметом 
колективного договору зміни та доповнення до положень вносяться в обов’язковому порядку.
1.4. Положення цього колективного договору поширюються на всіх працівників ліцею і є 
обов’язковими, як для роботодавця і управлінського персоналу, так і для кожного члена трудового 
колективу. З умовами цього договору мають бути ознайомлені всі працівники ліцею та особи, які 
приймаються на роботу.
1.5. Правила внутрішнього трудового розпорядку є невід’ємною частиною колективного договору 
та узгоджуються з трудовим колективом (додаток № 10)
1.6. Договірні сторони визнають, що стабільність роботи ліцею і добробут членів колективу 
взаємопов’язані і таким чином сторони зацікавлені в створені для цього оптимальних умов. У 
випадку виникнення конфліктних ситуацій вони можуть вирішуватись шляхом прямих і відкритих 
переговорів згідно діючого законодавства.
1.7. Жодна зі Сторін, що підписала колективний договір, не може в односторонньому порядку 
припинити виконання його положень.
1.8. Цей колективний договір чинний у випадку зміни складу, структури і найменування ліцею, а у 
випадку його реорганізації він може бути переглянутий за згодою Сторін. У випадку зміни 
власника ліцею дія колективного договору зберігається не більше року.

У цей період Сторони повинні розпочати переговори про підписання нового чи зміну 
діючого колективного договору.
1.9. Положення цього колективного договору діє до підписання нового договору.
1.10. У разі ліквідації ліцею колективний договір діє протягом усього строку проведення 
ліквідації. Всі зобов’язання адміністрації відносно оплати праці, гарантійних, компенсаційних 
виплат та інших соціальних норм забезпечують у відповідності з діючим законодавством та цим 
колективним договором.



1.11. Колективний договір набуває чинності з дня його підписання і діє по 3 грудня 2031 року.
1.12. Колективний договір підлягає повідомній реєстрації у місцевому органі державної 
виконавчої влади.

РОЗДІЛ 2.

ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ"ЯЗУЄТЬСЯ:

1. Забезпечити ефективну діяльність к о м у н а л ь н о г о  з а к л а д у  «м а л о в и с к ів с ь к и й л іц е й ім .ю р і я  

КОНДРАТЮКА» м А л о в и с к ів с ь к о Ї  МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ, виходячи з фактичних 
обсягів фінансування, та раціональне використання позабюджетних коштів для 
підвищення результатів роботи ліцею, поліпшення становища працівників.
2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально -  технічної бази к о м у н а л ь н о г о  з а к л а д у
«МАЛОВИСКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМ.ЮРІЯ КОНДРАТЮКА» МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ОБЛАСТІ , створення оптимальних умов для організації навчально -  виховного процесу. 
З.Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якості праці, 
раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання тощо.
4. Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками переважного права на 
укладання трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу працівників 
аналогічної кваліфікації / ст. 42 -  1 КЗпП України /.
5. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в 
колективі та професіональному зростанню.
6. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз’яснити під 
розписку його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги і 
компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і 
даного колективного договору.
7. Залучити до викладацької роботи керівних працівників 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 годин на ставку.
8. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім 
погодженням з уповноваженою особою трудового колективу.
9. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним 
трудовий договір / в тому числі строковий /, якщо в закладах не виконується 
законодавство про охорону праці , умови колективного договору з цих питань, з 
виплатою відповідної допомоги / ст. 7 Закону України " Про охорону праці "/.
10. Протягом 2 -х днів з часу одержання інформації доводити до відома членів 
трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, 
організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.
11 . Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з 
трудовим колективом.
12. Забезпечити причини перегляду норм праці та умов застосування нових норм.
13. Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти 
працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження / ст. 32 КЗпП/.
14. Забезпечити своєчасне / не рідше одного разу на п’ять років / підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, 
компенсації згідно з чинним законодавством / збереження середньої заробітної плати, 
оплата вартості проїзду, виплата добових /.
15. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік 
проводити в кінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників 
невідкладно.



16. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними 
професійних обов’язків/ за винятком випадків, передбачених чинним законодавством /.
17. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, з оплатою її у 
відповідному розмірі / ст.62, 106 КЗпП /.
18. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні / неробочі / дні лише у 
виняткових випадках і за погодженням з трудовим колективом.
19. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним 
законодавством . Оплату часу простою не з вини працівника здійснювати у розмірах 
згідно з ст. 113 КЗпП.
20. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з 
уповноваженою особою трудового колективу і доводити до відома працівників.
21 . Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні 
до встановленого графіком терміну / ст. 10 Закону України " Про відпустки".
22. На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це 
передбачено графіком, період у випадках :

- порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки ;
- несвоєчасні виплати заробітної плати за період відпустки, тобто не пізніше ніж 

за три дні до початку відпустки / ст. 10.21 Закону України " Про відпустки"/.
23. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну 
безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів. 
Невикористану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний 
період / п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346 /. 
Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст. 11 Закону 
України " Про відпустки".
24. За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину 
щорічної відпустки / за умови, що тривалість фактично наданих працівникові щорічної 
і додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні / за умови 
економії фонду заробітної плати.
25. Надавати відпустку / або її частину/ керівникам та педагогічним працівникам 
протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно -  курортного 
лікування / постанова Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року №346/.
26. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, щорічну 
основну відпустку повної тривалості.
27. Жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років, або дитину 
інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину 
без матері / у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному 
закладі /, а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічна додаткова 
оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і 
неробочих днів / ст. 73 Кодексу законів про працю України/.
28. Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою 
у випадках передбачених чинним законодавством / ст. 12 Закону України " Про 
відпустки " /.
29. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього 
розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового морально -  психологічного 
мікроклімату.
30. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, у разі 
виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством.
31 . Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду 
індивідуальних трудових спорів /ст.. 221 -  241 КЗпП /.



32. Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в 
обов’язковому порядку :
1) матері або батьку, який виховує дітей без матері / в тому числі й у разі тривалого 
перебування матері в лікувальному закладі/, що має двох і більше дітей віком до 
15 років або дитину -  інваліда, - тривалістю до 14 календарних днів щорічно ;
2) чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, - тривалістю до 14 
календарних днів ;
3) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та 
особам, на яких поширюється чинність закону України " Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
4) особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - тривалістю до 
21 календарного дня щорічно ;
5) пенсіонерам за віком та інвалідам ІІІ групи -  тривалістю до 30 календарних днів 
щорічно ;
6) інвалідам І та ІІ груп -  тривалістю до 60 календарних днів щорічно ;
7) особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів ;
8) працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу : чоловіка
( дружини), батьків ( вітчима, мачухи ), дитини ( пасинка, падчірки), братів, сестер -  
тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до 
місця поховання та назад ; інших рідних -  тривалістю до 3 календарних днів без 
урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад ;
9) працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за 
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - тривалістю, 
визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів ;
10) працівникам для завершення санаторно - курортного лікування -  тривалістю, 
визначеною у медичному висновку ;
11) працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, - 
тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до 
місцезнаходження навчального закладу та назад ;
12) сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи ;
13) ветеранам праці -  тривалістю до 14 календарних днів щорічно ;
14) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну 
та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову 
компенсацію, - тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному 
підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи.

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 
ЗОБОВ"ЯЗУЄТЬСЯ :

1. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст документів щодо організації 
праці, їх права і обов’язки.
2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних 
документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілення 
навчального навантаження.
4. Активно і в повній мірі реалізовувати права, надані йому відповідно до Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників України,затвердженого 06.10.2010 
року №930.
5. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.



РОЗДІЛ 3.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ .

АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ :

1. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, 
перепрофілювання закладу, скорочення чисельності або штату працівників приймати 
лише після попереднього проведення переговорів / консультацій / з уповноваженою 
особою трудового колективу - не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.
2. Надавати всім бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого 
часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу / за фактично виконану 
роботу / без будь -  яких обмежень трудових прав працівника , із збереженням 
повної тривалості відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цим 
колективним договором.
3. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в 
закладі.
4. При прогнозуванні масового вивільнення працівників / до 10% загальної чисельності 
працюючих / розробити та реалізувати узгоджену з трудовим колективом / програму 
забезпечення зайнятості та соціальної підтримки працівників, яких передбачається 
вивільняти.
5. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення класів, груп, / підгруп /
робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення чисельності
педагогічних працівників провести його після закінчення навчального року.
6. При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п.1 ст. 40 КЗпП 
України :
- повідомляти 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, скороченням штату працівників;
- вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити 
їх роботою на іншому робочому місці, в.т.ч. за рахунок звільнення сумісників , 
ліквідації суміщення тощо ;
- направляти на професійну підготовку, перепідготовку із збереженням середнього 
заробітку на весь період навчання.
7. Надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення вільний час / 8 годин 
на тиждень/ в межах робочого часу для пошуку нової роботи / п. 3.5.3. Галузевої 
угоди /.
8. При зміні власника к о м у н а л ь н о г о  з а к л а д у  «м а л о в и с к ів с ь к и й  л і ц е й  ім .ю р і я  к о н д р а т ю к а » 

м А л о в и с к ів с ь к о ї  МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ , а також у разі реорганізації / злиття, 
приєднання, поділу, виділення, перетворення / звільнення працівників проводити лише 
у разі скорочення чисельності або штату.

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 
ЗОБОВ"ЯЗУЄТЬСЯ :

І.Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту 
вивільнюваних працівників.
2.Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. 
Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі 
відповідно до ст. 42 КЗпП. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації



вагітних жінок, 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 4.

ОПЛАТА ПРАЦІ.

АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ"ЯЗУЄТЬСЯ:

1. Забезпечити в закладі гласність умов праці, порядку виплати доплат, надбавок, 
винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про 
преміювання.
2. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановленні в 
колективному договорі умови оплати праці.
3. Затвердити попередньо погоджені з трудовим колективом:
-Положення про оплату праці, стимулювання праці та соціальні гарантії на 2021-2031 
роки (додаток 1);
-Положення про порядок морального і матеріального заохочення та розміри преміювання 
працівників КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МАЛОВИСКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМ.ЮРІЯ КОНДРАТЮКА» 
МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ (додаток 2);
-Положення про виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працюі зразкове 
виконання службових обов’язків педагогічним працівникам к о м у н а л ь н о г о  з а к л а д у
«МАЛОВИСКТВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМ.ЮРІЯ КОНДРАТЮКА» МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ (додаток 3).
4. Виплачувати працівникам установи заробітну плату у грошовому вираженні за 
місцем роботи двічі на місяць :
- аванс до 20 числа
- остаточний розрахунок до 5 числа
При співпаданні термінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідними днями 
виплачувати їх напередодні.
5. Заробітну плату за період відпустки виплачувати не пізніше ніж за 3 дні до 
початку відпустки. У випадку затримки виплати відпускних відпустка на вимогу 
працівника повинна бути перенесена на інший період.
6. При кожній виплаті заробітної плати за їх вимогою повідомляти працівників про 
загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, у розмірі і 
підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати / ст. 110 КЗпП України/.
7. Не допускати заборгованості заробітної плати. При затримці виплати заробітної 
плати нараховану до виплати суму індексувати відповідно до Положення про порядок 
компенсації працівникам частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів 
її виплати / постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. № 1427 /.
8. Погодинну оплату праці -  педагогічних працівників здійснювати лише у випадках :
- заміщення протягом менше ніж два місяці тимчасово відсутніх педагогів ;
- оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної роботи.
При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало понад 2 місяці, оплату 
здійснювати по тарифікації з першого дня заміщення за всі години фактичного 
навантаження / п. 73 Інструкції про прядок обчислення заробітної плати працівникам 
освіти /.
9. Здійснювати за час роботи в період канікул оплату праці педагогічних 
працівників та осіб з числа керівного, адміністративно -  господарського та навчально
-  допоміжного персоналу, яким дозволено вести викладацьку роботу, з розрахунку 
заробітної плати, встановленої при тарифікації, що перебувала на початку канікул / 
п.71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти /.



10. Здійснювати оплату праці у випадках, коли не проводиться з незалежних від 
працівника причин / несприятливі метеорологічні умови, епідемії, сільгоспроботи /, 
заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови виконання працівниками 
іншої організаційно -  педагогічної роботи до їх функціональних обов’язків.
При відсутності такої роботи оплату здійснювати з розрахунку не менше двох 
третин заробітної плати / ст. 113 КЗпП України, п. 77 Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати працівників освіти /.
11. Доплату за заміну тимчасово відсутніх технічних та обслуговуючих працівників 
здійснювати за фактично виконану роботу в межах до 50% місячної ставки заробітної 
плати відсутнього працівника / постанова Кабінету Міністрів України і Національного 
банку України від 07.02.2001 р. № 134 /.
12. Педагогічним працівникам, у яких з незалежних причин протягом навчального 
року навантаження зменшується порівняно з встановленим при тарифікації, 
відповідно до п.76 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників 
освіти виплачуватиметься до кінця навчального року :
- у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми на ставку -  
заробітну плату за фактичну кількість годин ;
- у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче встановленої норми на ставку -  
заробітну плату за ставку, коли цих педагогічних працівників немає можливості 
довантажити навчальною роботою в даній місцевості за умови виконання іншої 
організаційно -  педагогічної роботи ;
- у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було встановлено за нижче 
норми на ставку, - заробітну плату, встановлену при тарифікації за умови виконання 
іншої організаційно -  методичної роботи.
13. Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної 
плати та забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, 
вагітністю і пологами, виходячи із посадового окладу / ставки / з урахуванням 
постійних доплат і надбавок.
14. За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи 
здоров’я працівника, або для людей, які його оточують і навколишнього природного 
середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток / ст. 73 Закону 
України " Про охорону праці "./
15. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження 
медичного огляду / ст. 10 Закону України " Про охорону праці "./
16. Забезпечити працівників які за графіком роботи працюють у нічний час, 
додаткову оплату у розмірі 40 % годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в 
нічний час / постанова Кабінету Міністрів № 134 від 07.02.2001р. кочегари, сторожі, 
помічники вихователів /.
Вважати нічними зміни, які повністю або частково / не менше 50% робочого часу / 
припадають на період з 22.00 до 6.00 / Постанова Кабміну № 134 від 07.02.2001 р./

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 
ЗОБОВ"ЯЗУЄТЬСЯ :

1. Здійснювати контроль за дотриманням в закладі законодавства про оплату праці.
2. Сприяти в наданні працівникам закладу необхідної консультативної допомоги щодо 
питань оплати праці.
3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної 
відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог 
законодавства про оплату праці, умов колективного договору, що стосуються оплати 
праці / ст. ст. 45,141,147 -  1 КЗпП, ст. 36 Закону України " Про оплату праці " , ст. 18 
Закону України " Про колективні договори і угоди " /.



4. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати 
праці в комісії по трудових спорах / ст. 226 КзпП /.
5. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді / ст. 
112 цивільно -  процесуального кодексу /.
6. Звертатись до суду з заявами на захист трудових прав та інтересів членів 
трудового колективу / ст. 121 Цивільно -  процесуального кодексу /.
7. Звертатися до прокурора з приводу порушення законності для перевірки ним 
виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями / ст. 19 Закону 
України " Про прокуратуру", ст. 259 КЗпП /.
8. Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці галузеву правову 
інспекцію праці та державну. Вимагати притягнення до відповідальності посадових 
осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.



РОЗДІЛ 5. 

ОХОРОНА ПРАЦІ.

АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ"ЯЗУЄТЬСЯ

1. Забезпечити в ліцеї функціонування системи управління охороною праці згідно з 
вимогами ст. 13 Закону України " Про охорону праці ".
Домагатись передбачення в місцевому бюджеті витрат на охорону праці в закладах 
освіти в розмірі не менше 0.2 % від фонду оплати праці / ст. 19 Закону України " Про 
охорону праці ".
2.Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів по створенню безпечних та 
шкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці 
/ додаток № 9 /.
3. У разі відсутності посади спеціаліста з охорони праці встановити строк вивільнення
/ 1 день на тиждень, 1 годину щодня інше / уповноважених з питань охорони праці 
від основної роботи із збереженням середнього заробітку для виконання ними 
громадських обов’язків.
4. До першого вересня провести аналіз виробничого травматизму і профзахворювань 
на виробництві.
5. Забезпечити проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці та 
безпеки житєдіяльності згідно положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, 
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.
б.Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог 
Закону України " Про охорону праці ", нормативних актів про охорону праці, 
технологічних процесів, графіків планово -  попереджувальних ремонтів устаткування та 
вентиляції.
7. Відповідно до діючого трудового законодавства надавати працівникам, зайнятим 
на роботах з шкідливими і особливими умовами праці, додаткову відпустку та 
відповідну доплату / додатки № 4,5 /.
8. Забезпечити умивальні і душові миючими засобами або організувати їх видачу 
працівникам особисто / додаток № 6 /.
9. Своєчасно видавати працюючим відповідно до норм спецодяг, спецвзуття, інші 
засоби індивідуального захисту. У випадку дострокового їх зносу не вини 
працівників змінювати за рахунок закладу / додаток № 7 \
10. Заборонити застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими 
або небезпечними умовами праці згідно до ст. 174 КЗпП України
11 . Запроваджувати систему стимулювання працівників, які виконують акти 
законодавства з питань охорони праці та техніки безпеки, не порушують вимог 
особистої і колективної безпеки, беруть активну участь у здійснені щодо підвищення 
рівня охорони праці в закладі.
12. На прохання працівника організувати позачерговий медичний огляд, якщо 
працівник пов’язує погіршення стану свого здоров’я з умовами праці / ст. 17 Закону 
України " Про охорону праці "/.
13 . Провести атестацію робочих місць за умовами праці / постанова Кабінету 
Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442 /.
14. Щорічно виконувати всі заплановані заходи по підготовці до роботи в зимових 
умовах.
15. Забезпечити заклад куточками з охорони праці та засобами агітації і пропаганди, 
щодо безпеки праці .



16. Забезпечити належне утримання санітарно -  побутових приміщень / зазначити, які 
приміщення планується відремонтувати, переобладнати, перебудувати/.

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 
ЗОБОВ"ЯЗУЄТЬСЯ :

1. Постійно здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про 
охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих 
та санітарно -  побутових умов, забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям, 
іншими засобами індивідуального і колективного захисту / ст. 41 " Закону України " 
Про охорону праці "/.
На своєму засіданні визначити представників трудового колективу для здійснення 
громадського контролю за додержанням законодавства з питань охорони праці.
2. У разі загрози життю або здоров’ю працівників яка виникла під час трудової 
діяльності вимагати від роботодавця негайного припинення роботи закладу освіти для 
усунення такої загрози.
3. Брати участь у роботі комісії по розслідуванню нещасних випадків і професійних 
захворювань в закладі освіти встановлювати причини та надавати рекомендації по їх 
усуненню , вносити роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання 
щодо забезпечення охорони праці в закладі та одержувати від них аргументовану 
відповідь.
4. Регулярно виносити на розгляд зборів трудового колективу питання стану і умов 
охорони праці.



РОЗДІЛ 6.

СОЦІАЛЬНО - ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ. 

АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ"ЯЗУЄТЬСЯ:

1. Виплачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення в розмірі не 
менше місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки / ст. 57 Закону 
України " Про освіту "/.
2. Надавати працівникам ліцею матеріальну допомогу для вирішення соціально -  
побутових питань за рахунок економії фонду заробітної плати ліцею.
3. Виплачувати технічним та обслуговуючим працівникам ліцею, включаючи сезонних 
кочегарів, допомогу на оздоровлення за рахунок економії фонду заробітної плати.
4. Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом у першочерговому 
порядку та наданні їм службового житла / ст. 57 Закону України " Про освіту /.
5. Сприяти педагогічним працівникам у наданні їм пільгових кредитів для 
індивідуального та кооперативного будівництва /ст. 57 Закону України " Про освіту"/.
6. Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком.
7. У разі захворювання педагогічних працівників, яке унеможливлює виконання ними 
професійних обов’язків і обмежує перебування в дитячому, учнівському колективах, 
або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу, зберігати за 
ними попередній середній заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній 
заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності 
/ст. 57 Закону України " Про освіту"/.

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 
ЗОБОВ"ЯЗУЄТЬСЯ :

1. Сприяти членам трудового колективу у відведенні їм земельних ділянок під 
садівницькі товариства, городи, житлове будівництво.
2.Здійснювати контроль за своєчасним наданням пільг по комунальних послугах 
педпрацівникам, інформувати про стан справ місцеві органи влади.
3.Організувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню працівників 
освіти, 8 Березня, Новому року і т.д.



РОЗДІЛ 7.

ШЖТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ. 

ЮБОВ"ЯЗУЮТЬСЯ:

осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного 
І встановити термін їх виконання.

проводити зустрічі адміністрації та уповноваженою особою трудового 
ямх інформувати про їх виконання колективного договору, 
та рік спільно аналізувати хід виконання колективного договору, 

ктн керівника та уповноваженої особи трудового колективу про 
І юбов’язань на загальних зборах трудового колективу.

виконання, невиконання зобов’язань аналізувати причини та 
заходи щодо забезпечення їх реалізації. Осіб , винних у 
колективного договору, притягати до відповідальності згідно з 

м.
трудового колективу зобов’язується :

г.д і.^ника або уповноваженого ним органу розірвання трудового 
.̂іг’З ^ аОМ закладу, якщо він порушує законодавство про працю і не 

за колективним договором / ст.. 45 КЗпП /. 
юбов'язується надрукувати, забезпечити реєстрацію та розмножити 

псвір до 15 грудня 2021 року.

Уповноважена особа 
трудового колективу 
В. В. Михайлович

Додаток № 1

1.3



1 .

До

Д иректор^^

ПОЛОЖЕННЯ
про оплату праці, стимулювання праці та соціальні гарантії

на 2021-2031 роки

А.Н>Ш ПОЛОЖЕННЯ.

1 1  Писхення про оплату праці к о м у н а л ь н о г о  за к л а д у  «м а л о в и с к ш с ь к и й  л щ е й  ш .ю р ія

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ рО ЗроблСНО  З
ктням основних положень Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 

Л  10&95-ВР, Закону України «Про відпустки» від 15Л 1.1996 року № 504/96-ВР, 
су Законів України про Працю, Закону України «Про колективні договори та угоди» 
от 1991 року № 698-ХІІ та Галузевої тарифної угоди.

1 ОО.Е\Т.\ ПРАЩ

І і С трчктура заробітної плати складається з:
- основної заробітної плати;
- додаткової заробітної плати;
- інших заохочувальних і компенсаційних виплат, 

заробітна плата -  це винагорода за виконану роботу, відповідно до встановлених
праці і встановлюється у вигляді посадових окладів.

Додаткова заробітна плата -  це винагорода за роботу понад встановленої норми, за 
успіхи і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і 

йні виплати, передбачені чинним законодавством, премії пов’язані з 
виробничих завдань і функцій.

Лр інших заохочувальних і компенсаційних виплат включаються виплати у вигляді 
з* підсумками роботи за рік, премії за спеціальними положеннями, компенсації 

та матеріальні виплати, непередбачені актами чинного законодавства, або 
ься понад встановлені актами норми.

джерелом коштів на оплату праці є бюджетні кошти, 
у основної заробітної плати включається: 

нарахована за виконану роботу, відповідно до встановлених в ліцеї норм 
ошрнфікація, штатний розпис, посадові обов’язки) за тарифними ставками 

арашвників та посадовими окладами; 
додаткової заробітної плати;

та доплати до тарифних ставок та посадових окладів; 
тарифікації та наказів директора ліцею та начальника відділу освіти, молоді 
навчого комітету Маловисківської міської ради;
ність водію автомобіля та категоріям працівників, яким буде введено такі 

а  доалати за класи кваліфікації;
дальні надбавки, встановлююіься додатково за наказом директора ліцею; 

м, спеціалістам, за високі досягнення в праці або за виконання особливо 
заадань на строк їх виконання;

суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення 
ня>*ваних робіт;

4 4



у важкіїх, шкідливих умовах (включаючи доплати за роботу у вихідні дні, 
днями за графіком), у нічний час, розміром до 40% від штатного 

оклал>); 
я к  надбавки та доплати.

Сіясояно преміювання працівників ліцею відпрацьовано «Положення про

■* ■*

> святкові, неробочі та вихідні дні, якщо вона не компенсується іншим часом 
у. а також в понадурочний час оплачується у подвійному розмірі.

Оеита праці педагогічних працівників, керівників, спеціалістів ліцею, залучених 
я від основної роботи для підготовки, перепідготовки та підвищення 

І працівників.
Оката за час вимущеного прогулу або виконання нижче оплачуваної роботи у 

додатково врегульованих наказами керівництва.
Ошита щорічних і додаїтсових відпусток відповідно до законодавства, грошових 

за невикористану відпустку.
Сума заробітної плати за основним місцем роботи керівникам, педагогічним 

,м та обслуговуючому персоналу ліцею за час їхнього навчання з відривом від 
в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.

Гїри вирішенні інших питань оплати праці заклад керується положеннями статей 
у Законів про Працю і Закону України «Про оплату праці».
Проводити зміни в оплаті та перегляд заробітної плати за умов зміни розміру 
тїрнфної сітки, мінімальної заробітної плати, рівнем інфляції.

1, М,4ТЕИ.ЛЛЬНА ДОПОМОГА

шл зхочувальних та компенсаційних виплат належать:
ІШ-і:сбідьна допомога, оздоровчі та інші виплати.

закладом трудових та соціальних пільг працівникам можуть входити; 
додатково наданих за рішенням трудового колективу (понад передбачених 
І * відпусток, в тому числі жінкам, які виховують дітей; 

итьна допомога надається в межах сум, що передбачені кошторисом на ці 
яш  фклічній наявності коштів у закладі.

І ОДНОРАЗОВІ ВИПЛАТИ

по тимчасовій непрацездатності, в межах перших п’яти оплачуваних 
Сім днів, передбачену спеціальним чинним законодавством України;
Т2  пов’язані з виконанням працівником його трудових обов’язків 

витрат на відрядження по факту наданих документів ).

О.М.Підгорний
Від трудового колективу;

В.В.Михайлович
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ПОЛОЖЕННЯ

ок морального і матеріального заохочення та розміри преміювання 
працівників Маловисківського ліцею ім.Юрія Кондратюка

1.Загальні положення

Гіолохення про порядок морального і матеріального заохочення та розміри 
працівників школи розроблено відповідно до сідтей 143 і 144 КЗпП України 

4 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року № 134 «Про 
сл-вання умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 

-и»тея бюджетної сфери».
11 Положення про порядок морального і матеріального заохочення та розміри 
'^пвіовання працівників ліцею, передбачена ним система, показники і умови заохочення 
яо^нроеться на всіх працівників навчального закладу, які працюють за трудовим 
дагоаором і підпорядковуються Правилам внутрішнього трудового розпорядк> 

їв ліцею.
не поширюється на працівників, які працюють за умовами погодинної оплати 

щ вт  : с\-місництва.
1 і  Звоточення, в тому числі преміювання працівників ліцею здійснюється відповідно до 
ія явсскч в загальні результати роботи ліцею за місяць, квартал (семестр), півріччя, рік. 
" - г сжремих випадках з урахуванням особистого внеску кожного працівника заохочення 
ясяоссв^ється;
' ж »тонання особливо важливої роботи (наприклад; за підготовку дітей до участі в 
мнпрсах, олімпіадах, видання методичного посібника тощо - може бути виплачена 
«■■^кюва премія);
- з і<Е"оди ювілейних дат та на честь святкових дат, відзначення успіхів навчального 

і> органом управління освітою;
відзначення ветеранів праці навчального закладу у зв’язку із святами та їх 

іи датаїли.
5 Л* працівників навчального закладу можуть застосовуватись будь-які заохочення, що 

в затверджених трудовим колективом правилах внутрішнього трудового 
к\.

і працівник, на якого поширюється дія цього Положення, зобов’язаний: 
иконувати покладені на нього обов’язіш, передбачені Статутом, трудовим 

Колективним договором, посадовою інструкцією та Правилами 
го трудового розпорядку; 
чесно і сумлінно;

•пагися чинного законодавства про освіту і працю;
рішення органів управління освітою, а також загальних зборів, наказів і 
керівника навчального закладу;

»•»агшся вимог постанов, правил, програм, планів, положень, статутів, інструкцій, 
рекомендацій та інших нормативно-правових актів, що діють в системі освіти

'1^



правил і норм з охорони та гігієни праці, техніки безпеки, 
«гзпеки і охорони навколишнього природного середовища (довкілля)

схампіся до майна, підручників, посібників і обладнання навчального 
штсріа:тьних цінностей і фінансових ресурсів, забезпечення їх схоронності 

використання, вжиття заходів до запобігання розкраданням, 
втратам та псуванню;

І турботливо ставитися до співпрацівників, дітей, їх батьків та відвідувачів

чення фонду матеріального заохочення
втеріального заохочення (преміювання) утворюється у розмірі не менше 
-ранового фонду заробітної плати без урахування економії фонду оплати 

включається до фонду матеріального заохочення, 
фонду оплати праці утворюється за рахунок вакантних посад, що зутиовлено 
чисельністю працівників та відповідним фондом оплати праці і видатками 

закладу. Тобто економія фонду оплати праці - це різниця між затвердженим 
іл фондом оплати праці і фактично використаним. Зазначена економія, як 

сяримову ється на преміювання працівників закладу.
на преміювання передбачаються в кошторисі навчального закладу, 
сума виплати заохочення не може перевищувати суму коштів, визначену на 

орисом.
3. Види і порядок заохочення

зразкове виконання обов’язків, передбачених пунктом 1.6. цього Положення, 
І бездоганну роботу в навчальному закладі, підвищення продуктивності праці, 

високоякісну, чесну та сумлінну працю, інші досягнення в роботі 
іухггься, окрім надбавок і доплат, такі заохочення:

■ння подяки;
ілження Почесною грамотою; 

на Дошку пошани; 
ння цінним подарунком; 

премії;
ве зняття дисциплінарного стягнення.

лами внутрішнього трудового їюзпорядку. Колективним договором, угодою 
Статутом закладу можуть бути передбачені інші заходи заохочення. Допускається 

застосування декількох видів заохочення, наприклад: оголошення подяки і 
додаткової оплачуваної відпустки за рахунок фонду матеріального заохочення. 

Почесною грамотою і виплата премії і т.п. Крім того, педагогічним 
надається щорічна грошова винагорода в розмірі до одного посадового 

•ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових 
порядку, що встановлюється на підставі абзацу дев’ятого частини перщої 

5Г і̂ікону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України № 898 від 
г . № 78 від 31.01.2001 р., № 1222 від 19.08.2002 р. і виплачується за окремим 

доданим до Колективного договору,
СИРШккпення подяки застосовуються власником або уповноваженим ним органом 

навчального закладу) за погодженням з уповноваженою особою трудового

очення заступників керівника закладу здійснюється за погодженням з 
ю особою трудового колективу і відділом освіти, молоді та спорту 

комітету Маловисківської міської ради.



^  Заохочення (преміювання) керівника ліцею здійснюється відділом освіти, молоді та 
шист\- виконавчого комітету Маловисківської міської ради.

Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу закладу в 
ій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з 

лами їх ведення.
ї " Заохочення не може бути застосовано до працівників протягом строку дії 
лкіііиїлінарного стягнення. Якщо працюючий не допустив нового порушення трудової 
впшпліни і проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до 

іення одного року. Якщо воно достроково зняте не було чи рік з дня його 
іення ще не минув, заходи заохочення до нього не застосовуються.

ЇЖ Виплати заохочення окремим працівникам навчального закладу можуть провадитися 
т  результатами виконання особливо важливого завдання, досягнення у конкурсі, 
«няшіаді, ремонті закладу тощо. При застосз^анні заохочень забезпечується поєднання 

льного і матеріального стимулювання праці. Періодичність заохочення не повинна 
частішою, ніж один раз на квартал (семестр).
Працівникам, які успішно і добросовісно виконують свої трудові обов’язки, 

.ся в першу чергу переваги і пільги в галузі соціально-культурного і житлово- 
чітового обслуговування (путівки до санаторіїв і будинку відпочинку, поліпшення 

вих умов і т. п.). Таким працівникам надаються також переваги при просуванні по 
1, присвоєнні педагогічних звань тощо.
За особливі трудові заслуги піжцівники представляються вищим органам до 

чення і нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними 
ми, до присвоєння почесних звань; «Заслужений працівник освіти України», 

«Залужений працівник фізичної культури і спорту України», «Заслужений вчитель» та

Ю

' !  1 Трудовий колектив може застосовувати за успіхи у праці заходи громадського 
■иьзчення, піднімати клопотання про моральне і матеріальне заохочення новаторів 
«шши, висловлювати думку про кандидатури, які представляються до державних 
■город; установлювати додаткові пільги і переваги за рахунок коштів, виділених в 

)вленому порядку для заохочення осіб, які тривалий час добросовісно працюють у 
уя освіти.

4. Показники преміювання і розмір премії
' За результатами роботи за місяць,квартал (семестр) розмір премії визначається за 
аснми показниками;
- Joтpимaння виконавчої і трудової дисципліни;
- акокий професіоналізм;
- арваторство в праці;
- "тввалу бездоганну роботу в навчальному закладі;
- любистий внесок у розвиток навчального закладу, зміцнення матеріальної бази, 

спонсорських коштів;
жкясове виконання своїх трудових обов’язків; 
іжзкову поведінку дітей і високу їх успішність ;

:ність та якість підготовки листів, звітів, розписів, графіків, тарифікаційних 
кваліфікаційних характеристик, довідкових та аналітичних матеріалів;
; ведення і своєчасне заповнення журналів, іншої облікової документації; 
громадську діяльність;

досягнення в роботі, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку

За результатами роботи за місяць, квартал (семестр) розмір премії конкретному 
никові визначається за показниками, зазначеними в пункті 4.1. та залежно від 

ого внеску в загальні кінцеві результати роботи і не обмежується максимальними 
ми індивідуальних премій для кожного працівника.
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^  к!п.іач>тоть працівникам за час відпусток усіх видів, тимчасової 
с—.. -азчання з метою підвищення кваліфікації, в тому числі за кордоном, а 

кладках, коли згідно з чинним законодавством виплати провадяться 
ньоі заробітної плати.

які звільнилися з роботи протягом кварталу (семестру), за який 
арсісювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли 

.жзвЕЯлися за станом здоров’я або згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 
за скороченням чисельності чи штату працівників або перейшли в порядку 

■І роботу в інший навчальний заклад.
лхжжчасного виконання або неналежної організації виконання завдань у 

яи безпосередніми виконавцями та заступниками керівника закладу, на 
55С*сДіЗено виконання завдань премія зменшується:

за пор>тпення терміну виконання одного завдання від 1 до З днів;
- за порушення терміну виконання одного завдання більше, ніж на З дні;

І »есаосчасного виконання та неналежної організації виконання у встановлені 
ісг?зв керівника закладу, рішень педагогічної ради, загальних зборів, положень і 

Ь»»г5. ■ ■з#юго договору, за порушення терміну виконання одного завдання більше 
в 5 - розмір визначеної премії зменшується безпосереднім виконавцям на 15

невиконання у встановлені терміни завдань із причин, що не залежать від 
питання щодо зменшення розміру премії вирішується керівником закладу за 

« •у  з уповноваженою особою трудового колективу на підставі наявних 
про облік виконання завдань і довідок про хід виконання Колективного

і  1 Зо яор^твення підсумовуються і встановлюється загальний відсоток зменшення

* ♦ 'гспозишї про зменшення розміру премії працівникам, які не забезпечили 
юго та якісного виконання завдань, програми або навчально-виховного плану, 
п> дня, розпису занять, графіків відпусток, чергувань, утримання приміщень в 

санітарному стані, підготовки статистичних, довідкових та аналітичних 
тощо вносяться на розгляд уповноваженій особі трудового колективу 

>м закладу.
4 М Працівникам, які допустили порушення трудової дисципліни: 
-  гшвдіясіі:-л на роботу більше, ніж на 15 хвилин, премія зменшуються на 15 відсотків;

“Л на роботу більше, ніж на одну годину, розмір премії зменшується на 50

!.дізники можуть бути позбавлені премії до 100 відсотків за невчасне або 
г;<̂ жонання показників, передбачених пунктом 4.1., систематичне невиконання 

причин обов’язків, покладених на працівника трудовим договором, 
ї^трішнього трудового розпорядку.

1 про преміювання працівників, а також щодо зменшення розміру премії 
ерівнику навчального закладу.

я аиправлення недоліків, допущених раніше комісія з нарахування премії може 
зввення про підвищення премії в кожному окремому випадку, 

ня за виконання особливо важливої роботи
за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних дат та 

смтхових дат здійснюється в кожному конкретному випадку за пропозицією 
х и ж  і за погодженням з уповноваженою особою трудового колективу.

на преміювання за виконання особливо важливої роботи здійснюються за 
фонду' преміювання, утвореного відповідно до пункту 2.1. цього Положення.

З  З*:
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о|>емііовання
датігатгерія /або власна бухгалтерія/ відповідно до загального фонду 

) загальну суму коштів, що спрямовується на преміювання

є«̂ уг*г\ фонду матеріального заохочення включаються всі виплати, що 
НІ час обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її 

в п. З розділу III Порядку обчислення середньої заробітної плати, 
с~2новою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 (100-95-п). 

лення середнього заробітку включаються в заробіток того місяця, на 
згідно з розрахзчїковою відомістю на заробітну плату, 

я не пізніше терміну виплати заробітної плати за другу половину 
н  ззггним кварталом (семестром), на підставі наказу.

ч. О. М. Підгорний
Від трудового колективу;

В.В.Михайлович
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Додаток № З 
1,0 колективного договору 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
О. М. Підгоршій 

рудня 2021 року

ПОЛОЖЕ

■ро виплату щорічної грошової винагородй^шжуашйну працю
виконання службових обов’язків педагогічним працівникам 

Маловисківсько ліцею ім. Юрія Кондратюка

оатоження
чя про щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам розроблене 

іо  Законів України «Про освіту» (ст. 57), «Про загальну середню освіту», 
[Сдашету Міністрів України № 898 від 08.06.2000 року «Порядок надання 

грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної 
члоТ форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових 

Статуту Маловисківського ліцею. Правил внутрішнього розпорядку 
Маловисківського ліцею ім. Юрія Кондратюка, Колективного договору між 

ікю та трудовим колективом Маловисківського ліцею ім. Юрія Кондратюка, 
щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам здійснюється з

:п50вання сумлінного виконання службових обов’язків та прояву творчої

фахового вдосконалення, росту кваліфікації педагогічних працівників;
1 впровадження передового педагогічного дсювіду, використання нових 

та форм організації навчально-виховного процесу; 
трудової дисципліни.
чия поширюється на всіх педагогічних працівників навчального закладу, 

загального фонду виплати щорічної грошової винагороди 
ння педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну 

виконання службових обов’язків, використовуються кошти передбачені 
вілповідно СТ.57 Закону України «Про освіту» в розмірі до одного посадового

визначення розміру щорічної грошової винагороди
педагогічним працівником успіхів у навчанні, вихованні, професійній 

у'^пвської молоді, методичному забезпеченні навчально-виховного процесу 
свого окладу), в т.ч.:

володіння методикою організації навчально-виховного процесу, врахування 
особліівостей школярів під час відбору та здійснення форм і методів 

в  всховання, забезпечення розвивального характеру педагогічного впливу на 
І Л с

■провадження в навчально-виховний процес сучасних інноваційних 
хяж хю гій (10%);

иагимально можливих результатів навчання та виховання школярів

державних санітарних норм, нормативних актів з охорони праці, якісна 
о кабінету до нового навчального року (10%); 

есгипзашя позаурочної роботи з предмету, що викладається (10%);



ч пшльному та районному конкурсах «Учитель року», у внутрішкільній та 
І втодичній роботі з фаху (10%);

вплив на виховання дітей у сім’ях батьків та в колективі (5%). 
кть порушень виконавчої і трудової дисципліни (30% посадового окладу), в

к? норм професійної етики, прояв поваги до колег, чуйності, толерантності, 
вплив на психологічний клімат в колективі (10%);

?’*асть у громадській роботі (5%);
: жгтримання положень Інструкцій щодо ведення шкільної документації (15%); 

1ЧНИМ працівникам, які мають стягнення щорічна грошова винагорода не

і терміни виплати щорічної грошової винагороди

щорічної грошової винагороди здійснюється в межах бюджетних асигнувань 
щят  1 не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної 

І ]фйх>нанням підвищень.
щорічної грошової винагороди проводиться за результатами роботи за 
рис з >рахуванням особистого вкладу кожного педагогічного працівника в 

ргпльтати роботи.
а хтя виплати щорічної грошової винагороди є наказ керівника закладу, 

т г̂ аказ) про виплату щорічної грошової винагороди готується на підставі 
рейтншу відповідно критеріїв розділу з цього Положення та погоджується з 
Є-/ОЮ особою трудового колективу.

и погоджених розрахунків та проекту наказу до 15 грудня поточного року 
ti про виплату щорічної грошової винагороди.

Жілзсг^^ гіхнпову винагороду педагогічні працівники одержують в тому ж порядку, 
■ O L Ô . плату'.

Z'2
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РЕЙТИНГ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНЖІВ МАЛОВИСКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ Ш.ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 
відповідно до Положення про виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків

за результатами роботи за_______рік

Прізвище

Досягнення педагогічним працівником успіхів у навчанні, вихованні, 
професійній підготовці учнівської молоді, методичному забезпеченні 

навчально-виховного процесу (70% посадового окладу), в т.ч.:

Відсутність порущень виконавчої і 
трудової дисципліни (30% 
посадового окладу), в т.ч.: s'S .
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Додаток № 4 
договору

Директо

і посад, зайнятість в яких дає право на щорічну до, 
за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.

ПЕРЕЛІК

ао постійно працює біля плити 
5СТ кочегар/ котельні, зайнятий 

іисл  ̂  ІД %-ванням парових та водогрійних 
■■■в. працюючих на твердому мінеральному 
ш  «рф'їному паливі, під час його завантаження: 

способом.
ільник службових приміщень, зайнятий 
іням загальних убиралень та санвузлів, 

пршіень, зайняті пранням білизни та 
ручним способом.

4 дні

-  7 днів 

- 4 дні 

-  7 днів

ПЕРЕЛШ

ій і посад працівників, робота яких пов"язана з особливим 
ром праці, що дає право на щорічну додаткову відпустку.

закладу освіти
директора з навчальної, методичної та виховної роботи 

по обслуговуванню приміщень, зайнятий ремонтом, наглядом та 
інням внутріщньобудинкової каналізації і водопроводу, 
-друкарка

господарством

-З дні 
-З дні

-4 дні. 
-5 днів 
- 7 днів 
-4 дні 
-4 дні 
-4 дні 
-4 дні

_0 М Підпорний
іового колективу: 

В.В.Михайлович



ДирекТО]

ПЕРЕЛІК

жжкнми і шкідливими умовами праці, при виконанні яких 
иінснюються доплати в розмірі до 12 %.

язані з топленням, шуруванням, очищенням печей від золи і шлаку, 
в іл  гарячих плит, електрожарочних шаф, кондитерських і паромасляних 

апаратів для смаження і випікання.
в^ня котельних установок, працюючих на вугіллі і мазуті, каналізаційних 

туалетів і санвузлів.

О.М.Підгорний
Від тр^ового колективу;

В. В. Михайлович

'2-С
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Додаток № 6 
ного договору 

ІАТВЕРДЖУЮ» 
О, М. Підгорний 

рудня 2021 року

Р̂АІНА. ’ ‘ '

ПЕРЕЛІК

працівників, робота яких пов’язана із забрудненням і яким 
безкоштовно видається мило.

■ М  ( професій і посад Кількість мила на 
місяць ( грамів )

примітка

__________________ ___________________________
В к  ІСрчб'Х і машиніст ) котельної 400

І  ^  І^імі^альник службових приміщень 400

1
* ------  -------------------------------------------------------------

ЗІшляі^Естрашї:
.-г\̂  О.М.Підгорний

Від тр^ового колективу;
В.В.Михайлович



ПЕРЕЛІК

Додаток № 7 
ивного договору 
АТВЕРДЖУЮ» 
О.М.Підгорний 
удня 2021 року

і посад працівників, яким видається безкоштовно одяг, 
евжзлття та інші засоби індивідуального захисту.

рвання професії і

кочегар / котельної

льниця службових

-€ МіВЕЗСТ по пранню

по ремонту

Найменування 
спецодягу, спецвзуття 
та запобіжних 
пристроїв___________
костюм б\п 
фартух б\п 
рукавиці б\п
костюм б\п з 
вогнестійким 
просоченням 
ботинки кирзові 
рукавиці б\п
халат б\п 
перчатки резинові
костюм б\п 
фартух б\п 
чоботи гумові 
рукавиці б\п
костюм б\п 
рукавиці б\п

Строк експлуатації 
користування 

/ місяців /.

12
12
2

12
12
1
12
1

12
6
12
З
12
2

О. М. Підгорний
то колективу: 
В.В.Михайлович



Директоі

і
ПЕРЕЛІК

СІ -  економічного і трудового характеру що погоджуються 
з уповноваженою особою трудового колективу

і :ю*лл4енти

V
Підстава

^  н> тршшього трудового розпорядку. ст. 142КЗпП України

Р  т а  остаточний розподіл 
Г  навантаження.

п.п. 24, 25 Типових правил 
внутрішнього трудового розпрядку; 
п. 63 Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати 
працівників заробітної прати 
працівників освіти.

V  '<Ї>Ж1В »  - П.25 Типових правил внутрішнього 
трудового розпорядку.

К ' “̂ щЛта робочого дня і змінності п. 26. Типових правил ВТР.

І  гтрашвників у виняткових 
1  ніжлвх'> >:• надурочних робіт.

ст. 71 КЗпП України.

1 Гяюта в^дтсток. ст. 79 КзпП України.
[ ‘̂ »пі~п~і працівників за ініціативою 
Г ашашгграяіТ з підстав, передбачених п.1 /
“ о »  гр"індзаціі П.П.2 -  5 -  7 ст.40 п.п. 2,3 ст. 

-~І СЗгП України, тобто при ;
•і. ’ г- -1 - скорочення штатів, реорганізації; 
Ш.2 ст -  невідповідності посаді внаслідок 
■Е:кас-ттньої кваліфікації, або стану здоров”я

ст. 43 КЗпП України

І г- - -  систематичного невиконання без 
шкх:-> ч причин посадових обов"язків ; 
т.* — •  -  прогули без поважних причин; 
«,?■ -г- -  ' -  нез"явлення на роботу більше 4 
-  1  внаслідок хвороби / крім

- 00*5.! на роботі в нетверезому

ст. 43 КЗпП України.

-  к^них ДІ5ІХ при обслуговуванні 
Н  шнностей, якщо вони дають 

х п  втрати здоров”я; 
-аюральному вчинку,

3 виховними функціями;

2-Н



в  я ш р о н  та техніки безпеки. ст. 161 КЗпП України
■ Ь в  X безпеки у навчальних 

^Вггтнях. спортивних залах, 
■ ■ ■ в  !

Типові правила з техніки безпеки.

^шЦ^тяЛт списки. П .4. додатки 1.2.3. Інструкції про 
порядок працівників освіти.

^ ^ В В * в * в г а а в  із числа
-  господарського, навчально 

персоналу, які мають право 
і а ш н в к я  посадових окладів.

П.31 тієї ж Інструкції /  на 15 -25%/.

к  гкхлшення професій /  посад/, 
Шшщтт  ю і я  обсіутовування чи

обств  виконуваних робіт.

П.52, там же

Швтаят жх> преміювання, розміри 
■ ц р н н с і  :юпомоги та премій 
р в н ш ж  тз виявникам установ.

П.53 там же

щ р а в  р а б е : ,  кз які встановлюється 
В В В  ж шгжп 1 несприятливі умови 

М І Г -дем р о б о ч и х  м істіь^ р о з м ір и  

■ вк’ ж кдами робіт

додаток № 9 до цієї ж інструкції

^ __О.М.Підгорний
рвого колективу; 

В.В.Михайлович



Додаток № 9 
До колектив о̂ШаЦОговору

Директої

УГОДА
по охороні праці працівників

■ *  Заходи по охороні праці Термін
виконання

Відповідальні за 
виконання

1 • 2 3 4
 ̂5 Зийс та ізоляції електро-провідникових 

-асгії«^77;л>технічного обладнання
На прттязі 
року

Директор

І ГвЕдбе=иЕ :-іаочних посібників, нормативних 
зв*г--4ий-~= 3 охороні праці та техніки безпеки

На протязі 
року

Директор

л  іасзс«--д навчання техмінімуму з охорони 
- ао електро- та пожежної безпеки,
^ жиа^птжів на робочому місці

На протязі 
року

Директор

^  ВІКОН та дверей в приміщеннях
і

III квартал, 
щорічно

Завідуючий
господарством

^  аптечок 2 рази на рік Директор
А  І^кжмвв та перезарядка існуючих 
Ц шг?етс55оав ОПУ - 5

Іраз в 2 роки Директор

^  5ж»е^;г->л періодичних медичних оглядів
■ 15

Згідно
графіків

Директор

^О.М.Підгорний
Від трудового 
колективу:

В. В. Михайлович



П Р А В И Л
ІЮТРІШНЬОГО ТРУДОВОГ

Маловисківського ліцею

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Додаток № 10 
До колективного договору 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

О.М.Підгорний

9 грудня 2021 року

■удової

ндратюка

ло Конституції України громадяни України мають право на працю, 
ія гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та 
встановленого деряшвою мінімального розміру, включаючи право на 

:х д:. занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної 
та з урахуванням суспільних потреб. Відповідно до Кодексу Законів 

сдани. Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, 
емсмА- ц̂ ких документів пов’язаних з середньою освітою з метою забезпечення 

дисципліни, підвищення якості та продуктивності п{тці 
л правила внутрішнього трудового розпорядку.
дисципліна базується на свідомому і сумлінному виконанні 
трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної 

«ого виховного процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами 
та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни 
заходи дисциплінарного та громадського впливу.

■.за погоджені з уповноваженою особою трудового колективу, затверджені 
Х40М 1 враховують умови роботи школи.

■ч »тання, пов’язані з застосуванням правил внутрішнього розпорядку
істрація ліцею у межах своїх повноважень, а у випадках, передбачених 

осивством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно чи за 
з уповноваженою особою трудового колективу ліцею.

Ш. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ.

5 Црн&вннк реалізує право на працю укладанням трудового 
• кетпакту), згідно з яким він зобов’язується виконувати роботу з певного фаху, 

внутрішньому трудовому розпорядку, а ліцей зобов’язується виплачувати 
хіробітт тату і забезпечувати умови праці 

4  Црв іцжйомі на роботу працівником подаються: 
у встановленому порядку; 

кадрів;

ш

про шлюб (якщо паспорт на одному прізвищі, а документи про 
пального закладу -  на іншому);
' іійного коду;

ЯЕ влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань (електрик, 
по експлуатації та обслуговуванню котельні) зобов’язані подати
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про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), 
с* керівництвом закладу освіти і залишаються в особовій справі

к  приймаються на роботу в ліцей зобов’язані подати медичний 
»тність протипоказань для роботи в дитячій установі.

які приймаються на роботу в шкільну їдальню, повинні подати 
з 51ЛМ1ТК0Ю про пройдений повний медичний огляд працівника в день

влаштов>тоться на роботу, зобов’язані оформити особову 
книжку.

техігогічних працівників заміщуються відповідно до вимог 
'Пгю освіту”. Закону України “ Про загальну середню освіту ”, статуту

ліцею можуть працювати за сумісництвом відповідно до 
їства

ія зобов’язана:
яраііізника з наказом, у якому найменування посади (роботи) відповідає 

9 0 0ГТ та професій, штатному розкладу, умовам праці і її оплати;
1 обов’язки працівника у відповідності з посадовими інструкціями;

1  Правилами внутрішнього трудового {юзпорядку;
ггг̂  ггаж з техніки безпеки, виробничій санітарії, протипожежній безпеці і 

по охороні життя і здоров’я дітей.
іформленні на роботу в наказі може бути обумовлений випробувальний 
■ифобч-вання при прийомі на роботу встановлюється у відповідності з 

).м, але не більше одного місяця. Результати випробування оцінює 
5ІВ100 працівник не відповідає займаній посаді, адміністрація протягом 

■лраз> після його закінчення припиняє договір без погодження з 
І особою трудового колективу і без виплати вихідної допомоги. 
смїЬчятгя на роботу оформляється наказом директора ліцею, який 
арашвнику під розписку. Працівник підписується у наказі про 
з правилами трудового розпорядку, техніки безпеки та посадовими

І осзб. які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.
за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи, 
ють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, 

юта є основною. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за 
:ігс*водиться за бажанням працівника керівником за місцем основної

Г” Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про 
тр> дових книжок на підприємствах, в установах і організаціях. Трудові 

^■квннюв зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за 
іедення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на 
директором ліцею особу.

14 Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах,
■ченим законодавством, та умовами, передбаченими в трудовому договорі

і^^вакня трудового договору з ініціативи директора ліцею 
у мвлках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту. 

^*хгічннх працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати 
• навчального року. Посеред року може бути звільнений працівник у 

ігіічям обсягу роботи, або змінами фінансування, якщо він працював на 
їй основі. Звільнення педагогічних працівників за результати атестації, а
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закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників 
Еїості з чинним законодавством.

трудового договору оформляється наказом директора

зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно 
і:-діжк> і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним 

■сн про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись 
?чолюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний 

Днем звільнення вважається останній день роботи.

Ш. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ.

Е Л іцею  зобов’язані;
! добросовісно, виконувати обов’язки педагогічних працівників у 
56 Закону України “Про освіту”, суворо виконувати навчальний 

'Про загальну середню освіту”, і Правила внутрішнього трудового

■ техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної охорони,
; *заз«дниуш правилами та інструкціями;

1 загальношкільні приміщення, обладнання, інвентар, матеріали, 
тошо; виховувати в учнів бережне ставлення до шкільного майна; 

асссвгту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я учнів та 
такі в процесі виконання будь яких робіт чи під час перебування на

сп огляди у визначені терміни у відповідності з інструкцією про 
медичних оглядів.

^іікціональні обов’язки заступників директора, вчителів,
та класоводів, керівника допризовної підготовки юнаків, завідуючих 

за«л>ючої бібліотекою, секретаря школи, технічного персоналу 
іізяазом директора ліцею.

Ьаае обов’язків, які виконує кожний працівник на своїй посаді,
£р«>і цих Правил, Статутом ліцею, посадовими інструкціями, 
в > становленому порядку.

и>ючіо1 господарством ліцею по узгодженню з директором визначає 
' роботи технічного персоналу ліцею з урахуванням навантаження в межах

•Збчя'гзки вчителів;
у^те.ть. з’явившись на роботу, знайомиться з усіма розпорядженнями і 

івші>тоться адміністрацією і громадськими організаціями.
▼ч»сть у нарадах, педрадах, засіданнях, методичних об’єднаннях та інших

щі з’являються у ліцей не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку свого 
с> неприбуття до дзвінка на урок вважається, що вчитель запізнився, 

висл’тності чи запізнення вчитель подає пояснення заступнику 
ьтьної ро6оти,а технічний псрсонал-завгоспу. 

уроку вчитель перевіряє готовність учнів до уроку і санітарний стан 
^рямішення. У випадку, якщо кабінет не підготовлений належним чином до 

е повинен починати урок до приведення кабінету в повну готовність, 
з >рок\' вчитель повідомляє учнів про закінчення заняття і дає дозвіл на 

і, організ>'Є роботу чергових по виконанню санітарно-гігієнічного режиму

3 5



ітння вчитель супроводжує учнів в їдальню, контролює порядок 
1 >чнязии повертається до класу.

останній урок, не залишає чергових по класу до завершення

льність за збереження майна, чистоту і порядок у своєму класі

шсш. за учнями проводять у класах класні керівники, а у кабінетах
ІІДЬ

ч'чічем за відповідь, учитель вимовляє голосно і заносить її в класний

-» і виносить класний журнал сам, не передаючи його учням і не 
вш:і Своєчасно подати класний журнал своєму колезі -  обов’язок кожного

в  С2Ьн^ з початку уроку особисто відмітити в класному журналі відсутніх

№4 овнкй у день проведення уроку записати в класному журналі зміст 
'-у завдання учням.

.явииік;:̂  на вимогу навчальної частини або голови методичного об’єднання 
І \років відсутнього колеги.
зміінює урок, зобов’язаний після його закінчення зробити відповідні 

журналі і у журналі “Заміни уроків”. При відсутності таких оплата 
“■ся
не має можливості з’явитись на свої уроки з поважної причини, 

тдь попередити про це адміністрацію ліцею, 
зобов’язані вести облік відвідування учнями ліцею і щоденно робити 
відмітку в класному журналі на основі особистих спостережень та 

ка >роках вчителями - предметниками.
терміново повинні вжити заходи по виясненню причин пропуску 
шформацію щотижня про відвідування учнів занять заступникам 

4ІИХОВНОЇ та виховної роботи та соціальному педагогу ліцею. 
т̂ілк>'вати за економією енергоносіїв та водопостачання, 

зобов'язані слідкувати за виконанням учнями Правил внутрішнього 
»» роботи ліцею, санітарно-гігієнічних вимог, 

завідуючий кабінетом зобов’язаний наприкінці своєї зміни перевірити 
І навчального кабінету чи класу, в якому він працював навчальний день 

І ОСІЯННІЙ урок зміни.
Іі^лї'гжи чергових вчителів;

ГгО залу’чає вчителів до чергування по ліцею.
£ря на І та П півріччя затверджує директор ліцею, узгодивши його з 

і скобою трудового колективу. Графік вивішується в учительській.
з'являються на чергування не пізніше, як за 20 хвилин до початку

•теаерхах слідкують за тим, щоб під час перерви в класах дотримувався 
ріежим, за порядком в коридорах, на сходинках, у вестибюлі.

. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ.

Ĵ _r>~.нгcтpaцiя ліцею зобов’язана;
гсчіання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, 

тк- загальноосвітню школу України і Правил внутрішнього розпорядку в



• Неухильно дотримуватись законодавства про працю, правильно організувати працю всіх 
у відповідності з їх фахом і кваліфікацією.
• Удосконалювати навчально-виховний процес, сприяти прояву педагогічної ініціативи, 
створювати умови для вибору педагогічними працівниками форм, методів, засобів 
навчання.
• Нести відповідальність за кінцеві результати навчально-виховного процесу.
• Всіляко кріпити трудову і виробничу дисципліну.
• Забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників ліцею, створювати 
необхідні умови для поєднання праці з навчанням у вищих і середніх спеціальних 
навчальних закладах.
• Забезпечувати дотримання у ліцеї санітарно-гігієнічних норм і правил збереження 
шкільного майна, безпеку співробітника і учнів.
• Створювати належні умови для праці, які б відповідали правилам охорони праш. 
протипожежної безпеки.
• Організовувати гаряче харчування учнів.
• Забезпечувати систематичний контроль за дотриманням умов оплати праці і 
використанням фонду заробітної плати.
• Вишукувати додаткові джерела фінансування і спрямовувати їх на розвиток соціальної 
інфраструктури і зміцнення матеріальної бази ліцею.
• Своєчасно забезпечувати школу навчально-наочними посібниками, господарським 
інвентарем.
• Захищати професіональну честь і гідність працівників ліцею, чуйно ставитись до їх 
повсякденних турбот, забезпечувати надані їм пільги.

29. Адміністрація ліцею виконує свої обов’язки у відповідних випадках 
спільно чи за погодженням з уповноваженою особою трудового колективу .

V. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.

30. Робочий час педагогічних працівників -  час, призначений для здійснення 
навчально-виховного процесу, який визначається затвердженим розкладом навчальних 
занять, складеним відповідно до тижневого педагогічного навантаження, а тало?» 
затвердженими планами виховної та методичної роботи.

31. Відповідно до статті 25 Закону України "Про загальну середню освгг. ’ 
педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалсхвс кл 
підпорядкування, типу і форми власності - час, призначений для здійснення нал^»ш > 
виховного процесу. Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних т ш  
протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку, а також ікі*і » .г* 
педагогічної діяльності: підготовку до уроків, класне керівництво,перевірк>' зошита яаск 
асистента вчителя - 25 годин на тиждень,інших працівників -  40 годин на тижде.нь

32-Умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади 
працівників загальноосвітніх навчальних закладів визначені Інструкцією 
обчислення заробітної плати працівників освіти, що затверджена Міністесет»:»
України від 15.04.93р. N102 (зі змінами).Відповідно до п.64 розділу У1, стівіз 
плати педагогічних працівників встановлюються виходячи із затрат ролічвг 
астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачеа « а  
заняттями, лекціями є робочим часом педагогічного працівника.

33. У ліцеї встановлюється п’ятиденний {юбочий тиждень з двою  
вихідними днями.

34. Між уроками встановлюються пе{юрви, тривалість яких ви'квчапсі 
наказом директора ліцею.

35. Позакласні заняття з предметів, робота гуртків та спортивних огкз? 
проводиться за розкладом, затвердженим відповідно на І і II півріччя.



36. Додаткові, індивідуальні та групові заняття з учнями, які потребують 
педагогічної підтримки, проводяться за розкладом, затвердженим навчальною частиною 
ліцею на І і II півріччя.

37. Адміністрація ліцею встановлює тижневе педагогічне навантаження 
педагогічним працівникам на новий навчальний рік (до початку періоду відпусток) з 
урахуванням рекомендацій шкільних МО кафедр, а також дотримання принципів:
• наступності у викладанні предметів у класах;
• збереження об’єму навчального навантаження, забезпечення стабільності об’єму 
навчального навантаження протягом навчального року;
• забезпечення молодих спеціалістів навчальним навантаженням за фахом в обсязі, не 
менше кількості годин на ставку заробітної плати;
• встановлення навчального навантаження вище кількості годин на 1,5 ставки заробітної 
плати, а також неповного навчального навантаження тільки за згодою працівника.

38. Розклад уроків затверджується директором ліцею за узгодженням 
зуповноваженою особою трудового колективу. Розклад уроків враховує принцип 
педагогічної доцільності і максимальної економії часу педагогічного працівника.

39. Праця навчально-допоміжного, молодшого обслуговуючого персоналу 
визначається графіком, який затверджується директором школи за узгодженням з з 
уповноваженою особою трудового колективу. Графік вивішується на видному місці і 
надається працівникам для ознайомлення під підпис.

40. Під час зимових, осінніх та весняних канікул, а також літніх, що не 
співпадають з черговою відпусткою, адміністрація щколи залучає педагогічних 
працівників до педагогічної та організаційної діяльності в межах часу, що не перевищує їх 
навчального навантаження до початку канікул в слідуючих межах:
• з навантаженням до 9 год. — з 9.00 до 11.00 год.;
• з навантаженням до 18 год. -  з 9.00 до 13.00 год.;
• з навантаженням до 30 год. -  з 9.00 до 14.00 год.

41. Адміністрація ліцею за узгодженням з уповноваженою особою
трудового колективу складає графік чергових відпусток і доводить його до відома всіх 
працівників ліцею.

42. Вчителям і іншим педагогічним працівникам щорічні відпустки надаються, як 
правило, під час літніх канікул.

43. Відпустка, необхідна для санаторного лікування, може бути надана протягом 
навчального року при наявності стабільної заміни з предмета.

44. Вчителям і іншим працівникам ліцею не дозволяється;
• змінювати на свій розсуд розклад уроків і графіки роботи;
• проводити заміну уроків без відома навчальної частини;
• продовжувати чи скорочувати тривалість уроків і перерв між ними.

45. Забороняється;
• відволікати вчителів і учнів за рахунок навчального часу на роботу і проведення заходів, 
не пов’язаних з процесом навчання;
• відволікати вчителя на розмови з батьками і колегами після початку уроку;
•входити в клас після початку уроку для різних об’яв та інформацій. Вхід у клас після 
початку уроку дозволяється у особливих випадках лише з дозволу директора чи його 
заступників;
• знаходитись у ліцеї стороннім особам під час навчального процесу.
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\Т. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ.

N

46. Заохочення за успіхи в роботі є важливим засобом зміцнення трудової 
дисципліни. Заохочення обґрунтовується реальними трудовими досягненнями, не 
допускаються зрівняння.

47. За зразкове виконання трудових обов’язків, результативність у навчально- 
виховній роботі, довгу і сумлінну працю, новації у професійній діяльності, активну участь 
у житті трудового колективу адміністрація ліцею застосовує такі заохочення;
• оголошення подяки з занесенням у трудову книжку;
• оголошення подяки;
• премія;
• нагородження Почесною грамотою;
• ушанування майстрів педагогічної праці, ветеранів праці.

48. Право застосування заходів заохочення (за погодженням з уповноваженою 
особою трудового колективу) належить директору ліцею. При цьому також враховується 
думка відповідного МО.

49. Працівникам, які успішно і добросовісно виконують свої обов’язки, надають 
в першу чергу пільги і переваги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового 
обслуговування (путівки в санаторії, будинки відпочинку, путівки для оздоровлення дітей 
тощо).

50. За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники 
рекомендуються для нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, 
нагородження іменними медалями, значками.

51. При заохоченні працівників школи дотримується принцип гласності.
52. Адміністрація ліцею разом з уповноваженою особою трудового колективу 

розробляє Положення про преміювання і керується ним при застосуванні заходів 
заохочення.

УП. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

53. До порушників дисципліни і недобросовісних працівників застосовуються 
засоби дисциплінарного і громадського впливу. Порушення трудової дисципліни -  це 
невиконання або виконання не на належному рівні з вини працівника покладених на нього 
трудових обов’язків.

54. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано 
тільки один з засобів стягнення;
• догана;
• звільнення.

55. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за 
систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на 
нього трудовим договором. Статутом ліцею. Правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, положенням про школу чи посадовою інструкцією, якщо до цього працівника 
раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського впливу.

56. Трудовий договір може бути розірваний з ініціативи адміністрації ліцею, 
якщо працівник;
• зробив прогул без поважних причин;
• з’явився на роботі в нетверезому стані.

57. Рішення атестаційної комісії також є підставою для звільнення педагогічного 
працівника в порядку, встановленому законодавством.

58. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором ліцею. Адмініст{вдія 
ліцею має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про
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порушення трудової дисципліни на розгляд адміністративної наради, зборів трудового 
колективу.

59. Розрив трудового договору з ініціативи адміністрації не допускається без 
попереднього погодження з уповноваженою особою трудового колективу, за 
виключенням випадків, передбачених законодавством.

60. До накладання стягнення від порушника дисципліни повинно бути одержане 
письмове пояснення. Відмова від написання не є перепоною для застосування 
дисциплінарного стягнення.

61. Дисциплінарні стягнення м^стосовуються адміністрацією школи 
безпосередньо після здійснення проступку, але у всіх випадках не пізніше місця після 
його здійснення (не враховуючи часу відсутності працівника по хворобі чи у відпустці).

63. Дисциплінарне стягнення не може накладатися пізніше шести місяців після 
здійснення проступку.

64. Стягнення оголошується в наказі по ліцею і повідомляється працівнику під 
підпис протягом трьох днів. Якшо цей працівник відмовляється розписатися під наказом, 
то робиться відмітка на документі особою, яка знайомила працівника з наказом, яка 
підтверджується його підписом з вказівкою терміну ознайомлення.

Правила внутрішнього трудового розпорядку схвалені зборами трудового колективу. 

Протокол № від 09 грудня 2021 року

Директор ліцею Уповноважена особа трудового 
колекп^У

І.В.Михайлович

5 г



Прошнуровано, пронумеровано та 

скріплено печаткою 38 (тридцять вісім) аркушів 

Директор ліцею О.М.Підгорний

г

ґ

І
и

Г

Г
г

г


