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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Колективний договір укладений між адміністрацією Пилиповицького
закладу загальної середньої освіти в особі директора Мельник Наталії Яківни,
що діє на підставі Статуту Пилиповицького закладу загальної середньої освіти
І-ІІ ступенів, затвердженого рішенням 10 сесії Бородянської селищної ради VІІ
скликання № 727-10-VІІ від 30.08.2019 р. з однієї сторони, та профспілковим
комітетом в особі голови профспілкового комітету Сухини Вікторії Миколаївни,
що діє на підставі Статуту профспілки працівників освіти і науки України, (далі –
профком ), разом іменовані – Сторони, та визначає узгоджені дії Сторін щодо
забезпечення реалізації Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки
України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2017-2020
роки(далі – Галузева угода), Угоди між Департаментом освіти і науки Київської
обласної державної адміністрації та радою Київської обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України на 2017–2020 роки (далі –
Обласна угода).
1.2. Колективний договір укладений відповідно до чинного законодавства,
Генеральної, Галузевої, Обласної та Районної угод, визнає пріоритет чинних
законів України, постанов Верховної Ради України, Указів та розпоряджень
Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України
Уряду, наказів та інструкцій Міністерства освіти і науки України, рішень
обласної, районної держадміністрацій та місцевих рад і не підміняє їх.
1.3. Колективний договір є нормативним актом соціального партнерства, на
основі якого здійснюється регулювання трудових відносин у закладі загальної
середньої освіти та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів
працівників галузі освіти, які перебувають у сфері дії сторін і спрямована на
співпрацю Сторін щодо забезпечення реалізації Галузевої, Обласної і Районної
угод, метою яких є:
а) створення умов для підвищення ефективності роботи в закладі
загальної середньої освіти (далі – закладі освіти);
б) реалізації професійних, трудових і соціально-економічних гарантій
працівників, та осіб, які навчаються;
в) забезпечення їх конституційних прав.
1.4. Сторони визнають взаємні повноваження, зобов’язання відповідних
сторін колективного договору і зобов’язуються дотримуватись принципів
соціального партнерства, паритетності представництва, рівноправності сторін,
взаємної відповідальності та аргументованості при проведенні переговорів щодо
укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до нього,
вирішення питань, які є предметом цього колдоговору.
1.5. Положення колективного договору діють безпосередньо в закладі
загальної середньої освіти, незалежно від форм власності, поширюються на всіх
працівників закладу освіти, які знаходяться у трудових правовідносинах та у
сфері впливу сторін, працівників профспілкових органів, які працюють на
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виборних посадах. Додатки до колективного договору є його невід’ємною
частиною.
1.6. Кожна із сторін колективного договору бере на себе зобов’язання
надати можливість представникам іншої сторони брати участь у засіданнях своїх
керівних органів при розгляді питань, які відносяться до сфери соціальноекономічних, трудових відносин, правового захисту інтересів працівників,
надавати одна одній з цих питань повну та своєчасну інформацію.
1.7. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені
колективним договором, не можуть бути нижчі від рівнів, установлених
законодавством, Галузевою, Обласною та Районною угодами.
1.8. Сторони невідкладно вживатимуть заходів до усунення передумов
виникнення колективних та індивідуальних трудових спорів в ході реалізації
зобов’язань і положень колективного договору, віддаватимуть перевагу
розв’язанню спільних питань шляхом проведення переговорів і консультацій
відповідно до чинного законодавства.
2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
2.1. Колективний договір укладений на 2021 – 2024 роки, набирає чинності з
моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення нового або
перегляду цього колдоговору.
2.2. Жодна із сторін, що уклали колективний договір, не може впродовж
терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе
зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми, приймати рішення, які
погіршують становище працівників, змінюють її норми, положення та
зобов’язання колективного договору.
2.3. Сторони домовилися, що при зміні власника навчального закладу чи
його керівника чинність колективного договору зберігається до укладення
нового.
2.4. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення
працівників про стан виконання норм, положень і зобов’язань колективного
договору, оприлюднюючи відповідну інформації не рідше одного разу на рік.
2.5. Сторони домовилися під час дії колективного договору проводити
моніторинг законодавства України із зазначених колдоговором питань, сприяти
реалізації чинних законодавчих норм щодо прав та гарантій працюючих, а також
осіб, які навчаються, ініціювати їх захист.
2.6. Колективний договір може бути розірваний або змінений тільки за
взаємною домовленістю сторін. Зміни і доповнення вносяться за згодою сторін
після проведення переговорів. Пропозиції однієї із сторін є обов’язковими для
розгляду іншою стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою сторін у
10-денний термін.
2.7. Сторони зобов’язалися у п’ятиденний термін з дня укладення
колективного договору в закладі освіти
подати його на реєстрацію та в
десятиденний термін після реєстрації подати в районну організацію профспілки
для повідомної реєстрації.
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3. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
3.1. Адміністрація закладу освіти у межах своїх повноважень:
3.1.1. Сприятиме створенню необхідних організаційних, матеріальнофінансових умов для реалізації пріоритетних напрямів розвитку закладу освіти.
3.1.2. Домагатиметься виконання нормативів матеріально-технічного,
фінансового забезпечення закладу освіти не нижче від розмірів, визначених
Міністерством освіти і науки України та у межах відповідних бюджетних
призначень.
3.1.3. У межах своєї компетенції вживатиме заходів щодо безумовного
виконання норм статей 54, 57, 58, 59, 61, 66,78,79 Закону України «Про освіту»
в частині соціально-економічного забезпечення працівників освіти, відповідних
норм інших законів галузі освіти, що стосуються соціально-економічних
гарантій, прав та інтересів працівників.
3.1.4. Забезпечуватиме організацію курсової перепідготовки педагогічних
працівників закладу освіти з урахуванням нових та удосконалених навчальних
програм, підручників, навчальних посібників та, відповідно до нового
Положення про атестацію педагогічних працівників, вживатиме заходів для
передбачення видатків на підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
3.1.5. Братиме участь у організації, підготовці та проведенні заходів,
спрямованих на підвищення професійної майстерності працівників закладу
освіти.
3.1.6. Упереджуватиме виникнення колективних трудових спорів
(конфліктів), а в разі їх виникнення – сприятиме розв’язанню їх шляхом
взаємних консультацій, переговорів з профкомом відповідно до Закону України
«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».
3.2. Профспілковий комітет закладу освіти зобов’язується:
3.2.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в закладі
освіти.
3.2.2. Утримуватися від організації страйків з питань, включених до
колективного договору, за умови їх вирішення у встановленому законодавством
порядку.
3.2.3. Домагатися соціально-економічного забезпечення працівників освіти,
передбаченого статтями 54, 57, 58, 59, 61, 66, 78,79 Закону України «Про освіту».
3.2.4. Направляти пропозиції щодо покращення соціально-правового
захисту учасників освітнього процесу органам державної влади та управління,
місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування,
вищим профспілковим органам, депутатам всіх рівнів.
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4. ЗАЙНЯТІСТЬ
4.1. Адміністрація закладу освіти у межах своїх повноважень
зобов’язується:
4.1.1. Проводити спільні консультації з приводу виникнення обґрунтованої
необхідності скорочення більше як 3 відсотків чисельності працівників. Не
допускати необґрунтованого звільнення працівників.
4.1.2. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, що призводять
до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджувати з
профспілковим комітетом та приймати не пізніше ніж за 3 місяці до намічених
дій з економічним обґрунтуванням і заходами щодо забезпечення зайнятості
працівників, що вивільняються. Тримісячний період використовувати для
вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня скорочення чисельності
працівників.
4.1.3.Забезпечити працевлаштування на вільні і новостворені робочі місця в
закладі освіти незайнятого населення, зареєстрованого у державній службі
зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому перевагу
випускникам закладів освіти, раніше вивільненим працівникам закладів освіти,
професійно досвідченим працівникам.
4.1.4. Не допускати запровадження такого режиму роботи працівників
закладу освіти, який може призвести до встановлення місячної заробітної плати
в розмірі менше посадового окладу (ставки заробітної плати), а також практики
“надання” відпусток без збереження заробітної плати.
4.1.5. Звільнення працівників за скороченням штатів або чисельності
працюючих застосовувати лише як крайній засіб, коли вичерпані всі можливості
їх працевлаштування в закладі освіти.
4.1.6. 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:
а) при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти
у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження
та за наявності відповідної кваліфікації;
б) залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших
працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій
лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним
навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку або за їх
письмової згоди працювати з неповним навантаженням;
в) передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т. ч.
уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики,
лише спеціалістам і за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової
згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці
відповідно до положень п.74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати
працівників освіти (Наказ Міносвіти України № 102).
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4.1.7. Не допускати зменшення обсягу навчального навантаження особам
передпенсійного віку.
4.2. Профспілковий комітет закладу освіти зобов’язується:
4.2.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням трудового
законодавства при вивільненні працівників.
4.2.2. Здійснювати контроль за своєчасною та в повному обсязі виплатою
вихідної допомоги звільненим працівникам відповідно до статті 44 КЗпП
України.
5. РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ, ТРУДОВИХ ВІДНОСИН.
РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ
5.1. Адміністрація закладу освіти у межах своїх повноважень
зобов’язується:
5.1.1. Забезпечити дотримання в
закладі освіти Правил внутрішнього
трудового розпорядку, розроблених та затверджених відповідно до Типових
правил внутрішнього трудового розпорядку ( додаток №6).
5.1.2. До початку роботи за укладеним трудовим договором:
- ознайомити працівника з трудовим договором;
- роз’яснити працівникові його права та обов’язки;
- повідомити про умови праці;
- ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку;
- визначити працівникові його робоче місце.
5.1.3. Приймати на роботу нових працівників у разі забезпечення повної
зайнятості працюючих за фахом і відсутності прогнозу щодо їхнього
вивільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП України.
5.1.4. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повідомлення
працівників про введення нових і зміну чинних умов праці, зокрема,
педагогічних працівників щодо обсягу навчального (педагогічного)
навантаження на наступний навчальний рік, не пізніше, ніж за 2 місяці до їх
запровадження.
5.1.5. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу
роботи здійснювати лише після закінчення навчального року.
5.1.6. Забезпечити контроль за застосуванням надурочних робіт,
допускаючи їх лише у випадках та з дотриманням порядку, передбачених
чинним законодавством.
5.1.7. Регулювати режим виконання навчальної роботи розкладом
навчальних
занять.
Забезпечити
прозорість
розподілу
навчального
навантаження. У випадках тимчасової відсутності педагогічних працівників
здійснювати їх заміну на умовах погодинної оплати праці.
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5.1.8. Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад,
розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх
працівників без звільнення від своєї основної роботи на підставі колективного
договору в межах кошторисних призначень ( додаток №2).
5.1.9. Сприяти наданню можливості непедагогічним працівникам закладу
освіти , які, відповідно до чинного законодавства, мають право на викладацьку
роботу, виконувати її в межах основного робочого часу.
5.1.10. При складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних
витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу,
забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять,
не допускати тривалих перерв між заняттями, так званих “ вікон ”.
5.1.11. Створювати умови для використання педагогічними працівниками
вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної роботи за
розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти,
підготовки до занять тощо за межами навчального закладу.
5.1.12. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо надання в
повному обсязі гарантій і компенсацій працівникам закладу освіти, які
направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки.
5.1.13. Сприяти матеріальному заохоченню педагогічних працівників, учні
яких стали переможцями всеукраїнських та обласних учнівських олімпіад,
конкурсів, турнірів та учителів – учасників педагогічних конкурсів, змагань.
5.1.14.Забезпечити дотримання в закладі освіти встановлених чинним
законодавством норм тривалості робочого часу й часу відпочинку для
працівників.
5.1.15. Доводити до відома працівників закладу освіти щорічно до 5 січня
графіки надання відпусток відповідно до наказу адміністрації, погодженого з
профспілковим комітетом.
5.1.16. Щорічні відпустки педагогічним працівникам надавати, згідно
затверджених і погоджених з профспілковим комітетом графіку відпусток,
в
канікулярний період. Як виняток, для санаторно-курортного лікування та
оздоровлення, за наявності відповідних медичних рекомендацій, щорічні
відпустки та відпустки без збереження заробітної плати можуть надаватися
протягом навчального року.
5.1.17. Надавати іншим працівникам закладу освіти щорічні відпустки та
відпустки без збереження заробітної плати протягом навчального року для
санаторно-курортного лікування та оздоровлення, за наявності відповідних
медичних рекомендацій.
5.1.18. Розширювати переліки категорій працівників, яким за бажанням
може надаватися щорічна відпустка повної тривалості до закінчення 6-місячного
терміну безперервної роботи в даному закладі освіти на умовах колективного
або трудового договору. Оплату відпусток здійснювати в межах бюджетних
асигнувань та інших додаткових джерел.
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5.1.19. Забезпечити надання додаткових відпусток працівникам із
ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів, згідно із
списками посад, робіт та професій, визначених колективними договорами на
підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем
(додаток № 1).
5.1.20. Згідно статті 19 Закону України «Про відпустки» жінкам, які
працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда,
або які усиновили дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без
матері (в т.ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а
також особі, яка взяла дитину під опіку, надавати щороку додаткову оплачувану
відпустку тривалістю 10 календарних днів (за наявності декількох підстав - 17
календарних днів) без урахування святкових і неробочих днів (ст.73 КЗпП
України).
5.1.21. Забезпечити надання днів відпочинку працівникам у канікулярний
час із збереженням заробітної плати на підставі колективного договору за
проведення позакласних і позашкільних заходів, підготовку закладів до нового
навчального року до 10 днів у рік.
5.1.22. Погоджувати в обов’язковому порядку з профспілковим комітетом:
а) внесення змін та доповнень до статуту закладу освіти з питань праці і
соціально-економічних інтересів працівників та осіб, які навчаються;
б) штатний розпис;
в) запровадження змін, перегляд умов праці на початку і в кінці
навчального року;
г) час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділ робочого
часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки
роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умов для приймання
працівниками їжі протягом робочого часу на тих роботах, де особливості
виробництва не дозволяють встановити перерву;
д) надурочні роботи;
ж) навчальне навантаження;
з) тарифікаційні списки;
і) графік відпусток;
и) положення про виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну
працю та її розподіл;
й) положення про виплату премій, інших видів матеріального заохочення.
5.1.23. Посадові інструкції працівників закладу освіти затверджувати після
погодження з профспілковим комітетом.
5.2. Керуючись
домовилися:

нормою

пункту

5.2

Галузевої

угоди

Сторони

5.2.1. Сприяти вирішенню спірних питань щодо застосування строкових
трудових договорів, надання відпусток, оплати праці, запобігання виникненню
колективних трудових спорів.
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5.2.2. Періоди, впродовж яких в закладі освіти не здійснюється освітній
процес (освітня діяльність), у зв’язку із санітарно-епідеміологічними,
кліматичними чи іншими, незалежними від працівників обставинами, є робочим
часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники
залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційнопедагогічної робіт, відповідно до наказу керівника закладу освіти та у порядку,
передбаченому у колективному договорі і правилами внутрішнього розпорядку.
5.2.3. Залучення учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за
медичними показаннями, а також асистентів учителів до виконання іншої
організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період, здійснюється в межах
кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до
закінчення навчального року.
5.2.4. Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у
період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не
більше одного місяця, до роботи в оздоровчому таборі з денним перебуванням
дітей, що діє в канікулярний період
на базі закладу освіти, не може
перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої
роботи, чи укладенні трудового договору.
5.2.5. Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не
збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчому
таборі, що перебуває в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою
працівників.
5.3. Профспілковий комітет закладу освіти зобов’язується:
5.3.1. Забезпечити контроль за виконанням умов колективного договору та
внесення до нього змін і доповнень згідно з Законом України «Про колективні
договори і угоди».
5.3.2. Співпрацюватиме з адміністрацією закладу освіти щодо своєчасного
введенням у дію нормативних документів з питань трудових відносин,
розподілення навчального навантаження, дотримання в установах і закладах
освіти трудового законодавства.
5.3.3. З метою захисту прав працівників закладу освіти здійснювати
громадський контроль за додержанням законодавства про працю. У разі
необхідності використовувати можливості районної та обласної організації
профспілки.
5.3.4. Представляти та захищати трудові, соціально-економічні права та
інтереси освітян – членів профспілки - у відносинах з адміністрацією закладу
освіти, відділу освіти і науки, органах державної влади, місцевого
самоврядування і в судових органах.
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6. НОРМУВАННЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ
6.1. Адміністрація закладу освіти
зобов’язується:

у межах своїх повноважень

6.1.1. Забезпечити дотримання в
закладі освіти своєчасності виплати
заробітної плати працівникам: поточної заробітної плати не рідше двох разів на
місяць - 16 числа за першу половину місяця, але не менше оплати за фактично
відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу)
працівника. За другу половину місяця виплату зарплати здійснювати через
проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, у терміни, визначені
колективними договорами, з дотриманням вимог статті 24 Закону України «Про
оплату праці», Конвенції МОП № 95 «Про охорону заробітної плати» та
відповідних рекомендацій «Про охорону заробітної плати» № 85 щодо
здійснення остаточного розрахунку в межах двох тижнів після закінчення
роботи.
6.1.2. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним,
святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні
(ст.115 КЗпП України).
6.1.3. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про
загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами (розмір) нарахувань,
розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст.110
КЗпП України).
6.1.4. Виплату заробітної плати через установи банків здійснювати
відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв
працівників.
6.1.5. Про введення нових і зміну чинних умов праці повідомляти
працівників письмово не пізніше, ніж за 2 місяці до їх запровадження.
6.1.7. Педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин
протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з
встановленим при тарифікації, виплачувати заробітну плату відповідно до
пункту 76 Інструкції «Про порядок обчислення заробітної плати працівникам
освіти» (Наказ Міносвіти № 102) .
6.1.8. Гарантувати оплату праці за роботу в понадурочний час, у святкові та
вихідні дні у подвійному розмірі або надати інший день відпочинку у зручний
для працівника час (стаття 107 КЗпП України).
6.1.9. Здійснювати оплату праці у випадках простою, коли заняття не
проводяться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні
умови, епідемії і т. д.) з розрахунку заробітної плати, встановленої при
тарифікації; умов виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної
роботи, відповідно до їх функціональних обов’язків. При відсутності такої
роботи оплату здійснювати в розмірі тарифної ставки.
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6.1.10. Забезпечити контроль за здійсненням додаткової оплати працівникам
на роботах із шкідливими й небезпечними умовами праці та за використання в
роботі дезінфікуючих засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням
туалетів (додаток №2).
6.1.11. Забезпечити виплату коштів на відрядження (компенсацію за
відрядження) водіям, котрі виїжджають за межі району, а також здійснювати їм
доплату за класність, згідно чинного законодавства.
6.1.12. Забезпечувати оплату праці працівників установ і закладів освіти, які
замінюють будь-які категорії тимчасово відсутніх працівників.
6.1.13. Сприяти забезпеченню реалізації положень Указу Президента
України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в
Україні» від 30 вересня 2010 року, в тому числі щодо встановлення та виплати
всім категоріям педагогічних працівників надбавки за престижність педагогічної
праці в граничному розмірі (30 відсотків( додаток №2), незалежно від місця
роботи, умов зайнятості тощо) в межах фонду оплати праці.
6.1.14. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через
невиконання норм законодавства, колективного договору та Угод з вини
роботодавця, заробітну плату в повному розмірі на підставі положень
колективного договору і Угод.
6.1.15.Забезпечити своєчасне проведення індексації грошових доходів
працівників, у зв`язку із змінами цін на споживчі товари й послуги відповідно
чинного законодавства.
6.1.16. Передбачати в кошторисі закладу освіти видатки на преміювання,
надання матеріальної допомоги працівникам закладу освіти, а також
стимулювання творчої праці й педагогічного новаторства керівних і
педагогічних працівників у межах планового фонду заробітної плати.
6.1.17. Проводити преміювання працівників відповідно до їх особистого
внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці, відповідно
до положення про преміювання при наявності коштів.
6.1.18. Заробітну плату за весь час щорічної відпустки виплачувати не
пізніше, ніж за три дні до початку відпустки (ст.115 КЗпП України), у випадку
затримки виплати відпускних на вимогу працівника відпустка повинна бути
перенесена на інший період (ст. 80 КЗпП України).
6.1.19. Виплачувати педагогічним працівникам (ст.57 Закону України «Про
освіту») допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при
наданні щорічної відпустки. Заробітну плату за дні відпустки та допомогу на
оздоровлення виплачувати однією сумою.
6.1.20. Забезпечити виплату допомоги на оздоровлення непедагогічним
працівникам закладів освіти в розмірі до посадового окладу в межах фонду
оплати праці. Заробітну плату за дні відпустки та допомогу на оздоровлення
виплачувати однією сумою.
6.1.21. Щорічно передбачати у кошторисі видатки на виплату педагогічним
працівникам винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових
обов’язків у відповідності до ст. 57 Закону України “Про освіту” у відсотках до
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посадових окладів чи ставок заробітних плат педагогічних працівників,
встановлених у п. 64 Інструкції про оплату праці працівників освіти (№ 102),
незалежно від тижневого навантаження.
6.1.22. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від
закладу освіти, здійснюється у день звільнення. Якщо працівник у день
звільнення не працював, то зазначені суми повинні бути виплачені не пізніше
наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про
розрахунок.
6.1.23. Забезпечити виплату грошової винагороди за сумлінну працю
педагогічним працівникам при факті звільнення, які звільняються з роботи у
зв’язку із закінченням строку трудового договору, угодою сторін, скороченням
чисельності або штату та за власним бажанням, до і після закінчення
навчального року пропорційно відпрацьованому часу незалежно від тижневого
навантаження.
6.1.24. Своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів працівників,
відповідно до чинного законодавства у зв'язку із змінами цін на споживчі
товари і послуги. Забезпечити виплату доплат, надбавок, премій працівникам у
розмірах, визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
09.12.2015 № 1013 “ Про упорядкування структури заробітної плати, особливості
проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів ”.
Не допускати зменшення або скасування стимулюючих виплат, надбавок і
доплат, які встановлені у граничних розмірах.
6.1.25. При встановленні педагогічним працівникам навчального
навантаження на новий навчальний рік зберігати його, як правило, в обсягах
попереднього року, а також дотримуватися принципу наступництва викладання
предметів у класах, групах.
6.1.26. Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у
відпустці по догляду за дитиною і працюють на повну ставку, навчальне
навантаження під час тарифікації на відповідний навчальний рік у обсязі не
менше ставки. На період їх відпустки години навчального навантаження
тимчасово передавати, у першу чергу, іншим педагогічним працівникам за
фахом, які не мають повного тижневого навантаження чи ставки. Після
закінчення відпустки забезпечувати педагогічним працівникам навантаження,
установлене при тарифікації на початок навчального року (Додаток 4).
6.1.27. На виконання вимог Положення про навчальні кабінети
загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601 та Положення про
навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх
навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 14 грудня 2012 року № 1423, при встановленні доплат за завідування
навчальними кабінетами:
а) не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів загальноосвітніх
навчальних закладів, за завідування якими встановлюється доплата;
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б) забезпечувати оплату за завідування одним працівником кількома
навчальними кабінетами.
6.1.28. Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад,
розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх
працівників без звільнення від своєї основної роботи на підставі колективного
договору за рахунок економії фонду оплати праці згідно чинного законодавства.
6.1.29. 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 % посадового окладу (ставки заробітної плати) (додаток №
2).
6.1.30. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише
у випадках:
а) заміщення протягом двох місяців тимчасово відсутніх педагогів;
б) оплати праці працівників інших установ, які залучаються до
педагогічної роботи.
6.1.31. Здійснювати оплату праці вчителів, які викладають декілька
предметів інваріантної складової навчального плану, зокрема й у іншому
загальноосвітньому навчальному закладі та пройшли курси підвищення
кваліфікації з цих предметів, виходячи з присвоєної кваліфікаційної категорії з
основного предмета (за фахом).
6.1.32. Встановлювати педагогічним та іншим працівникам, які працюють в
інклюзивних класах, групах та ВІЛ-інфікованими дітьми, підвищені розміри
посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до п. 28, 29 та 31
Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти,
затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, а також
надбавку за складність у роботі в розмірі до 50% (визначатися з конкретним
відсотком перед тарифікацією)посадових окладів ставок заробітної плати
відповідно до п.3 Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298.
6.1.33. Забезпечити підвищення кваліфікації вчителів початкових класів з
іноземної мови, інформатики, які не є фахівцями з цих предметів.
6.1.34. Забезпечити матеріальне стимулювання працівників, нагороджених
знаком “Відмінник освіти України”, а також переможців конкурсів “Учительроку”, “Класний керівник”, “Вихователь року” тощо
6.2. Профспілковий комітет закладу освіти зобов’язується:
6.2.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням в установах та
закладах освіти законодавства про працю, зокрема за виконанням договірних
гарантій з оплати праці та своєчасністю виплати заробітної плати.
6.2.2. Здійснювати громадський контроль за проведенням індексації
грошових доходів працівників, у зв’язку із змінами цін на споживчі товари та
послуги, компенсації втрат частини заробітної плати, пов’язаних із порушенням
термінів її виплати.
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6.2.3. Про випадки порушень законодавства про оплату праці, відповідних
зобов'язань за колективним договором, угодами, для вжиття необхідних заходів,
інформувати:
а) районну організацію профспілки працівників освіти і науки України;
б) Київську обласну організацію профспілки працівників освіти і науки
України;
в) Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації;
г) Державну інспекцію праці;
д) відділ освіти і науки;
ж) органи місцевої влади та органи місцевого самоврядування;
з) ЦК організації профспілки працівників освіти і науки України.
6.2.4. Вимагати притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні
вимог законодавства про оплату праці, умов колективного договору, Галузевої,
Обласної та цієї Угод, що стосуються оплати праці згідно ст. 147, п. 1 ст. 41
КЗпП України, ст. 36 Закону України «Про оплату праці», ст. 18 Закону України
«Про колективні договори і угоди».
6.2.5. Надавати консультації та правову допомогу працівникам - членам
Профспілки щодо захисту їх прав з питань оплати праці та представляти їх
інтереси у комісіях з трудових спорів та судах.
6.4.8. Здійснювати роз'яснювальну роботу щодо практики звернення
працівників освіти до судів про примусове стягнення заборгованої заробітної
плати та сум відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних
захворювань з організацій, установ галузі.
7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я
7.1. Адміністрація закладу освіти у межах своїх повноважень:
7.1.1. Забезпечити виконанням вимог щодо створення здорових, безпечних
умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до
Законів України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній
рух”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”,
Кодексу Цивільного захисту України, інших нормативно-правових актів в
частині забезпечення вимог безпеки життєдіяльності.
7.1.2. На виконання вимог норми статті 19 Закону України “Про охорону
праці”, передбачати в кошторисі закладу освіти необхідні видатки для
фінансування профілактичних заходів з охорони праці, в тому числі для
проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442.
7.1.3. Розробити в закладі освіти комплексні заходи з охорони праці усіма
учасниками освітнього процесу.
7.1.4. Вживати заходів щодо своєчасного та у відповідності до Порядку
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету
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Міністрів України від 30.11.2011 № 1232, розслідування нещасних випадків з
працівниками, учнями, за результатами яких складати відповідні акти (форма Н1, Н-2).
7.1.5. Відшкодовувати працівникам шкоду, заподіяну йому каліцтвом або
іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків,
сплачувати потерпілому одноразову допомогу відповідно до ст. 11 Закону
України “Про охорону праці ”.
7.1.6. Відповідно статті 19 Закону України «Про охорону праці»,
забезпечити виділення та відрахування коштів з кошторису закладу освіти не
менше 0,2 відсотків від фонду оплати праці на проведення установами та
закладами освіти заходів з охорони праці.
7.1.7. Забезпечити
своєчасне проведення безоплатно первинних та
періодичних медичних оглядів працівників
закладу освіти з необхідними
лабораторними дослідженнями відповідно до ст.17 Закону України “Про
охорону праці” та Постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 року
№ 559 “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій,
працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам,
порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок”.
7.1.8. Забезпечити фінансування заходів з охорони праці відповідно до
чинного законодавства.
7.1.9. Забезпечити проведення атестації робочих місць з несприятливими
умовами праці, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 442 від
01.08.92 р. та листа Кабінету Міністрів України від16.06.2002 року № 4274/52, за
результатами якої на умовах колективного договору:
а) здійснювати доплати працівникам закладу освіти за роботу в шкідливих
і важких умовах праці згідно з додатком №2 до цього договору;
б) надавати додаткові відпустки за особливий характер роботи та за
ненормований робочий день згідно з додатком №1до цього договору.
7.1.10. Виконувати зобов’язання щодо:
а) видачі спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, миючих та
знешкоджувальних засобів (за наявності коштів);
б) здійснення доплат працівникам за роботу у шкідливих і важких умовах
праці в порядку, встановленому чинними законодавчими та іншими нормативноправовими актами України (додаток №2);
в) надання щорічних додаткових відпусток за роботу у шкідливих і важких
умовах праці (додаток №1);
г) надання щорічних додаткових відпусток за особливий характер праці
(додаток №1);
7.1.11. Брати участь у громадському огляді-конкурсі з охорони праці
відповідно до Положення, затвердженого постановою колегії Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України та президії ЦК Профспілки працівників
освіти і науки України Протокол №1/6-22 від 23.01.2013, Протокол № П-18-3 від
10.12.2012.
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7.1.12. Забезпечити виконання приписів органів державного пожежного
нагляду і додаткових заходів для покращення протипожежного захисту в закладі
освіти.
7.2. Профспілковий комітет закладу освіти зобов'язується:
7.2.1.
Забезпечувати громадський контроль за додержанням вимог,
передбачених нормативними актами з питань охорони праці, створенням
безпечних, нешкідливих умов праці і належного виробничого побуту,
забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту.
7.2.2. Організовувати навчання профспілкового активу, представника
профспілки з питань охорони праці, з питань підвищення рівня громадського
контролю за виконанням
в закладі освіти вимог чинного законодавства та
нормативних актів з охорони праці.
7.2.3. Сприяти у проходженні членами профспілки медичних оглядів.
7.2.4. Забезпечити участь представника Профспілки у роботі комісій з
розслідування причин нещасних випадків, опрацюванні заходів щодо їх
попередження та вирішенні питань, пов`язаних з профілактикою ушкодження
здоров`я учасників освітнього процесу.
7.2.5. Здійснювати контроль за правильним і своєчасним обчисленням
заробітної плати для нарахування допомоги, у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності.
7.2.6. Здійснювати контроль за своєчасним та в повному обсязі
відшкодуванням роботодавцем (власником) шкоди, заподіяної працівникові
каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним
трудових обов'язків, а також виплат одноразової допомоги відповідно до
Закону України “ Про охорону праці ”.
7.2.7. Забезпечити інформування відповідних органів державної виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування про факти порушень законодавства про
працю, усунення яких потребує втручання з боку владних структур.
7.2.8. Щорічно сприяти здійсненню відповідних заходів при підготовці та
проведенні Всесвітнього дня охорони праці.
8. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ, КОМПЕНСАЦІЇ
8.1. Адміністрація закладу освіти
зобов’язується:

у межах своїх повноважень

8.1.1. Забезпечити педагогічним та іншим працівникам галузі, а також
особам, які навчаються, гарантії, передбачені чинним законодавством.
8.1.2. Забезпечити оплату простою працівникам, в тому числі
непедагогічним, не з їх вини, в розмірі середньої заробітної плати, але не менше
тарифної ставки (посадового окладу); оплату праці вчителів, вихователів, в тому
числі вихователів груп подовженого дня, музичних керівників у випадках, коли в
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окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин
(епідемії, метеорологічні умови тощо) із розрахунку заробітної плати,
встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного
законодавства.
8.1.3. Сприяти вирішенню питань щодо регулярного безоплатного
підвезення у сільській місцевості до місця роботи і у зворотному напрямку
педагогічних працівників.
8.1.4. Забезпечити виплату працівникам в повному обсязі компенсацій при
службових відрядженнях, в тому числі для підвищення кваліфікації
8.1.5. Забезпечити виплату педагогічним працівникам щорічної грошової
винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків в
розмірі до одного посадового окладу та преміювати інших педагогічних
працівників закладу освіти (стаття 57 Закону України “ Про освіту ”) та
відповідно до додаток №3).
8.1.6. Забезпечити надання працівникам закладу освіти матеріальної
допомоги, в тому числі на оздоровлення, в розмірі до одного посадового окладу
на рік, виплату премій відповідно до їх особистого внеску в загальні результати
роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах (додаток
№5).
8.1.7. Вживати заходів, спрямованих на:
а) виконання регіональних програм забезпечення житлом педагогічних
працівників;
б) безумовне дотримання чинного законодавства щодо забезпечення
педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу, а також
пенсіонерів з їх числа безоплатним житлом з опаленням і освітленням у межах
встановлених норм.
8.1.8. Вживати заходів для забезпечення молодих спеціалістів з числа
педагогічних працівників методичною літературою та посібниками.
8.1.9. Відраховувати профспілковим організаціям не менше як 0,3 фонду
оплати праці на культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу, роботу з дітьми
відповідно до ст. 44 Закону України “ Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності ”, п.8.1.4 Обласної угоди.
8.1.10. Передбачати заходи щодо соціального захисту ветеранів праці, які
працювали в закладі освіти.
8.2. Профспілковий комітет закладу освіти зобов'язується:
8.2.1. Вживати заходи для безумовного забезпечення в закладі освіти
соціальних гарантій, пільг та компенсацій, передбачених Галузевою, Обласною,
районною та цим колективним договором.
8.2.2. Забезпечити організацію роз’яснювальної роботи в первинній
профспілковій організації щодо трудових прав, пенсійного забезпечення
працівників галузі освіти, соціального страхування, надавати членам
Профспілки, в разі їх звернень, відповідну безкоштовну правову допомогу.
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8.2.3.
Надавати, в межах кошторисів, матеріальну допомогу членам
Профспілки.
8.2.4. Спільно з виборними органами районної організації профспілки
сприяти виділенню коштів для реалізації програм оздоровлення членів
профспілки та їх дітей у канікулярні та літній періоди.
9. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПАРНЕРСТВА
З метою подальшого розвитку соціального партнерства в закладі освіти
сторони колективного договору домовилися:
9.1. Адміністрація закладу освіти, в межах повноважень:
а) забезпечить відповідне погодження з профспілковим комітетом наказів,
які стосуються прав та інтересів працівників у сфері трудових, соціальноекономічних відносин;
б) надаватиме відповідним виборним органам Профспілки інформацію
щодо соціально-економічного розвитку галузі, стану фінансування закладів,
результатів їх діяльності, заборгованості з виплати заробітної плати, реалізації
трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників;
в)
забезпечить
виконання
Розпорядження
голови
Київської
облдержадміністрації від 07.08.2015 року № 286 “Про посилення взаємодії
профспілок з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування в Київській області”.
9.2. Адміністрація закладу освіти та профспілковий комітет будуть
працювати над виконанням зобов'язань, зафіксованих у Галузевій, Обласній,
Районній Угодах та колективному договорі.
9.3. При підготовці і прийнятті нормативних документів, що регулюють
соціально-трудові відносини, стосуються соціального захисту працівників,
враховувати позицію іншої сторони.
9.4. Створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених
профспілкових представників до закладу освіти, до компетенції яких відносяться
питання прийняття рішень з порушених проблем у сфері соціально-трудових
відносин.
9.5. Здійснювати безготівковий порядок сплати членських профспілкових
внесків, згідно з особистими заявами членів профспілки з подальшим їх
перерахуванням на рахунки відповідних профспілкових органів не пізніше трьох
банківських днів після виплати заробітної плати.
9.6. Керівник
закладу освіти і його заступники за запрошенням
профспілкових органів можуть брати участь в заходах Профспілки, які
спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав працівників.
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10. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОБОТИ
ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
10.1.
Адміністрація закладу освіти у межах своїх повноважень
зобов’язується:
10.1.1.
Забезпечувати
вільний
вхід
до
закладу
освіти
представників профспілки працівників освіти і науки України, їх доступ до
робочих місць працівників, місць зібрання членів профспілки, можливість
зустрічі та спілкування з працівниками.
10.1.2. Забезпечити в закладі освіти права та гарантії діяльності Профспілки,
її організаційних ланок відповідно до Конституції України, Законів України “
Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ”, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, ратифікованих Україною конвенцій
Міжнародної організації праці.
10.1.3. Активізувати співпрацю з профспілковим комітетом з усіх питань
забезпечення належного статусу педагогічних та інших працівників, підвищення
рівня соціально-економічного захисту працівників освіти та осіб, які навчаються.
10.1.4. Вводити до складу педагогічної ради, атестаційної комісії, робочих
та дорадчих органів представників Профспілки.
10.1.5. Утримуватися від будь-яких дій, що можуть бути розцінені як
втручання у статутну діяльність Профспілки.
10.1.6. Створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених
профспілкових представників у заклад освіти, в компетенції яких прийняття
рішень із порушених питань у сфері соціально-трудових відносин (ст. 248 КЗпП
України).
10.1.7. Не допускати звільнення членів виборних органів профспілкової
організації без згоди Сторін(ст. 252 КЗпП України).
10.1.8. Поширювати в установленому порядку пільги і винагороди, що
застосовуються в закладі освіти, на профспілкових працівників згідно з
колективним договором.
10.1.9. Забезпечувати контроль за безготівковим порядком сплати
членських профспілкових внесків згідно особистих заяв членів Профспілки
працівників освіти і науки України з подальшим їх перерахуванням на рахунки
відповідних профспілкових органів або транзитні рахунки профспілкових
органів не пізніше трьох банківських днів після виплати заробітної плати
працівникам(ст. 249 КЗпП України).
10.1.10. Надавати у безоплатне користування профспілковому комітету
закладу освіти кімнату або робоче місць з усім необхідним обладнанням,
опаленням, освітленням, прибиранням, (транспортом), охороною, зв’язком (у т.ч.
електронна пошта, Internet) для взаємного обміну інформацією, в тому числі з
керівними органами профспілки працівників освіти і науки України(ст. 249
КЗпП України).
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10.1.11. Сприяти навчанню профспілкових кадрів та активу, підвищенню їх
кваліфікації.
На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу
виборних профспілкових органів, надавати додаткову відпустку тривалістю до
6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок
власника або уповноваженого ним органу (стаття 252 КЗпП України).
10.1.12. Надавати членам виборних профспілкових органів, не звільненим
від своїх виробничих чи службових обов'язків, вільний від роботи час із
збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і
переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового
колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але
не менше ніж дві години на тиждень (ст. 252 КЗпП України).
10.2. Профспілковий комітет закладу освіти зобов'язується:
10.2.1. Посилити особисту відповідальність профспілкових кадрів
стосовно питань захисту порушених законних прав та інтересів членів
профспілки.
10.2.2. Своєчасно доводити до відома членів профспілки зміст нормативних
документів, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників освіти.
10.2.3. Спрямовувати роботу профкому на організацію контролю за
своєчасним введенням у дію нормативних документів з питань трудових
відносин, умов, нормування праці, розподілу навчального навантаження,
дотримання у закладі освіти трудового законодавства.
10.2.4.Своєчасно ініціювати проведення переговорів щодо укладення
колективного договору або внесення змін до нього.
10.2.5. Проводити роз'яснювальну роботу щодо трудових прав та
гарантій працівників, а також методів і форм їх захисту через засоби масової
інформації та безпосередньо в трудовому колективі.
10.2.6. Представляти
інтересів членів Профспілки при розгляді їх
трудових спорів в комісіях по трудових спорах, судах.
10.2.7. Заохочувати представників профкому та профспілковий актив
первинної профспілкової організацій за активну та сумлінну працю із захисту
прав та інтересів працівників.
10.2.8. Інформувати відділ освіти і науки райдержадміністрації, раду
районної організації профспілки освіти і науки про факти порушення гарантій та
прав діяльності Профспілки в закладі освіти для вжиття відповідних заходів по
їх усуненню та недопущенню у майбутньому.
10.2.9. Забезпечити попереднє інформування відділу освіти і науки
райдержадміністрації, раду районної організації профспілки освіти і науки
перед направленням звернення у відповідні інстанції з приводу порушення
гарантій та прав діяльності Профспілки.
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10.2.10. CninrHo: aAuisicrpauierc 3aKnally ocsiru 6paru yqacrb n opraHisauii
ra cBf,rKysaHui npo$eciirHoro cBrra - AHs npauinuuKis oceirw, ffitn 3HaHL, ra isruux
CBflT.

1. Cnpuxrr.r aigaonneHHlo yrpaincrxlrx rpaqxqifi, po3BrrrKy AyxoBHHx
uiusocrefr, cropry ra rypr.r3My B negaroriuur.rx KoJreKrHBax, 6paru yqacrb B
10.2.1

pafiouuux ra o6nacsHx KynbrypHo-MacoBr.rx 3axoAax.

BpIKOHAHHflM KOIEKTI,IBHOTO AOTOBOPy
TA BIATIOBIAATbHICTb CTOPIH

11. KOHTPOJIL 3A

1

1.1. Kourponr 3a

BHKoHaHH.rrM

cnimuoro xouiciero CropiH ( loaaror

J1b

ilI

KoreKrrrBHoro AoroBopy strificnroerucs
7).

11.2. KoNHa si Cropin BH3Haqae 3axoAn 3 BHKoHaHH, KoJreKrHBHoro
AoloBopy ra siAnoniAa,rsunx oci6, in$oprraye npo ue iHruy CropoHy.

CI

11.3. Cropoulr sa6esne.{yrorb KoHrporrb 3a BHKoHaHHfM fa,ry::eaoi, O6lacuoi,
Pafiousoi YroL KoJreKrHBHoro AoroBopy B 3axJratri ocniru.
He pi4rue o,xHoro pa3y ua pir, ua cnirrnouy :aci4artri alnaiuicrpaqil saxtagy
ocnirn ra upoScni,'Ixoeoro xorrairery, 3acnyxoBylorb flepu]nx oci6 uux opranin upo
xiA sxxouaHHfl KoJrexruBHoro AoroBopy ra fa:ry:enoi, O6nacuoi i Pafionuoi YroA , i
n pa:i HeBHKoHaHHT or(peMr,rx rroJroxeHb sgiitcHrororb AoAarxoni ':axolH uoAo ix
pea,rieauii.
In$opuaqirc npo xi4 nuxonaHHfl KoireKTprBHoro AoroBopy AoBoArrrr{ Ao siAoN{a
npaqinHr.min ycranos i sar[aAis oceiru.
I 1.4. Iloca,qoBnx ra iriu-tptx oci6, qxi csoiN,{n Aisuu a6o 6e:girnr,uicno rpr{3Benu
AO rropymeHf,, HeB[rKoHaHH, yMoB laHofo KoreKTr.rBHofo xoroBopy!, npr4T_rrryBaTH Ao

eilnosilarsuocri :riAuo 3

qr4HHrrM

3aKOHOAaBCTBOM.

/{oronip nilnncauufi y qorrpbox npuvripHumax, axi :Oepirarorbcfl y rcoxuoi:i
Cropiu, n pafiounifr opraHi:auii npoQcuirmu ra ra rricueu pe€crpaqii i uarcrr
oAHaKOBy r0pHAr{rrHy crr"r}'.

TИ
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l‐ li
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PAA14
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rriectxoi
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xoa 21 668920

22

三 二 三 二 一一

AprcuunriHapuoi, a4wriuicrparueHoi

8τ

I^IOSJCdeYOTIsOJ hsSi(VISBt

ι

6
8
ｔ

乙

9
・
C

‑OHqlf2hg2H

一し

.(trerxus edorxeduE xunu,(rcug

Iへ IИ

H

or I

doЭ loHqlf2J?ε Kror斑 2c doェ xЭ dИ 〕
Иェ
]̀
18oo loqHゴ Э

ИrЭ

u〔

.r.neQodu BfltBH

lyИ HgIΠ むdⅡ

じI俎 0

1ヾ

odⅡ

V7ooⅡ xIIfOdoII

Kゴ21

10H

-.- - //,_),

-4

A

0̀

κ】od lτ OZ

′″
´
●
′

))-/.),;.,- ,,

,

.

‐

9

乙

Vo"

t4lHoE

0■ 01

0

EHr4xrJ

´

,

l

13「

ヽ

'N'g

κェЭII‑1
81HЭ Ⅱ

０ コ

6I[

qエ

IE I(
一︱

urudogey

シ

し

／

do■ 2cIH2Jdo¨ Jo12ビ Э
I:I

g
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/tìィ

ノ

fイ

2021 poKy

-

.../;. /-a-/i .'/-

2021 poKy

̀・

IIOTO)KEHH,g
rrpo fipeMironanuq, BcraHoBJreHHfl HaAdanorc Ao rrocaAoBux
orc.iraqin, AorIJIar, ulopiuHoi rpouronoi nuHaropoAr{, HaAaHHr marepia.nruoi
AorroMoru npaqinHHKaM flurlruosrrubxoro 33CO I-II cryneHin
sa 2021-2A24 poKH

X\-rrl

c.ri
B]I

I. 3ara.nsui no.rroxeHHfl
1.1. IIonoxeHH, flpo [peMirosaHuq, BCTaHoBJTeHHfl na.q6asox ro nocaAoBnx
oxla4in. troIIJIar, ulopivuoi rpouionoi BnHaropoAr4 Ta HartaHHfl l,rarepiarrsHoi
AonoMorn npaqinHuxau saxnaly(aani - flo,roxeuHr) po:po6ireHo ei,1noeiluo Ao
Ko4excy :axoHis rpo npaulo Yxpa iun, cr. 57 3axoHy YxpaTun ullpo ocriry>,
flopx4xy HaAaHH-fl uropivnoi rporuonoi Br{HaropoAu ueAarori.{Hr4u npaqinuuxau
HaBt{anbHux 3aKJIa4in gepNarHoi Ta KoMyHam,HoI Sopnru BnacHocri :a cyu,rinHy
fipaurc, 3pa3KoBe BHKoHaHHx cnyx6onux o6os'x3xin, 3arBep.qxeHoro nocraHoBo]o
Ka6iuery Miuicrpin YxpainrE sir 05 qepBHr 2000 poxy JVe 898, rocraHoBu Ka6iuery
Minicrpie YrpaiHn ei.q 30 ceprrHn 2002 poxy Ne 1298 nllpo ornary npaui
npaqinuuris na ocHosi eluHoi rapn(rHoi cirxu po:paain i xoeSiqiesrin 3 orJrarr,r
npaui upaqirHNria ycranoB 3aKna4in ra opranisauifi oxpeuux riLrry3efi OroaxerHol
c$epr>>.

1.2. Ilo,roxeuuq BlrpoBaAxyerbcfl 3 Meroro cruMynroBaHnfl cyu;iiuHoro ra
qxicHoro BHKoHaHHx npaqinru.{KaMn nocaAoBux o6os's:xie, iHirliarr4BHoro i reopuoro
li4xrl4y Ao uapiureHHr [ocTaBJleHux 3aBAaHb, ga6e:neqeHur HanexHolo pinHl
rpyaoroi ra BHKoHascrxoi Aucuaulisu.
1.3. IlpeuitosaHur, BCTaHoBJTeHH, ua46anox Ao rrocagoBnx or,ra,rie, ronrar,
uropiunoi rpouronoi BuHaropoAu, HaAaHHf, narepiam,uoi' AouoMoru nparlinunxau
3aKnany :4ificuroertcx silnoniaHo Ao rlboro floroxeuru ra BCraHoBirlororbc-,r
AupexropoM 3aKJlatry, rloro.uxy€Tbcfl : silli,.roNa oceiru Bopo4xHctxoI ce,'rurrluoi

---1-
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ІІ. Показники для преміювання, встановлення надбавок до посадових
окладів, доплат, щорічної грошової винагороди, надання матеріальної
допомоги
2.1. Премії нараховуються за наявності коштів фонду оплати праці залежно
від оцінки роботи кожного працівника за такими обов’язковими критеріями:
- дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку (режиму
роботи);
- систематичне виконання посадових інструкцій та функціональних
обов’язків за умови їх якісного, своєчасного, повного і точного виконання;
- за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на нього обов’язків;
- результативність педагогічної і методичної роботи;
- з нагоди свят, які є загальнодержавними, пов’язаними зі сферою
діяльності працівників.
2.2. Виплата допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки
працівникам закладу освіти провадиться за основною посадою у розмірі
посадового окладу незалежно від тижневого навантаження чи обсягу
виконуваної роботи.
2.3. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань
може надаватися один раз на рік у розмірі посадового окладу на підставі
особистої заяви працівника за погодженням з відділом освіти Бородянської
селищної ради за наявності коштів фонду оплати праці.
ІІІ. Періодичність та умови виплати
3.1. Преміювання:
3.1.1. Виплачується в межах коштів фонду оплати праці, а саме: коштів
фонду матеріального заохочення та зекономлених коштів із заробітної плати.
3.1.2. Проводиться за результатами роботи за умови виконання показників
цього Положення без обмеження в розмірі виплати в межах коштів фонду
матеріального заохочення.
3.1.3. Зменшується на 10% за кожен не виконаний показник преміювання.
3.1.4. Позбавляється працівник, який має дисциплінарні стягнення.
3.2. Встановлення надбавок до посадових окладів:
3.2.1. Здійснюється відповідно до п. 3.5 постанови Кабінету Міністрів
України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
3.2. Виплати щорічної грошової винагороди:
3.2.1. Здійснюється на підставі статті 57 Закону України «Про освіту» за
результатами роботи за рік за умови виконання показників цього Положення.
3.2.2. Виплачується в межах коштів фонду оплати праці в розмірі до
одного посадового окладу.
3.2.3. За наявності дисциплінарного стягнення працівник позбавляється
винагороди протягом терміну дії цього стягнення (ч. 3 ст. 151 КЗпП України).
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3ar(naAy 3aranbHoi cepegHroi ocBiTrr

1. floHsrrs porrogi;ry rreAaroriqnoro

HaBaHTaxeHHfl

1.1. Posnori,T netraroriqHoro HaBaHTaxeHH, s.iHre"[ie 3afa-[bHoocsirriix
HaBquLrrbHHx garraAie (aani
rreAaroriqHe HaBaHTaxeHur) ro,rrrra€ y
posuo4ini HasqaruHHx roAHH ra iHuux nuAin neAarori.+roi tis:rruocri.
1.2. HaeqaxsHo-euxonHufi npouec :Aificuroerrcx 3a rpynoBoro ra
iHgranigya-,rbHr{Mrr SopruralrN HaBqaHHfl

(cr. 13 3arcony

J\b 651-14).

1.3. fleAarori.rse HaBalrraxeHHr Brl,ITeJrfl 3ara,.rbHoocsirHroro HaBqil[bHoro
3ar(naAy - qac, npH3Har{e:atfit trlx sliilcneHufl HaBrrzL'rbHo-BrrxoBHoro [pouecy (cr. 25
3amoHy J\b 651-14).

2. YMoau posnoginy
2.1. flegaroriqne HaBanralr(enHfl potno4irflerbcfl 3airexHo

sil

r<ilrxocri

roAHH. uepert6aveHrrx HaBr{aJrbHprMrr rrJraHaMH, HarBuocri eirnosiAHnx [etrarori.rHux
xagpin ra isulnx r(oHr(perHux yMoB, rrlo cKnaJrvcb y :ax,raAi (n. 63 Iucrpyxuii Nb
102).
2.2. Ki.nrxicrr auAu roAHH iurapianrnoi napiarnnuoi cKrarrtoBux Ha
uacrynunil Has.ramHufi pix B HaBrranbHoMy :axnaAi r(oHxperu3ylorbc-fi B fioro
po6ououy HaBqarbHoMy rnaHi (cr. l5 3amouy J\} 651-14). Buxoilfi.uv 3 roro, uo rpo
nelarori.{He HaBaHTaxeHFr.fl neAarori.{H}rr"r npaqieHux uac 6yru o3Ha["{oMJreHnrl Ao
riuuq HaBr{a.rrbHoro poKy, To HaBr{atrcruvit poCovufi rrJraH Ha Hacryunufi uaqamunfi

i

i
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своєму засіданні, що оформляється відповідним протоколом.
3.5. На підставі наказу
про розподіл педагогічного навантаження
складається тарифікаційний список, який підписується керівником закладу та
погоджується з профкомом (п. 4 Інструкції № 102).
3.6. До 5 вересня тарифікаційний список передається до відділу освіти і
науки, де затверджується начальником відділу освіти (п. 4 Інструкції № 102).
3.7. Перерозподіл педагогічного навантаження серед навчального року не
допускається (ст. 25 Закону № 651-14). Він може бути здійснений лише з
об’єктивних причин: зміна навчального плану, що не було відомо на початок
року, звільнення вчителя, відмова вчителя від певної частини педагогічного
навантаження тощо.
3.8. Учителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам, у яких з
незалежних від них причин протягом навчального року навантаження
зменшується порівняно з навантаженням, встановленим їм при тарифікації, до
кінця навчального року виплачується:
- у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми
на ставку - заробітна плата за фактичну кількість годин;
- у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче встановленої
норми на ставку - заробітна плата 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 нижче норми за ставку, - заробітна плата, встановлена при
тарифікації, за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи (п. 76
Інструкції № 102).
3.9. Спори щодо педагогічного навантаження повинні вирішуватись до
початку навчального року. Строк звернення до комісії по трудових спорах чи
суду складає три місяці і може бути поновлений лише з поважних причин (ст.
233, ст. 234 КЗпПУ).
4. Особливості розподілу для окремих категорій
4.1. Працівники, які є членами виборних профспілкових органів. Зміна
істотних умов праці для них допускається лише за попередньою згодою
виборного органу, членами якого вони є (ч. 2 ст. 252 КЗпПУ, ч. 2 ст. 41 Закон
№ 1045-14).
4.2. Особи, які знаходяться у відпустках по вагітності і пологах, догляду за
дитиною. Враховуючи їх право вийти на роботу до закінчення відпустки або
працювати під час відпустки на умовах неповного робочого часу, вони
враховуються при розподілі педагогічного навантаження. На період їх відпустки
години навчального навантаження передаються іншим працівникам тимчасово.
4.3. Вчителі початкових класів. Учителям початкових класів, яким з
незалежних від них причин не може бути забезпечене повне тижневе
навантаження, заробітна плата виплачується в розмірі не нижче місячної ставки,
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якщо:
- у 2-4 класах уроки образотворчого мистецтва, музики та співів,
фізкультури передані спеціалістам;
- у 1 класах вчителі за станом здоров'я та з інших причин не можуть вести
уроки фізкультури і співів;
- у 1-4 класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, в сільських
початкових школах, коли вчителі внаслідок своєї підготовки не можуть вести
уроки іноземної та інших мов.
У всіх цих випадках звільнення вчителя від проведення занять та виплата
заробітної плати в розмірі не нижче місячної ставки з обов'язковим
довантаженням до встановленої норми годин оформляється наказом директора
закладу із зазначенням причин та підстав звільнення від занять і робіт, якими
довантажується вчитель (п. 74 Інструкції № 102).
Години з окремих предметів від учителів початкових класів можуть
передаватись лише спеціалістам даного навчального закладу, які не мають
повного навантаження, і лише ті години, які виходять за межі ставки вчителя
початкових класів.
4.4. Вчителі фізичної культури сільських шкіл І, та І-ІІ ступенів. У
сільських дев'ятирічних школах, у яких немає необхідної кількості навчальних
годин з фізичної культури в 2-9 класах для встановлення повної ставки
заробітної плати,
вводиться посада вчителя фізичної культури з покладенням на нього обов'язків
по організації позакласної роботи з фізичного виховання учнів. Зазначеним
вчителям фізичної культури виплачується повна ставка заробітної плати. В тому
випадку, коли ці вчителі проводять уроки і з інших навчальних предметів, їм
додатково оплачується педагогічна робота за всі години занять з цих предметів,
незалежно від обсягу педагогічного навантаження з фізичної культури (п. 75
Інструкції № 102).
4.5. Керівники та їх заступники. Керівникам та їх заступникам, які
працюють на повну ставку, надавати навчальні години лише при повному
забезпеченні працюючих фахівців кількістю годин на ставку, або при відмові
фахівців від роботи на ставку. Заступникам керівників, які працюють на неповну
ставку, надавати навчальні години, оплата за які в сукупності з неповною
ставкою цього заступника перевищить повну ставку заступника, лише при
повному забезпеченні працюючих фахівців кількістю годин на ставку, або при
відмові фахівців від роботи на ставку (п. 4.2.7 Галузевої угоди).
У разі наявності годин керівні працівники закладів освіти підготовки
можуть вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не
більше 9 годин та тиждень (360 годин на рік), якщо вони по основній посаді
отримують повний посадовий оклад (ставку).
У сільській місцевості директори і їх заступники при відсутності вчителів
або викладачів з відповідних предметів можуть вести викладацьку роботу в
обсязі не більше 12 годин на тиждень (480 годин на рік) з дозволу відповідного
органу управління освіти.
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У випадках, коли вищезгадані працівники отримують по основній посаді 0,5
посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести викладацьку роботу не більше
18 годин на тиждень (720 годин на рік).
4.6. Інші працівники закладів освіти. Можуть вести викладацьку роботу або
заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але не більше 12 годин на
тиждень (480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний
посадовий оклад (ставку).
У випадках, коли вищезгадані працівники отримують по основній посаді 0,5
посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести викладацьку роботу в не
більше 18 годин на тиждень (720 годин на рік).
Тлумачення скорочень, що вживаються у цьому Порядку
Закон № 651-14 – Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня
1999 року № 651-14.
Закон № 1045-14 – Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-14 (зі змінами).
Закон № 1060-12 – Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 106012.
Закон № 1556-7 – Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року №
1556-7.
Закон № 1841-3 – Закон України «Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000
року № 1841-3.
Закон № 2628-3 – Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року
№ 2628-3.
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КЗпПУ – Кодекс законів про працю України.
Галузева угода – Галузева угода між Міністерством освіти і науки України та
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки.
Інструкція № 102 – Інструкція про порядок обчислення заробітної плати
працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України №
102 від 15.04.93, зареєстрований в Міністерстві освіти і науки України 27 травня
1993 р., за № 56.
Положення про ЗОНЗ – Положення про загальноосвітній навчальний заклад,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 777 від 27 серпня 2010
р. (зі змінами).
Типові правила № 455 – Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників
навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України, затверджені наказом
Міністерства освіти України № 455 від 20.12.93, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 2 травня 1994 року за № 121/330
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Критерії для отримання премії за особливі досягнення у праці
вчителям закладу:
 успіхи, досягнуті в викладанні навчального предмету і високі показники
успішності учнів класу;
 підготовка учнів, їх участь та високі досягнення у районній та обласній
олімпіаді;
 наявність матеріалів передового досвіду, участь в роботі методичних
об’єднань, конкурсах районного, обласного і загальнодержавних рівнів;
 якісне і естетичне оформлення навчального кабінету, підтримання його в
зразковому стані, активне використання кабінету для навчальної і методичної
роботи закладу та освітніх установ і закладів району;
 високі результати виховної роботи при виконанні обов’язків класного
керівника.
психологам, соціальним педагогам та педагогам-організаторам закладу
освіти:
 підготовка переможців і призерів районних, обласних, Всеукраїнських,
Міжнародних етапів олімпіад, конкурсів дитячої творчості та захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН;
 перемога в конкурсах фахової майстерності на обласному і
Всеукраїнському рівнях та за створення авторських навчально-наочних
посібників;
 складання авторських та адаптованих програм з базових дисциплін,
рекомендованих науково-методичною
радою
КВНЗ
КОР “Інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів” до впровадження в закладах освіти
громади, району, області;
 методичні розробки з метою впровадження інноваційних технологій та
розвитку творчих здібностей учнів і вихованців в освітньому процесі.
керівникам гуртків, секцій закладу освіти:
 участь і високі досягнення в обласних, загальнодержавних, Міжнародних
конкурсах, змаганнях і виставках дитячої творчості;
 висока якість матеріалів передового педагогічного досвіду, методичних
розробок виховних заходів, авторських програм і сценаріїв;
 плідна праця з розвитку творчої особистості учнів, проявленої в
конкретних високих досягненнях вихованців;
 якісна педагогічна діяльність з формування зразкового творчого
об’єднання (гуртка, клубу, секції), розвитку дитячого самоврядування і
самодіяльності в закладі освіти та району;
 активна професійна діяльність з впровадження передового педагогічного
досвіду в закладах освіти району.
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спеціалістам, які працюють в системі освіти (бухгалтерам, інженерамелектронникам, бібліотекарям, медичним сестрам, лаборантам, операторам
ЕОМ):
 бухгалтерам, які сумлінно виконують службові обов’язки, якісно ведуть
первинну документацію, достроково складають місячні, квартальні і річні звіти,
здійснюють нарахування за листами тимчасової втрати працездатності;
інформаційну і консультативно-довідкову роботу з питань нарахування
заробітної плати, виплат за листами тимчасової втрати працездатності;
якісне і вчасне виконання значного об’єму робіт, які виконуються без
використання ПК;
 інженерам-електронникам за сумлінне виконання посадових обов’язків,
якісне обслуговування комп’ютерної техніки та сприяння організації освітнього
процесу в закладі;
 бібліотекарям, які оперативно і якісно забезпечують підручниками учнів
загальноосвітніх закладів та методично-довідковою літературою педагогічних
працівників;
сприяють розвитку пізнавальних інтересів учнів до книги та залучають їх до
інформаційної пошукової роботи;
залучають учнів до вивчення культурних і духовних надбань, традицій та
звичаїв
українського
народу,
сприяють
формуванню
національної
самосвідомості;
 медичним сестрам, які якісно надають медичні послуги учням і
вихованцям, сумлінно виконують посадові обов’язки, правила внутрішнього
розпорядку, режиму роботи закладу та сприяють виконанню у закладі
санітарних норм, вимог щодо організації харчування, техніки безпеки та
сприяють адміністрації, педагогічному колективу в налагодженні та здійсненні
освітнього процесу;
 лаборантам, операторам ЕОМ за сумлінне і якісне виконання службових
обов’язків, правил внутрішнього розпорядку, режиму роботи закладу, надання
додаткових послуг з інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу
закладу та сприяння адміністрації і педагогічному колективу в здійсненні ними
інноваційної педагогічної діяльності.
обслуговуючому персоналу закладу (в т.ч. завідувачу господарства,
секретарю, водію й іншим):
 сумлінне виконання посадових обов’язків, правил внутрішнього
розпорядку і режиму роботи закладу, творчість і високу кваліфікацію праці при
виконанні робіт, дотримання санітарних норм і техніки безпеки;
 сприяння адміністрації закладу освіти, педагогічному колективу в
налагоджені та здійсненні освітнього процесу;
 збереження і якісне проведення заходів, направлених на утримання в
належному стані приміщень, обладнання і матеріально-технічної бази закладу
освіти;
35

 водію за якісне здійснення підвозу учнів та педагогічних працівників до
закладів освіти, дотримання технічних правил експлуатації та проведення
ремонтів транспортного засобу.
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1.4. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього
розпорядку, вирішує директор закладу в межах наданих йому повноважень, а у
випадках, передбачених чинним законодавством і правилами внутрішнього
розпорядку, спільно або за погодженням з Радою трудового колективу.
II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені
законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.
2.2. Працівники закладу приймаються на роботу за трудовими договорами,
контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.
2.3. Трудовий договір оформляють у письмовій формі:
- з особою, яка наполягає на укладенні трудового договору в письмовій
формі;
- з неповнолітньою особою;
- з особами, яким виплачується пенсія за віком;
- з особами, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового
характеру.
2.4. Щоб оформити трудові відносини, громадяни зобов’язані надати:
- паспорт;
- трудову книжку, оформлену в установленому порядку (крім осіб, які
працевлаштовуються вперше або за сумісництвом);
- документи про освіту;
- документи про підвищення кваліфікації (якщо це передбачено
кваліфікаційними вимогами посадової (робочої) інструкції);
- свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (за
наявності);
- довідку Державної фіскальної служби про присвоєння реєстраційного
номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера).
Окремі категорії громадян додатково надають:
- військовий квиток – військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил
України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної
оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших
військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та
військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і
Збройних Сил держав – учасниць СНД;
- посвідчення про приписку до призовної дільниці – призовники;
- довідку до акта огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації –
особи з інвалідністю.
Приймати на роботу осіб без цих документів заборонено.
Особи, які мають право на пільги у сфері праці, при прийнятті на роботу
подають підтверджувальні документи.
До початку роботи працівник має надати 2 фотокартки розміром 3х4 для
оформлення особової картки за типовою формою П-2 та особового листка з
обліку кадрів для особової справи.
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2.5. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних»
від 01.06.2010 № 2297-VI при прийнятті на роботу працівника повідомляють про
володільця його персональних даних (адміністрація закладу), склад та зміст
зібраних персональних даних, права у сфері захисту персональних даних, мету
збору персональних даних та осіб, яким передаються або можуть передаватися
персональні дані. Повідомлення здійснюють у порядку, визначеному Законом
України «Про захист персональних даних».
Якщо майбутня робота пов’язана з обробкою персональних даних інших
осіб, при прийнятті на роботу працівник надає письмове зобов’язання про
нерозголошення персональних даних, які йому довірено або які стали відомі у
зв’язку з виконанням посадових чи службових обов’язків, за формою та в
порядку, передбаченому Положенням про обробку персональних даних.
2.6. Працівники закладу можуть працювати за сумісництвом відповідно до
чинного законодавства.
2.7. Прийняття на роботу оформлюється наказом директора закладу, з яким
ознайомлюється працівник під підпис. Підставою для видання наказу є заява про
прийняття на роботу, трудовий договір, укладений у письмовій або усній
формах, або контракт.
У наказі мають бути зазначені найменування роботи (посади) відповідно
до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»,
затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327,
дата, з якої працівник має стати до роботи, умови оплати праці та інші істотні
умови трудового договору.
2.8. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.
На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним
місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова
книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.
Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом
проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним
органом за місцем основної роботи.
Якщо до вступу на навчання особа не мала трудової книжки і заклад –
перше місце її роботи, директор закладу вносить до трудової книжки запис про
час навчання у вищих навчальних закладах, в аспірантурі.
Працівникам, що стають до роботи вперше, трудову книжку оформлюють
на підставі відповідної заяви не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.
Ведення трудових книжок необхідно здійснювати відповідно до Інструкції
про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і
організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Міністерства
соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.
Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у
закладі освіти.
Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу
трудових книжок покладається на директора закладу.
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2.9. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку
на іншу роботу, директор закладу зобов’язаний:
а) роз’яснити працівникові під підпис його права і обов’язки та істотні
умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і
шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх
впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах
відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та
колективним договором;
в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними
для роботи засобами;
г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії,
гігієни праці та протипожежної охорони;
д) роз’яснити працівникові підстави для обробки персональних даних
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
2.10. Дію трудового договору може бути припинено з ініціативи
працівника, роботодавця та з інших підстав, передбачених законодавством
України (зокрема, ст. 7, 36, 38, 39, 40, 41 КЗпП України), із дотриманням
процедури та умов звільнення, визначених законодавством.
2.11. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним
законодавством та умовами контракту.
Звільнення працівників у випадках ліквідації заклад, скорочення кількості
або штату працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства.
2.12. Припинення трудового договору оформляється наказом директора
закладу.
2.13. Директор закладу зобов’язаний в день звільнення видати
працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок
відповідно до чинного законодавства.
Якщо працівник відсутній на роботі у день звільнення, директор закладу
цього ж дня надсилає працівникові поштове повідомлення із вказівкою про
необхідність отримання трудової книжки. Трудову книжку може бути надіслано
рекомендованим листом із повідомленням про вручення на підставі заяви
працівника із зазначенням поштової адреси, на яку слід переслати трудову
книжку.
Пересилання трудової книжки за кордон заборонено.
Трудову книжку звільненого працівника може бути видано іншій особі на
підставі паспорта та нотаріально посвідченої довіреності.
Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись
відповідно до формулювання чинного законодавства із посиланням на
відповідний пункт, статтю закону.
Днем звільнення вважається останній день роботи.
У разі звільнення з ініціативи роботодавця працівнику видають засвідчену
копію наказу про звільнення.
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В інших випадках засвідчену копію наказу про звільнення видають на
вимогу працівника.
2.14. У разі переведення на іншу посаду або звільнення працівник має
передати справи іншому працівнику, визначеному безпосереднім керівником,
або директору закладу.
Передавання справ і майна засвідчують актом, який складають у двох
примірниках. Один примірник акта видають працівнику, який звільняється чи
переводиться на іншу посаду, інший – зберігають у справах структурного
підрозділу.
2.15. У разі зміни матеріально відповідальної особи (звільнення,
переведення, тимчасова відсутність), встановлення факту крадіжки або
зловживань, псування цінностей тощо проводять інвентаризацію в порядку,
встановленому чинним законодавством.
III. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ
3.1. Працівники закладу мають право:
3.1.1. Вимагати від Роботодавця своєчасного забезпечення роботою згідно
з професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового договору.
3.1.2. На належні, безпечні та здорові умови праці.
3.1.3. На заробітну плату відповідно до укладеного трудового договору.
3.1.4. Звертатися до роботодавця з пропозиціями щодо поліпшення
організації праці та виробництва, підвищення ефективності виробництва.
3.1.5. Оскаржувати дисциплінарне стягнення в порядку, встановленому
законодавством.
3.1.6. Користуватись іншими правами, передбаченими законодавством:
- захист професійної честі, гідності;
- вільний вибір форм, методів, засобів роботи, виявлення ініціативи;
- індивідуальну діяльність;
- участь у громадському самоврядуванні;
- користування всіма видами відпусток згідно із Законом України «Про
відпустки»;
- одержання пільг і компенсацій за роботу відповідно до чинного
законодавства;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм,
форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і
перепідготовку.
3.2. Працівники закладу зобов’язані:
3.2.1. Сумлінно виконувати обов’язки, покладені на них трудовим
договором, цими Правилами та іншими законодавчими й нормативними актами.
3.2.2. Виконувати накази, розпорядження та доручення директора закладу.
3.2.3. Своєчасно прибувати на робоче місце та починати роботу,
перебувати на робочому місці протягом робочого часу, за винятком перерв для
відпочинку та харчування.
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3.2.4. Повідомляти (за можливості – до початку робочого дня) директора
закладу або заступників з навчально-виховної, адміністративно-господарської
роботи про причини відсутності на роботі письмово, засобами телефонного чи
електронного зв’язку або іншим доступним способом. У разі недотримання
працівниками цієї вимоги складають акт про відсутність працівника на робочому
місці.
3.2.5. Надавати листок непрацездатності до адміністрації закладу у перший
робочий день після закінчення терміну тимчасової непрацездатності.
3.2.6. Надавати на вимогу відповідального за ведення військового обліку
військово-облікові документи для звірки з даними особових карток П-2.
3.2.7. Повідомляти відповідального за ведення трудових книжок та
особових справ протягом трьох робочих днів про зміну сімейного стану, місця
проживання (перебування), про здобуття освіти.
3.2.8. Дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої
санітарії, гігієни праці та пожежної безпеки.
3.2.9. У разі роботи у закладі за сумісництвом повідомити адміністрацію
закладу про звільнення з основного місця роботи не пізніше дня звільнення.
3.2.10. Повідомляти адміністрацію закладу про намір достроково
перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
(шестирічного) віку не пізніше ніж за три робочих дні до бажаної дати виходу на
роботу.
3.2.11. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що
перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу (простій, аварія), і
терміново повідомляти про це директору закладу.
3.2.12. Дбайливо ставитися до майна закладу, раціонально витрачати
електроенергію, матеріали та інші матеріальні ресурси, вживати заходів щодо
запобігання шкоді, яка може бути заподіяна закладу.
3.2.13. Відшкодувати збитки, заподіяні майну Роботодавця винними діями
під час виконання трудових обов’язків, у розмірі та в порядку, встановленому
законодавством.
3.2.14. Не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію, яка
стала відомою під час виконання трудових обов’язків.
3.2.15. З повагою ставитися до колег, сприяти створенню позитивного
психологічного клімату в колективі, підтримувати доброзичливі стосунки з
колегами, уникати дій, що заважають нормальній роботі колег, ображають їх,
принижують честь і гідність, порушують роботу закладу, дотримуватися правил
ділового етикету у взаєминах з колегами та відвідувачами.
3.2.16. Дотримуватися чистоти й порядку на робочому місці та на території
закладу.
3.2.17. Зачиняти вікна та двері навчальних кабінетів, вимикати світло, до
того як залишити робоче місце в кінці робочого дня.
3.3. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю
спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими
інструкціями, функціональними обов’язками, затвердженими в установленому
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порядку, і правилами внутрішнього розпорядку закладу, з якими працівник
ознайомлюється під підпис.
IV. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ЗАКЛАДУ
4.1. Директор закладу має право:
4.1.1. Вимагати від працівника належного виконання роботи відповідно до
умов трудового договору, контракту, дотримання цих Правил, нормативних
актів Роботодавця, правил охорони праці, дбайливого ставлення до ввіреного
йому майна.
4.1.2. Притягати порушників трудової дисципліни до відповідальності.
4.1.3. Уживати заходів для морального та матеріального заохочення за
сумлінне дотримання вимог цих Правил.
4.1.4. Контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни.
4.2. Директор закладу зобов’язаний:
4.2.1. Ознайомлювати працівників із Правилами, колективним договором
та посадовою (робочою) інструкцією.
4.2.2. Забезпечувати працівників робочими місцями та роботою згідно з
умовами трудового договору.
4.2.3. Забезпечувати робочі місця матеріальними та енергетичними
ресурсами, необхідними засобами, обладнанням та приладами.
4.2.4. Удосконалювати робочий процес, упроваджувати в практику кращий
досвід роботи, пропозиції інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи
закладу.
4.2.5. Дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати
засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової
дисципліни.
4.2.6. Організовувати своєчасний інструктаж працівників щодо вимог
охорони праці, пожежної безпеки та інших правил безпеки праці.
4.2.7. Вживати заходів для профілактики виробничого травматизму,
професійних та інших захворювань працівників.
4.2.8. У випадках, передбачених законодавством, надавати пільги та
компенсації за особливий характер праці (щорічні додаткові відпустки тощо).
4.2.9. Виплачувати заробітну плату у встановлені законодавством та
колективним договором терміни.
4.2.10. Своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої
влади встановлену статистичну звітність, а також інші необхідні відомості про
роботу і стан закладу.
4.2.11. Надавати працівникам на їх вимогу повну та достовірну
інформацію стосовно їхньої трудової діяльності, а також копії документів
(безоплатно), які містять персональні дані щодо них.
4.2.12. Забезпечувати захист персональних даних працівників у порядку,
встановленому законодавством. На вимогу працівника ознайомлювати його з
персональними даними.
4.2.13. Забезпечувати своєчасний ремонт обладнання на робочих місцях.
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4.2.14. Організовувати облік робочого часу і виконуваної працівниками
роботи.
4.2.15. Надавати працівникам можливості та створювати умови для
підвищення кваліфікації, здобуття освіти.
4.2.16. Дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення
соціально-трудових питань у закладі.
4.2.17. Забезпечувати належне утримання приміщення, опалення,
освітлення, вентиляції, обладнання.
4.2.18. Створювати умови для відпочинку працівників.
V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
5.1. Забезпечити дотримання встановленої законодавством норми
тривалості робочого часу – не більше як 40 год. на тиждень.
Для адміністративно-господарського персоналу тривалість робочого часу
становить 40 год. на тиждень, тривалість робочого дня – 8 годин.
Для вчителів – тривалість робочого тижня встановлюється згідно
педагогічного навантаження та затвердженого розкладу уроків.
В межах робочого дня педагогічні працівники закладу повинні вести всі
види навчально-методичної та виховної роботи відповідно до посади,
навчального плану і плану роботи школи.
5.2. Робочий час працівників закладу визначається режимом та графіками
роботи, які складають керівники підрозділів в залежності від специфіки роботи:
- Робочий час вчителів, керівників гуртків, визначається розкладом занять;
- Робочий час вихователів групи подовженого дня визначається режимом
та розкладом уроків;
- Робочий день керівників служб розпочинається о 8:00 та коригується
графіком роботи адміністрації школи.
5.3. Для обслуговуючого персоналу робочий день починається о 8:00 та
закінчується о 17:00 (для окремих категорій працівників графік роботи може
бути змінений відповідно режиму роботи та потреб закладу).
5.4. Скорочений робочий час може бути встановлено для категорії
працівників у випадках, передбачених законодавством.
5.5. У закладі встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома
вихідними днями (субота і неділя).
5.3.1. Під час канікул, що не збігається з черговою відпусткою, керівник
закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та
організаційної роботи в таких межах:
- з навантаженням до 9 годин – з 9:00 до 11:00
- з навантаженням до 18 годин – з 9:00 до 13:00
- з навантаженням до 27 годин – з 9:00 до 14:30
5.3.2. Облік відпрацьованого робочого часу для розрахунку заробітної
плати ведуть у табелі обліку використання робочого часу.
Відсутність працівника на роботі у фіксований час без поважних причин,
відхилення від тижневої норми робочого часу є порушенням трудової
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дисципліни і підставою для застосування заходів дисциплінарного стягнення у
порядку, встановленому законодавством.
5.3.3. Усі працівники закладу беруть участь у загальних заходах (нарадах
тощо). Усі наради планують завчасно.
5.3.4. При виконанні роботи поза закладом (відрядження, семінари тощо)
режим робочого часу не застосовується.
5.3.5. Директор закладу залучає педагогічних працівників до чергуваня в
закладі. Порядок та графік чергуваня і його тривалість затверджує керівник
закладу за погодженням з радою трудового колективу. Обов’язки чергового
вчителя визначаються цими правилами і затверджуються за погодженням РТК та
директором закладу.
5.4. Робота не провадиться у святкові дні та дні релігійних свят:
1 січня — Новий рік;
7 січня і 25 грудня — Різдво Христове;
8 березня — Міжнародний жіночий день;
1 травня — День праці;
9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День
Перемоги);
28 червня — День Конституції України;
24 серпня — День Незалежності України;
14 жовтня — День захисника України;
один день (неділя) — Паска (Великдень);
один день (неділя) — Трійця.
Якщо святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП України) збігається з
вихідним днем, вихідний день переносять на наступний після святкового або
неробочого.
Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня
скорочується на одну годину.
Норма не поширюється на працівників, для яких законодавством
встановлено скорочену тривалість робочого часу, працівників, які працюють на
умовах неповного робочого часу та працівників, які виконують роботу
відповідно до педагогічного навантаження, скорочується на одну годину.
5.5. У разі перенесення робочих днів відповідно до рекомендацій Кабінету
Міністрів України та статті 67 КЗпП України робота провадиться за зміненим
графіком.
День, роботу з якого перенесено, може припадати на період відпустки або
тимчасової непрацездатності. Якщо цей період закінчується до робочої суботи,
працівник має працювати в суботу на загальних підставах, відповідно до
зміненого графіка роботи.
Якщо нового працівника прийнято після дня, роботу з якого перенесено,
але до робочої суботи, він також має працювати в суботу за зміненим графіком.
5.6. Робота у вихідні дні забороняється, крім випадків, передбачених
статтею 71 КЗпП України.
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Робота у вихідний день компенсується за згодою сторін наданням іншого
дня відпочинку.
5.7. Не пізніше трьох робочих днів після роботи у вихідний (святковий,
неробочий) день працівник має подати на ім’я директора закладу заяву з
проханням надати інший день відпочинку із зазначенням конкретної дати
відпочинку.
Строк подання заяви автоматично продовжується у разі відсутності
працівника на роботі з поважних причин (хвороба, відрядження, відпустка тощо)
на строк такої відсутності.
День відпочинку може бути використано пізніше у разі хвороби
працівника, перебування його у відпустці, відрядженні тощо.
5.8. Директор не пізніше двох робочих днів розглядає заяву, погоджується
або пропонує іншу дату відпочинку.
Після узгодження працівником і директором дати відпочинку видається
наказ про надання дня відпустки, з яким працівник ознайомлюється під підпис.
5.9. Направлення працівників у відрядження регулює Положення про
відрядження працівників закладу, затверджене наказом відділу освіти від
11.10.2019 № 32/08 (зі змінами, внесеними наказом відділу освіти від 18.05.2020
№ 61/08).
5.9.1. Дні вибуття у відрядження та прибуття з нього, які припадають на
вихідні, є робочими днями й оплачуються як звичайні робочі дні. Дні вибуття у
відрядження (прибуття з відрядження), що припадають на вихідні,
компенсуються працівникам іншими днями відпочинку. Інші дні відпочинку
надають працівникам через один робочий день після повернення з відрядження
(якщо працівник і директор не домовляться про інше).
5.9.2. Працівник може не виходити на роботу у день вибуття у відрядження
за домовленістю з директором, а також якщо транспорт відправляється до 14:00.
5.9.3. Працівник може не виходити на роботу у день прибуття з
відрядження за домовленістю з директором, а також якщо транспорт прибуває
після 11:00.
5.10. 3а домовленістю з директором закладу працівникові може бути
встановлено неповний робочий час (неповний робочий день, неповний робочий
тиждень або поєднання неповного робочого тижня з неповним робочим днем) з
оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (ст. 56 КЗпП України).
5.11. За необхідності окремим працівникам може бути встановлений
індивідуальний режим робочого часу.
5.12. У разі простою начальник визначає місцезнаходження працівників з
огляду на такі обставини:
- тривалість простою;
- наявність на робочих місцях шкідливих виробничих факторів (у т. ч.
перебування на відкритому повітрі або в неопалюваних приміщеннях у морози);
- можливість створення комфортних умов перебування працівників на
території (в приміщенні) організації протягом часу очікування початку робіт
після простою тощо.
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5.13. 3а наявності умов, передбачених частиною 3 статті 32 КЗпП України,
чи директор закладу може змінювати режим роботи, встановлювати або
скасовувати неповний робочий час, попередивши про це працівників не пізніше
ніж за два місяці.
5.14. Протягом робочого часу працівники зобов’язані виконувати роботу,
обумовлену трудовим договором, контрактом. За необхідності тимчасово
відлучитися з робочого місця з питань виробничої необхідності або з особистих
поважних причин працівник має попередньо погодити свою відсутність із
директором закладу.
5.15. Працівники мають право на відпустки, передбачені законодавством
та колективним договором.
5.16. Графік відпусток складають щороку до 15 грудня на наступний рік і
доводять до відома кожного працівника під підпис. Поділ відпустки на частини
допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не
менше чотирнадцяти днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в
порядку, встановленому чинним законодавством.
Якщо працівник, оформлений за сумісництвом, бажає отримати щорічну
відпустку одночасно з відпусткою за основним місцем роботи, він має до 15
грудня подати адміністрації закладу довідку з основного місця роботи з
інформацією про те, на який період запланована відпустка за основним місцем
роботи.
Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд.
5.17. Про дату початку відпустки працівника повідомляють письмово не
пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.
Якщо у графіку відпусток не зазначено конкретну дату початку відпустки,
то не пізніше ніж за місяць до строку, передбаченого графіком відпусток,
директор письмово повідомляє працівника про заплановану відпустку і пропонує
протягом 10 календарних днів з дня отримання повідомлення подати заяву про
надання відпустки із зазначенням конкретного терміну. У разі ненадання цієї
заяви начальник має право самостійно визначити дату початку відпустки у
межах строку, передбаченого графіком відпусток.
5.18. Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх
безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не
пов’язаних з робочим процесом, за винятком випадків, передбачених чинним
законодавством.
5.19 Педагогічним працівникам забороняється:
- змінювати на свій розсуд розклад занять, графіки роботи і графіки
чергувань, графіки відпусток;
- подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
- передоручати виконаня трудових обов’язків (без відома директора
закладу).
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VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ
6.1. За сумлінне виконання обов’язків, встановлених трудовим договором,
ініціативу, тривалу і бездоганну роботу, значні трудові досягнення застосовують
такі заходи заохочення:
- оголошення подяки;
- виплата премії.
Порядок застосування заходів заохочення регулює Положення про оплату
праці працівникам закладу, яке є додатком до колективного договору (Додаток
5).
6.2. Директор закладу видає наказ про заохочення працівника і доводить
його до відома працівника і трудового колективу.
6.3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові
обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах
бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел.
Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.
Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу
закладу і заносяться до трудової книжки працівника.
VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути
застосовано один з таких заходів стягнення:
а) догана;
б) звільнення.
7.2. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за такі
порушення:
- систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків,
покладених на нього трудовим договором або цими Правилами, якщо до
працівника раніше вже застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення (п. 3
ст. 40 КЗпП України);
- прогул, у т. ч. відсутність на роботі понад три години протягом робочого
дня без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП України);
- поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного
сп’яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП України).
За інші порушення трудової дисципліни оголошують догану.
За кожне порушення трудової дисципліни до працівника може бути
застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
7.3. При визначенні виду дисциплінарного стягнення директор закладу
враховує ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду,
обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
7.4. До застосування дисциплінарного стягнення працівник надає письмове
пояснення проступку.
Відмова надати пояснення не є перешкодою для застосування стягнення.
Про факт відмови складають акт за підписом директора закладу та голови Ради
трудового колективу.
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7.5. Роботодавець застосовує дисциплінарне стягнення за фактом
виявлення проступку, не пізніше одного місяця з дня виявлення, без урахування
періодів звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю або перебуванням у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців із
дня вчинення проступку.
7.6. Дисциплінарне стягнення оголошують у наказі, з яким працівника
ознайомлюють під підпис у триденний строк (не враховуючи час відсутності на
роботі).
7.7. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення
працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він
вважатиметься таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не припустився нового порушення трудової дисципліни і
виявив сумління в роботі, стягнення може бути зняте до кінця року на підставі
доповідної записки директора закладу та його наказу.
7.8. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення,
перелічені в розділі 6 цих Правил, до працівника не застосовують.
7.9. Директор закладу має право замість накладання дисциплінарного
стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд
Ради трудового колективу.
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