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і. Загальні положення

1.1. Колективний договір укладено на 2021-2025 роки, який набирає чинност
з моменту підписання сторонами і діє до укладання нового договору.
1.2. Метою Колективного договору є регулювання трудових та соціально 
економічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників 
власника з питань, що є предметом цього договору.
1.3. Сторонами Колективного договору є:

- адміністрація Плесенського закладу дошкільної освіти загального 
розвитку (дитячий садок) «Пролісок» Хмельницької області; (надалі ЗДО) е 

особі завідувача Гарбар Валентини Олексіївни, яка представляє інтереси 
власника і має відповідні повноваження, діє на підставі Статуту;

- профспілковий комітет Плесенського ЗДО «Пролісок» (надалі ПК) в 
особі голови профкому Янчук Лесі Андріївни, яка представляє інтереси 
працівників закладу у сфері праці, культури і захищає їх трудові, соціально- 
економічні права та інтереси.
1.4. Завідувач визнає профспілковий комітет єдиним повноважним 
представником усіх працівників (незалежно від їх членства) у колективних 
переговорах.
1.5. Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах 
соціального партнерства, забезпечуючи паритетність представництва, 
рівноправність сторін, взаємовідповідальність, конструктивність і 
аргументованість як під час переговорів для укладення колективного 
договору, внесення до нього змін і доповнень, так і під час вирішення всіх 
питань соціально-економічних і трудових відносин:

• профспілковий комітет зобов’язується сприяти ефективній роботі 
працівників властивими йому методами, усвідомлює свою 
відповідальність за реалізацію спільних з керівником закладу цілей та 
необхідність підвищення якості й результативності праці;

• завідувач бере на себе зобов’язання дотримуватися вимог чинного 
законодавства України, зокрема законодавства про колективні 
договори і угоди, працю, освіту та виконувати положення цього 
колективного договору.

Якщо порушення трудових і соціально-економічних прав працівників, 
невиконання зобов’язань цього Колективного договору буде зумовлено 
непередбаченими обставинами або незаконними діями вищих органів 
управління та при умові, що профспілковий комітет було повідомлено про 
виникнення цих обставин, завідувач звільняється від відповідальності.
1.6. Під час прийняття на роботу працівників ознайомлюють з даним 
Колективним договором під підпис.
1.7. Колективний договір укладено відповідно до чинного законодавства 
України про працю, освіту, Генеральної, Галузевої та регіональної угод.
1.8. Зміни і доповнення до Колективного договору вносяться з ініціативи 
будь-якої з сторін після проведення переговорів і досягнення згоди та 
набувають чинності після схвалення загальними зборами трудового 
колективу.



1.9. Пропозиції кожної сторони про внесення змін і доповнень до 
Колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення 
ухвалюються впродовж 10 днів після отримання їх іншою стороною.
1.10. Жодна зі сторін впродовж строку дії Колективного договору одноосібно 
не ухвалюватиме рішення, що змінюють його норми та зобов’язання або 
припиняють їх виконання.
1.11. За три місяці до закінчення терміну дії цього Колективного договору з 
ініціативи будь-якої зі сторін розпочинаються переговори щодо укладення 
нового Колективного договору на наступний термін або продовження 
терміну його дії, для чого створюється відповідна комісія.

2. Трудові відносини
2.1. Адміністрація закладу зобов’язується:
2.1.1. Забезпечувати ефективну діяльність ЗДО, враховуючи фактичні обсяги 
фінансування і раціонально використовуючи кошти для підвищення 
результатів роботи, поліпшення умов праці, побуту працівників.
2.1.2. Забезпечувати розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО, 
раціонально використовувати наявне устаткування та обладнання, 
створювати оптимальні умови для організації освітньо-виховного процесу.
2.1.3. Уживати заходів для морального та матеріального стимулювання 
працівників за сумлінну, якісну працю, особистий внесок у розвиток 
матеріальної бази та збереження майна закладу.
2.1.4. Забезпечувати своєчасне розроблення (оновлення) посадових 
інструкцій для всіх категорій працівників, погодивши їх з ПК.
2.1.5. Здійснювати прийняття та звільнення працівників відповідно до вимог 
чинного законодавства. Довести до новоприйнятого працівника його 
обов’язки, права, умови праці, пільги, компенсації та взяти згоду на обробку 
персональних даних (відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних») під підпис. Надати інструктажі вступний та на 
робочому місці.
2.1.6. При наявності вільних вакансій пропонувати їх, перш за все, 
працівникам, які працюють на умовах неповного робочого часу (з 
урахуванням їх кваліфікації).
2.1.7. При затвердженні тарифікаційних списків не допускати зниження 
навантаження педагогічних працівників без їх згоди. Тарифікаційні списки 
погоджувати з ПК закладу.
2.1.8. Не застосовувати контрактну форму трудового договору з 
педагогічними працівниками крім випадків, коли працівник сам виявив 
бажання працювати за контрактом за наявності на це фінансових 
можливостей.
2.1.9. При наявності вакансій працевлаштовувати молодих фахівців за 
отриманою ними спеціальністю, уклавши з ними безстроковий трудовий 
договір; забезпечити наставництво за молодим спеціалістом. Сприяти їх 
адаптації в колективі та професійному зростанні.
2.1.10. Забезпечувати своєчасне (раз у 5 років) підвищення кваліфікації 
педагогічних, медичних працівників; гарантуючи їм при цьому відповідні 
пільги, компенсації згідно з чинним законодавством.



2.1.11. Доводити до відома трудового колективу зміст нових нормативних 
документів, що стосуються трудових відносин, організації праці (впродовж 
двох днів після отримання відповідної інформації).
2.1.12. Суміщення професій, розширення зони обслуговування застосовувати 
за погодженням з ПК.
2.1.13. Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства, щодо 
повідомлення працівників про запровадження нових і зміну діючих умов 
праці не пізніше ніж за 2 місяці до їх уведення.

2.2. Профспілковий комітет зобов’язується:
2.2.1. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним уведенням в дію 
нормативних документів з питань трудових відносин, організації праці, 
розподілу навантаження тощо.
2.2.2. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних 
документів із зазначених в пункті 2.2.1. цього Колективного договору питань, 
їхні права та обов’язки.
2.2.3. Сприяти зміцненню трудової дисципліни, дотриманню Правил 
внутрішнього трудового розпорядку.
2.2.4. Попереджати виникнення індивідуальних, колективних, трудових 
конфліктів, брати участь у їх вирішенні відповідно до норм чинного 
законодавства.
2.2.5. Не рідше одного разу на два роки перевіряти дотримання законодавства 
про порядок ведення трудових книжок працівників закладу.
2.2.6. Представляти інтереси виключно членів профспілки з питань, які 
потребують розв’язання місцевими і центральними органами виконавчої 
влади, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування 
(місцевими радами) та їх виконавчими органами і затребувати необхідну 
інформацію щодо їх розв’язання.
2.2.7. Забезпечувати захист виключно членів профспілки від незаконного 
звільнення шляхом перевірки підстав для звільнення з ініціативи 
Роботодавця, дотримання встановленої законодавством процедури 
звільнення, врахування трудових досягнень, відмови у наданні згоди на 
звільнення за наявності для цього підстав.

2.3. Сторони домовилися:
2.3.1. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення 
стабільної та ефективної роботи закладу.
2.3.2. Упереджувати виникнення колективних трудових спорів, а в разі 
виникнення, прагнути до розв'язання шляхом взаємних консультацій, 
переговорів, домовленостей.
2.3.3. Ширше застосовувати засоби матеріального та морального 
стимулювання якісної праці, раціонального використання технічних засобів 
навчання, активної участі у професійних конкурсах, педагогічних виставках 
та інше.
2.3.4. Узгоджувати позиції щодо запровадження, зміни та перегляду норм 
праці. Забезпечувати гласність всіх заходів щодо нормування праці,
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роз'яснювати причини перегляду норм праці та умов застосування нових 
норм.

З.Забезпечення зайнятості працівників
3.1. Адміністрація закладу зобов’язується:
3.1.1. Підтримувати чисельність працівників відповідно Типових штатних 
нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України 04.11.2010 № 1055 та зареєстрованих 
в Міністерстві юстиції України 3 листопада 2010 р. за № 1157/18452 та 
інших нормативних актів для організації освітнього процесу.
Забезпечувати стабільну роботу колективу; здійснювати вивільнення 
працівників лише в разі нагальної необхідності, зумовленої об’єктивними 
змінами -  скорочення чисельності або штату працівників, неухильно 
дотримуючись норм законодавства, цього договору.
3.1.2. Письмово повідомляти ПК про ймовірні зміни щодо скорочення 
чисельності або штату працівників не пізніше ніж за 3 місяці до 
запровадження цих змін.
3.1.3. При вивільненні працівників враховувати норми Закону України «Про 
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку в Україні» від 16.12.93 № 3721-ХІІ (із змінами), керуватись 
стаття 40 пункт 1 КЗпП України, стаття 42 КЗпП (Переважне право на 
залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в 
організації виробництва і праці), стаття 42 пункт 1 (Переважне право на 
укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу).
3.1.4. За відсутності повних тарифних ставок уникати прийняття на роботу 

нових працівників; не укладати нові трудові договори за три місяці до 
початку масових вивільнень.
3.1.5. Забезпечувати працевлаштування зареєстрованих у службі зайнятості 
педагогічних працівників та працівників інших категорій на вільні і 
новостворені робочі місця відповідно до кваліфікаційних вимог.

3.2. Профспілковий комітет зобов’язується:
3.2.1. Здійснювати роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та 
соціально-економічних інтересів працівників, що вивільняються.
3.2.2. Забезпечувати захист працівників, що вивільняються, відповідно до 
чинного законодавства.
3.2.3. Не знімати з профспілкового обліку працівників, що вивільнюються, до 
їх працевлаштування (окрім випадків подання особистої заяви про зняття з 
обліку).
3.2.4. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним 
законодавством. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації 
вагітних, жінок, які мають дітей до 3-х років, одиноких матерів при наявності 
дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ст.184 КЗпП України) та осіб 
передпенсійного віку.

3.3. Сторони домовились:
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3.3.1. Надавати працівнику можливість працювати на умовах неповного 
робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу без будь- 
яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості 
оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій відповідно 
нормативно-правових актів і цього Колективного договору.
3.3.2. При звільненні педагогічних працівників вивільнені вакансії 
розподілити у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне 
тижневе навантаження.
3.3.3. При скороченні чисельності чи штату працівників переважне право 
залишення на роботі надавати працівникам з більш високою продуктивністю 
і кваліфікацією, а за умовами однакової продуктивності та кваліфікації, крім 
передбаченого законодавством, надавати також:

- особам передпенсійного віку;
- особам, які мають дітей-інвалідів;
- працівникам, у сім’ях яких є особи із статусом безробітні.

3.3.4. Трудові договори, що були переукладені один чи кілька разів, за 
винятком випадків, передбачених ч. 11 статті 23 КЗпП України, вважати 
безстроковими.

4. Робочий час
4.1. Адміністрація закладу зобов’язується:
4.1.1. Встановлювати тижневе навантаження робочого часу працівників 
різних категорій, що не перевищує встановлену норму чинним 
законодавством про працю:

- вихователям -  ЗО годин на тиждень;
- музичним керівникам -  24 години на тиждень;
- медичній сестрі з дієтичного харчування- 38,5 годин на тиждень 

(наказ МО України від 25.05.06 р №319 «Про затвердження норм робочого 
час для працівників закладів охорони здоров’я»);

- іншим категоріям працівників -  40 годин на тиждень.
4.1.2. Встановлювати режим роботи ЗДО за рішенням міської влади, за 
погодженням з міським управлінням освіти.
4.1.3. Графіки роботи встановлювати згідно з правилами внутрішнього 
трудового розпорядку.
4.1.4. Забезпечувати педагогічних та інших працівників ЗДО роботою у 
межах встановленої тривалості робочого тижня на ставку заробітної плати.
4.1.5. Запровадження тривалості робіт, обсягу навантаження менше ніж на 
ставку заробітної плати можливе лише за письмовою згодою працівника. Не 
допускати зменшення тривалості робіт (обсягу навантаження) за 
одностороннім рішенням (наказом) завідувача незалежно від причин, що 
зумовили прийняття такого рішення.
4.1.6. Запровадити для сторожів, педагогів закладу підсумковий облік 
робочого часу за погодженням з ПК. Працюють без обіду, приймають їжу на 
робочому місці.
4.1.7. Без нагальної необхідності та згоди працівників не залучати їх до 
виконання функцій, що не входять до їх посадових обов’язків.
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4.1.8. Тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлене трудовим 
договором або на час простою, здійснювати лише за згодою працівника з 
оплатою роботи відповідно до чинного законодавства.
4.1.9. Застосовувати режим скороченого робочого часу для працівників віком 
до 18 років -  36 годин на тиждень.
4.1.10. Допускати інвалідів до роботи у нічний час лише за їх згодою і за 
умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (стаття 55, стаття 172 
КЗпП України).
4.1.11. Не залучати жінок до виконання важких робіт та робіт із шкідливими 
та небезпечними умовами праці, у нічний час (статті 174, 175 КЗпП України).

4.2. Профспілковий комітет зобов’язується:
4.2.1. Роз’яснювати працівникам закладу зміст нормативних актів про 
робочий час та нормування праці.
4.2.2. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним і правильним 
застосуванням завідувачем законодавства про працю, освіту, графіків роботи, 
розподілу педагогічного навантаження тощо.

4.3. Сторони домовилися:
4.3.1. Спрямовувати спільні зусилля для створення оптимального режиму 
праці всіх категорій працівників в рамках діючого чинного законодавства.
4.3.2. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання 
професійних обов’язків на виконання робіт, не передбаченими посадовими 
обов’язками, без згоди працівника.
4.3.3. Залучати до роботи у неробочі дні працівників лише у виняткових 
випадках за їх згодою з відповідною компенсацією.
4.3.5. Графіки роботи, відпусток, Правила внутрішнього трудового 
розпорядку, тарифікаційні списки погоджувати з ПК закладу.
4.3.6. Мережу груп та комплектацію кадрами на новий навчальний рік 
здійснювати за погодженням з ПК.

5. Час відпочинку
5.1. Адміністрація закладу зобов’язується:
5.1.1. Щороку до 15 січня розробляти і погоджувати з профкомом, 
затверджувати і доводити до відома працівників графік відпусток на 
поточний рік.
Про дату початку відпустки повідомляти працівника письмово не пізніше, 
ніж за два тижні до встановленого графіком терміну відпустки.
5.1.2. Визначати тривалість відпусток і порядок їх надання працівникам ЗДО 
керуючись Законами України «Про відпустки», «Про дошкільну освіту».
5.1.3. Надавати відпустки без збереження заробітної плати працівникам 
лише за їх особистими письмовими заявами, але не більше 14 календарних 
днів на рік:

- за бажанням працівників, у випадках, встановлених ст. 25 Закону України 
«Про відпустки»;
- за сімейними обставинами та з інших причин, не зазначених у ст. 25 
Закону України «Про відпустки».
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Не допускати примусового відправлення працівників у відпустки без 
збереження заробітної плати.
5.1.4. Щорічні основні відпустки надавати працівникам ЗДО лише у літній 
період.

Надавати оплачувану відпустку (або її частину) протягом навчального 
року у зв’язку із необхідністю санаторно-курортного лікування згідно 
постанови Кабінету Міністрів України № 346, інших поважних причин.
5.1.5. Надавати додаткові оплачувані відпустки за особливий характер праці 
(стаття 8 закону України «Про відпустки»):

- працівникам, робота яких пов’язана з підвищеним нервово емоційним та 
інтелектуальним навантаженням відповідно до Списку виробництв, 
професій і посад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 679 від 13.05.2003 року, працівникам з ненормованим робочим днем 
згідно орієнтовного «Переліку посад працівників з ненормованим 
робочим днем, яким можуть надаватися додаткові оплачувані відпустки» 
тривалістю до 7 календарних днів (додаток №3);
працівникам (бухгалтеру, діловоду), які працюють з ПК до 4 календарних 
днів (роз’яснення Державної експертизи умов праці Міністерства праці та 
соціальної політики України від 18.06 2009 року №81/010/156- 09) 
(додаток 4);
прибиральнику службових приміщень - 4 календарних днів.
( Постанова Кабінету Міністрів України №1290) (додаток 4). 

Ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на 
роботі з неповним робочим днем (0,25; 0,5; 0,75 ставки). Додаткові відпустки 
за особливий характер праці надавати за пропорційно відпрацьований 
період.
5.1.6. Надавати додаткові відпустки у зв’язку із навчанням без відриву від 
виробництва у порядку і на умовах, передбачених законодавством.
5.1.7. Надавати окремій категорії працівників соціальні відпустки:

- по пологах і родах;
- догляду за дитиною до досягнення нею 3 років;
- матерям, які виховують дитину-інваліда;
- матерям, які виховують двох дітей віком до 15 років;
- одиноким матерям (вдовам), які виховують одну дитину (дітей) до 18 
років.

5.1.8. За бажанням працівника та потреби і можливості закладу частину 
щорічної основної відпустки замінювати грошовою компенсацією. При 
цьому тривалість фактично наданої відпустки не повинна бути меншою 24 
календарних дні.
5.1.9. Не допускати роботу у святкові і вихідні дні (ст. 73 КЗпП України). 
Залучення окремих категорій працівників (сторож) до роботи у святкові і 
неробочі дні здійснювати відповідно до вимог законодавства з відповідною 
оплатою праці.
5.1.10. При необхідності в окремих випадках залучати до чергувань у 
святкові і неробочі дні інших працівників закладу не частіше 1 разу на 
місяць, забезпечуючи при цьому надання іншого дня відпочинку, що 
дорівнює тривалості чергування.
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5.1.11. Не допускати перенесення щорічної відпустки на інший період без 
відома працівника; ненадання повної тривалості відпустки протягом двох 
років поспіль.

5.2. Профспілковий комітет зобов’язується:
5.2. 1. Здійснювати контроль за виконанням чинного законодавства щодо 
норм робочого часу для всіх категорій працівників ЗДО, порядку надання 
основної, додаткової, соціальної відпусток; вживати заходів по недопущенню 
примусового відправлення у відпустки без збереження заробітної плати.
5.2.2. Вживати заходів у межах своїх повноважень для своєчасної оплати 
відпусток та матеріальної допомоги на оздоровлення згідно діючого 
законодавства.

5.3. Сторони домовились:
5.3.1. За працівником, який перебуває в будь-якій відпустці, зберігається його 
місце роботи.
5.3.2. Виходячи з умов роботи закладу, надавати додаткові вихідні дні (до 
трьох календарних днів) в разі смерті та поховання батьків, дітей, чоловіка 
дружини).

6. Оплата праці
6.1. Адміністрація закладу зобов’язується:
6.1.1. Оплату праці працівників ЗДО здійснювати на основі Єдиної тарифної 
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників, відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002р., №780 від 
22.08.2005р. та наказу Міністерства освіти України № 557 від 26.09.2005р.
6.1.2. Спрямовувати зусилля для забезпечення реалізації положень Указу 
Президента України «Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в 
Україні» від 30 вересня 2010 року стосовно поетапного підвищення розмірів 
оплати праці педагогічних працівників та поширення виплати 20-відсоткової 
надбавки на всі категорії педагогічних працівників.
Забезпечувати в установлені постановами Кабінету Міністрів України строки 
перегляд і своєчасне введення в дію змін розмірів заробітної плати, доплат і 
надбавок до тарифних ставок і окладів у відповідності із рішеннями Уряду.
6.1.3. Затверджувати кошторис доходів і витрат, штатний розпис, а також 
зміни до них за погодженням з ПК (додаток 2).
6.1.4. При кожній виплаті заробітної плати інформувати працівників про 
загальну суму з розшифруванням: нарахування, сума утримання, загальна 
сума до виплати.
6.1.5. Заробітну плату виплачувати регулярно двічі на місяць через проміжок 
часу, що не перевищує 16 календарних днів (ст. 115 КЗпП України) - аванс до
14 числа поточного місяця (пропорційно до відпрацьованого часу відповідно 
до посадового окладу), остаточна виплата -  до 29 числа поточного місяця.
6.1.6. Зберігати за працівником на період проходження періодичного 
медичного огляду місце роботи (посаду) і середній заробіток (статті 123, 169

10



к л і і і  України), який обчислюється виходячи із заробітку за 2 календарні 
місяці, що передують події.
6 17. Педагогічним працівникам закладу нараховувати заробітну плату за 
результатами атестації, проведеної відповідно Типового положення про 
атестацію педагогічних працівників (із змінами № 930 від 06.10.10 р. та 
№1473 від 20.12.11 р.).
6.1.8. Здійснювати попередню оплату відряджень працівникам, які 
направляються на курси підвищення кваліфікації; компенсовувати витрати на 
проживання або щоденний проїзд до місця відрядження. Забезпечити 
збереження середнього заробітку на час курсової підготовки.
6.1.9. Проводити оплату педагогічної роботи завідувача з погодинною 
оплатою праці в обсязі не більше як 240 годин на рік в робочий час за 
попереднім дозволом міського управління освіти.
6.1.10. Здійснювати погодинну оплату в межах наявних коштів на оплату 
праці:

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних 
робіт;

- виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;
- суміщення професій;
- перевищення планової наповнюваності груп вихователям та помічникам 

вихователів (наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 
«Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 
працівників освіти (зі змінами та поповненнями) п.52.)

6.1.11. Здійснювати доплати окремій категорії працівників:
- які використовують в роботі дезінфікуючі засоби, а також тим, що 

зайняті прибиранням туалетів, у розмірі 10% посадового (місячного) 
окладу (додаток 5);

- медичній сестрі з дієтичного харчування за виготовлення розчинів 
деззасобів, використання їх в роботі незалежно від часу роботи з цими 
засобами у розмірі 10% посадового окладу (роз’яснення МОЗ України 
за погодженням з Мінпраці лист від 04.09.2006 р. №10.03.67/1574);

- за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 22.00 до 06.00 у 
розмірі до 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) (постанова 
КМУ №1298 від 30.08.2002 р.);

6.1.12. Підвищувати посадовий оклад (Постанова КМУ № 643 від 
20.04.2007 р.):

- завідувачу ЗДО з середньомісячною кількістю дітей понад 60, за кожні 
наступні 60 дітей - на 3% посадового окладу (Постанова КМУ № 643 
від 20.04.2007 р.);

- педагогічним працівникам, яким за результатами атестації присвоєно 
педагогічне звання «вихователь-методист» -10 % посадового окладу.

6.1.13. Здійснювати доплату (Постанова КМУ № 643 від 20.04.2007 р.) в 
розмірі 10% працівникам, які відповідають за ведення діловодства та 
бухгалтерського обліку.
6.1.14. Здійснювати доплату медичній сестрі з дієтичного харчування 10% 
посадового окладу (ставки заробітної плати) (наказ МОЗ України № 
308/519 від 05.10.2005 р. п.2.2.10).
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6.1.15. Здійснювати індексацію заробітної плати працівникам закладу у 
відповідності до норм чинного законодавства.
6.1.16. Час простою не з вини працівника закладу (повне або часткове 
закриття закладу з причин ремонтних робіт, епідемії, несприятливих 
метеорологічних умов, відсутності дітей в групах тощо) оплачувати з 
розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки (окладу).

Здійснювати оплату праці педагогічних працівників ЗДО у випадках, 
коли заклад (групи) не працює (не працюють), з незалежних від працівника 
причин, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації за 
умови, що педагогічні працівники виконують іншу організаційно- 
педагогічну роботу згідно Переліку робіт (додаток 6).

Оплату праці інших категорій працівників здійснювати, коли заклад не 
працює з незалежних від їх причин, з розрахунку заробітної плати 
(місячного посадового окладу) за умови, що вони виконуватимуть інші 
господарські роботи по приміщенню, в т. числі ремонтні роботи 
косметичного характеру та благоустрою території за їх згодою.
6.1.17. Здійснювати виплати, матеріальної допомоги на оздоровлення до 
відпустки в розмірі одного посадового окладу педагогічним працівникам 
(стаття 57 Закону України «Про освіту») та медичному персоналу 
(Постанова Кабінету міністрів України від 11.05.11 №524 «Питання оплати 
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери»).

Здійснювати виплату матеріальної допомоги на оздоровлення до 
відпустки іншим категоріям працівників в розмірі, який залежатиме від 
наявності економії заробітної плати та за погодженням з ПК.
6.1.18. Здійснювати виплату надбавки за вислугу років педагогічним та 
медичним працівникам (Накази МОН України №14 від 19.01.2010 р. та 
№56 від 30.01.2010 р. в межах:

- з 3-х до 10 років -  10% посадового окладу;
- з 10-ти до 20 років -  20% посадового окладу;
- більше 20 років -  ЗО % посадового окладу.

6.1.19. Виплачувати надбавку в розмірі 20% посадового окладу (ставки 
заробітної плати) педагогічним працівникам закладу, яка передбачена на 
весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником 
(Постанова Кабінету Міністрів України №373 від 23.03.2011 р.).
6.1.20. Виплачувати педагогічним працівникам щорічну грошову 
винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків 
(Постанова Кабінету Міністрів України №898 від 05.06.2000 р.) (додаток 7).
6.1.21. Забезпечити преміювання працівників усіх категорій, надання їм 
матеріальної допомоги, доплат до посадових окладів відповідно до 
Положення про преміювання в межах коштів на оплату праці
(додаток 8, 9).

Профспілковий комітет зобов’язується:
6.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням у ЗДО законодавства про 
оплату праці.
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6.2.2. Сприяти наданню працівникам необхідної консультативної допомоги
з питань оплати праці.
6.2.3. Надавати матеріальну допомогу членам профспілки закладу згідно 
поданих заяв:
- під час виходу на пенсію;
- у разі смерті і поховання рідних людей;
- на довготривале лікування.

6.3. Сторони домовилися:
6.3.1. Своєчасно інформувати трудовий колектив про нормативні акти з 
питань заробітної плати, соціально-економічних пільг, пенсійного 
забезпечення, також забезпечувати гласність умов оплати праці, порядку 
здійснення доплат, надбавок, винагород, премій, інших заохочувальних або 
компенсаційних виплат.
6.3.1. Про те, що утворені в результаті економії заробітної плати кошти 
вилученню не підлягають і використовуються відповідно до цього 
Колективного договору.
6.3.2. Виходячи з фінансових можливостей закладу в межах заробітної 
плати встановлювати працівникам закладу надбавки та доплати до 
заробітної плати (додаток 10) за:

- високі досягнення в праці;
- виконання особливо важливої роботи (на час її виконання);
- складність, напруженість у роботі (додаток 9).

Здійснювати матеріальне стимулювання працівників, нагороджених 
знаком «Відмінник освіти України», переможців (лауреатів) конкурсів 
тощо.
Зважати, що граничний розмір зазначених надбавок, доплат для одного 
працівника не повинен перевищувати 50% посадового окладу (ставки 
заробітної плати). Конкретний розмір надбавки встановлювати за 
погодженням ПК.
6.3.3. Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків лише на 
підставі особистих заяв працівників.
6.3.4. Преміювати працівників усіх категорій відповідно до їх особистого 
внеску, загальний результат роботи у межах коштів на оплату праці 
(додаток 8).

7. Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації
7.1. Адміністрація закладу зобов’язується:
7.1.1. При наявності державного фінансування забезпечити гарантовані ст. 
57 Закону України “Про освіту” виплати педагогічним працівникам в 
повному обсязі:

- надбавок за вислугу років щомісячно у відповідних відсотках до 
ставки заробітної плати (п.8);

- щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу 
(ставки заробітної плати) за сумлінну працю і зразкове виконання 
службових обов'язків (п.9);

- матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної
і з



відпустки в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 
плати) (п.10);

- виплати 20-відсоткової доплати за престижність педагогічної професії 
всім категоріям педагогічних працівників згідно переліку посад 
педагогічних працівників.

"1.2. Забезпечити гарантовані виплати медичним працівникам в повному 
обсязі:

- надбавку за вислугу років щомісячно у відповідних відсотках до ставки 
заробітної плати (Постанова кабінету Міністрів України №1418 від 
29.12.2009 р.);
- матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки 
в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати)
1 Постанова Кабінету міністрів України від 11.05.11 №524 «Питання 
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 
галузей бюджетної сфери»),

" 1 3 Забезпечити умови проходження курсів підвищення кваліфікації та 
атестації педагогічними працівниками з метою їх фахового росту та 
педагогічної кваліфікації.

4 Своєчасно здійснювати підготовку та подання документів на виплату 
допомоги працівникам у випадках тимчасової непрацездатності, при 
«аптності та пологах, при народженні дитини та по догляду за нею 
нжювідно до законодавства.
7 1 5. Сприяти, по можливості, створенню сприятливих умов праці для осіб 
"стс^ленсійного і пенсійного віку, у призначенні їм пенсії за віком.

1 6 Надавати право педагогічним працівникам та сприяти їм у призначенні 
за вислугу років.

7 . 1. 7.  Перераховувати своєчасно та у повному обсязі внески на 
^і-.ьнообов’язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою 

їтт^тою працездатності та витратами, зумовленими народженнями та 
похованням, пенсійні, у разі нещасних випадків.
7.1.8. Забезпечити право педагогічних та технічних працівників на 
безоплатне житло шляхом своєчасного подання відповідних списків до
• правління праці і соціального захисту населення.
7 1 - 9 .  Забезпечити збереження архівних документів, згідно за якими 
шнснюється оформлення пенсій, інвалідності, отримання пільг і 
компенсацій, визначених законодавством.

".2. Профспілковий комітет зобов’язується:
"2  1. Всебічно використовувати свої права і можливості відповідно до 

Статуту, Закону України «Про профспілки» для захисту соціальних прав і 
мрантій членів профспілки.

"2  2. Ознайомлювати членів профспілки з новими нормативними актами з 
питань житлового законодавства, соціального страхування, пенсійного 
забезпечення. Надавати консультативну й методичну допомогу з питань 
соціального захисту.
7.2.3. Через представників профспілки в комісіях з питань соціального
страхування контролювати своєчасність і повноту виплати допомоги за
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рахунок коштів соцстраху з тимчасової непрацездатності, по вагітності і 
пологах, при народженні дитини, по догляду за дитиною та інших соціальних 
в;плат, передбачених законодавством.
" 2.4. Проводити аналіз стану захворюваності та облік працівників закладу, 
які потребують лікування, сприяти забезпеченню їх путівками.
7.2.5. Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікування 
працівників, організовувати оздоровлення дітей працівників у дитячих 
оздоровчих таборах.
“ 2.6. Організовувати проведення культурно-масових, фізкультурних і 
оздоровчих заходів для працівників та членів їх сімей. Сприяти залученню 
колективів до участі в оглядах, конкурсах, фестивалях художньої 
самодіяльності.
~ 2 ~. Надавати матеріальну допомогу членам профспілки для вирішення 
. шально-побутових питань, в тому числі при виході на пенсію в розмірах, 
визначених профкомом та президією міському профспілки.
"2  8. Сприяти членам профспілки у забезпеченні земельними ділянками під 
б> ’ ївніщтво та городництво, паливними матеріалами за їх заявами.

"3. Сторони домовилися:
" 5.1. Здійснювати контроль за дотриманням в ЗДО законодавства про 
оплату праці.
" 5 2 Сприяти наданню працівникам необхідної консультативної допомоги з 
т а н ь  оплати праці.
" 5 5  Представляти інтереси працівника під час розгляду його трудового 

:ту з оплати праці в комісії з трудових спорів.
" 5 5 Об’єктивно оцінювати результати праці працівників при визначенні 
розміру премій та грошової винагороди педагогам.

І. Охорона праці і здоров’я 
11 Хдміністрація закладу зобов’язується:
8 11 . До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором 
провести з ним необхідний інструктаж, роз’яснити під підпис його права, 
обв'язки, інформувати про умови праці, право на пільги та компенсації за 
роботу в особливих, шкідливих умовах праці (якщо такі є) відповідно до 
чинного законодавства про охорону праці і цього Колективного договору.
8 . 1.2 . Створювати у ЗДО в цілому і на кожному робочому місці зокрема 
безпечні умови праці відповідно до встановлених норм.
* і 3. Своєчасно вживати комплексних заходів для виконання нормативів 
безпеки, охорони праці, підвищення рівня охорони праці, запобігання 
випадків виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій і 
пожеж (додаток 11).
8.1.4. Забезпечувати дотримання посадовими особами та працівниками вимог 
законодавчих актів, які регулюють питання охорони праці та прав 
працівників у сфері охорони праці.
8.1.5. Разом з ПК домагатись фінансування на заходи по охороні праці за 
рахунок бюджету не менше 0,2% від фонду оплати праці відповідно до вимог 
Закону України «Про охорону праці» ст. 19.
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8.1.6. Створювати відповідні служби, призначати посадових осіб для 
забезпечення вирішення конкретних питань з охорони праці, розробити і 
затверджувати інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за 
виконання покладених на них функцій, забезпечувати навчання з питань 
охорони праці.
8.1.7. Своєчасно здійснювати доплату за особливі, несприятливі умови праці 
та за результатами атестації (якщо буде проведена) робочих місць (додаток 
12).
8 1 8. Організовувати своєчасне та якісне розслідування нещасних випадків 
на виробництві, професійних захворювань відповідно до вимог чинного 
законодавства про охорону праці. Не допускати проведення таких 
розслідувань без участі представників ПК.
8.1.9. Забезпечувати усунення причин, що викликають нещасні випадки, 
професійні захворювання та здійснювати профілактичні заходи для їх 
попередження.
8.1.10. За погодженням з ПК розробляти і затверджувати положення, 
інструкції, інші акти з охорони праці та безпеки життєдіяльності, що діють у 
чежах закладу і встановлюють правила виконання робіт та поведінки 
т^ ів ш ік ів  на території ЗДО, в приміщеннях, кабінетах, на робочих місцях 
відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.
С.1.11. Видавати накази з охорони праці й безпеки життєдіяльності ї 
забезпечувати їх виконання.
8 1 12 Забезпечувати безкоштовне проведення періодичних медичних 
оглядів працівників закладу. Користуватися правом притягнення до 
дисшплінарної відповідальності у встановленому законом порядку 
працівників, що ухиляються від проходження обов’язкового медичного 
огляду. а також забезпечити відсторонення їх від роботи без збереження при 
ньому заробітної плати до проходження медичного огляду.

На час проходження медичного огляду зберігати за працівником місце 
роботи і середній заробіток.
8-1.13. Забезпечувати відповідно до затверджених норм видавання у 
зюнзчені терміни спецодягу та миючих засобів (додаток 13, 14).
'  . 14 Надавати представникам ПК закладу всю необхідну їм інформацію з 
~.гань умов, охорони праці, безпеки життєдіяльності, санітарно-побутового і 
медичного забезпечення, витрачання коштів, передбачених для здійснення 
заходів з охорони праці. Своєчасно вживати заходів для врахування подань 
та висновків, надавати аргументовані відповіді в семиденний термін після їх 
отримання.
8 1 15. Здійснювати контроль за дотриманням працівниками закладу норм і 
правій з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час освітнього 
процесу, а також за використанням засобів захисту.
8.1.16. Вживати термінових і необхідних заходів для надання допомоги 
потерпілим у разі виникнення нещасних випадків у ЗДО, залучаючи у разі 
потреби аварійно-рятувальні формування.
8.1.17. Зберігати за працівником, що втратив працездатність у зв’язку з
нещасним випадком на виробництві або профзахворюванням, місце роботи
(посаду) і середню заробітну плату на весь період до відновлення
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працездатності або визнання його в установленому порядку інвалідом. У разі 
неможливості виконання потерпілим колишньої роботи забезпечити його 
працевлаштування, встановити пільгові умови і режим роботи.
8.1.18. Дотримуватися нормативних актів у сфері охорони прав щодо прав 
жінок, неповнолітніх та інвалідів (додаток 15).

8.2. Профспілковий комітет зобов’язується:
4 2 1. Організовувати систематичне здійснення громадського контролю за 
убезпеченням прав і гарантій працівників відповідно до законодавства про 

охорону праці. Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері 
охорони праці, зміни в законодавстві з охорони праці.
4 1 2 Забезпечувати участь представників профспілки у роботі комісій по 
розслідуванню причин нещасних випадків, складанні актів про нещасний 
випадок на виробництві, готувати свої висновки і надавати пропозиції, 
представляти інтереси потерпілого у спірних питаннях, у вирішенні 
соціальних питань, пов'язаних із профілактикою ушкодження здоров'я.
8 2 3 Регулярно виносити на розгляд профспілкових засідань питання стану
0 хорони праці та техніки безпеки.
1 2 4 Проводити спільний контроль за виконанням заходів з охорони праці, 
передбачених Законом України “Про охорону праці” та колективним 
договором з питань охорони праці в ЗДО.
* 2 5 Домагатись фінансування на заходи по охороні праці не менше, ніж 0,5 
: ідсотка від фонду оплати праці, в т.ч. для оплати робіт по атестації робочих 
юсць працівників, робота яких пов’язана із шкідливими та важкими умовами 
праці відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №442 від 
1.08 1992 р. “Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами 
ц и ц Г  хія встановлення:

а) доплати до тарифної ставки заробітної плати відповідно до Переліку 
(додаток 12);
б) щорічної додаткової оплачуваної відпустки (ст. 7 Закону України 
"Про відпустки”);

£ 2 6. Проводити в закладі освіти щомісячно кожну першу середу Єдиний 
-іень охорони праці згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації 
ви  15.07.1996 р. №462-р.
8 2 7. Проводити громадський огляд з питань охорони праці під час 
підготовки дошкільного закладу до нового навчального року.

4.3. Працівники ЗДО зобов’язуються:
8.3.1. Піклуватися про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку дітей 
(вихованців), оточуючих.
8.3.2. Вивчати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони 
праці, безпеки життєдіяльності, правила поводження з устаткуванням і 
технічними засобами навчання, користуватися засобами колективного та 
індивідуального захисту.
8.3.3. Проходити у встановленому чинним законодавством порядку 
періодичні медичні огляди.
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8 5 4 Негайно повідомляти Роботодавця про небезпеку, нещасний випадок; 
вживати заходів щодо їх попередження та ліквідації, надавати першу 
допомогу потерпілим.
8.3.5. Відповідати за порушення вимог, зазначених у цьому розділі 
Колективного договору.

9. С оціальне партнерство
9.1. Адміністрація закладу зобов’язується:
- 1 1 Утримуватися від яких-небудь дій, що можуть вважатися втручанням у 
статутну діяльність профспілки.
Створювати необхідні умови для діяльності ПК:

- надавати приміщення для проведення профспілкових зборів і засідань 
ПК;

- сприяти друкуванню і розмноженню відповідної інформації;
- безкоштовно надавати приміщення для потреб ПК (з опаленням, 

освітленням, забезпеченням прибирання);
- безкоштовно надавати ПК можливість користуватися технічними 

засобами, засобами зв’язку, розмножувальною технікою тощо.
9 1 2 Забезпечити голові та членам ПК безперешкодний доступ для 
опікування з адміністрацією, надавати для здійснення контролю книги 
наказів, трудові книжки працівників, документи щодо обліку робочого часу, 
я в и  й скарги працівників та книгу їх реєстрації, документи з тарифікації, 
.-тестзлії працівників, відомості та інші документи з питань заробітної плати 
тошо
- І 3 Вводити до складу комісій голову ПК або представника ПК: з атестації, 
перевірки знань з охорони праці, проведення інвентаризації щодо 
іггсі.тавника профкому закладу.
- - Не перешкоджати відвідуванню та огляду виробничих, побутових, 
їнпппі приміщень, робочих місць ПК, перевіркам дотримання законодавства 
України про працю, охорону та оплату праці, розміщенню інформації ПК в 
приміщеннях і на території закладу в доступних для працівників місцях, 
своєчасно (у тижневий термін) розглядати пропозиції ПК про усунення 
виявлених ними порушень, в такий самий термін надавати йому письмову 
відповідь щодо вжитих заходів.
9.1.5. Не змінювати умови трудового договору, не притягати до 
дисциплінарної відповідальності членів ПК, а також членів комісії з трудових 
спорів без згоди на це ПК.
9 16. Звільнення членів ПК, його голови (профорганізатора), крім випадків 
дотримання загального порядку, здійснювати за попередньою згодою ПК і 
вищого профспілкового органу.
9.1.7. Звільнення (з ініціативи адміністрації) працівників, яких було обрано 
до ПК не допускати протягом року після закінчення терміну обрання, крім 
випадків, передбачених частиною 4 статті 41 Закону України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (в редакції Закону № 2886- 
Ш від 13.12.2001 р.). Така гарантія не надається працівникам у разі 
дострокового припинення повноважень через неналежне виконання своїх
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обов'язків як членів ПК або за власним бажанням, крім випадків, коли це 
зумовлено станом здоров’я.
- 1 8. Відповідно до письмових заяв працівників, які є членами профспілки, 
щомісячно і безоплатно утримувати із заробітної плати членські 
профспілкові внески з подальшим їх перерахуванням на рахунок 
профспілкового органу.
9.1.9. Погоджувати з ПК зміну умов трудового договору, оплати праці, 
:тг;гтягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами 
ПК

9.2. Профспілковий комітет зобов’язується:
- 1 Використовувати надані чинним законодавством України про працю, 
:с5;т\. профспілки, а також цим Колективним договором права для захисту 
гру нових і соціально-економічних прав та інтересів працівників ЗДО.
- 2 2 Всіляко сприяти ефективній діяльності колективу закладу, 
спрямованої на реалізацію державної політики в галузі освіти, зміцненню 
трудової дисципліни.
- 2 5 В разі невиконання пунктів даного колективного договору та діючого 
законодавства проводити відповідну роботу щодо вирішення конфліктів і 
спорів згідно чинного законодавства (Закон України “Про порядок 
вщншення колективних трудових спорів (конфліктів)”).
- 2 - Сплачувати премію члену профспілки - бухгалтеру (головному 
бухгалтеру) закладу за повноту і вчасність проведення безготівкового 
негегаху вання членських внесків на рахунок міської організації профспілки 
і г і-і зшїків освіти в розмірі до 2% від перерахованої суми внесків.
- 2 5 Спрямовувати роботу профкому на організацію контролю за 
своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових 
в ід н о с и н  і оплати праці та дотримання трудового законодавства в закладах 
освіти.

*-3. Сторони домовились про наступне:
93.1.Основою їх узгоджених дій є двостороннє співробітництво, 
ік нередження і вирішення трудових спорів і конфліктів, що виникають.
V 5 2. Основою регулювання взаємовідносин роботодавця та найманих 
працівників є укладання колективного договору в закладі.
9.3.3. Забезпечувати можливість голові профкому здійснювати свої 
громадські обов'язки та приймати участь у профспілкових акціях - надання 
вільного від роботи часу із оплатою середньої заробітної плати (ст. 252 КЗпП 
України).
9.3 4. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, 
лисциплінарних стягнень без погодження із відповідними профорганами.
9.3.5. Надавати на вимогу профспілкової сторони відповідні документи, 
інформацію та пояснення, що стосуються додержання законодавства про 
працю, виконання колективного договору, соціально-економічних прав 
працівників та розвитку закладу освіти.
9.3.6. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, 
консультації, інформувати профспілкову сторону про плани і напрямки



розвитку закладу. Брати участь у заходах профспілкової сторони на ї 
запрошення.

Роїли 10. Заключні положення
1 Сторони, що уклали цей договір, виконуватимуть взяті не себе 

зобов'язання, визнаватимуть і поважатимуть права іншої сторони, нестимуть 
відповідальність за його виконання в порядку, передбаченому чинним 
законодавством.

2 Жодна із сторін не може в односторонньому порядку припинити 
мюнання взятих на себе зобов'язань. Дія договору може бути припинена 
.тзспе за взаємною домовленістю сторін.
10 3 Угода набирає чинності з дня її підписання сторонами і діє до 
пцсгшсання нового договору. Кожна із сторін може вносити пропозиції щодо 
зло: та доповнень до тексту договору відповідно до змін у чинному 
явоиодавстві. Ці зміни можуть бути внесені в договір лише за згодою обох 
сторін
10 4 3 метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення 
■■гтролю за його виконанням сторони зобов'язуються:

- визначити осіб до складу узгоджувальної комісії представників 
сторін, які уклали цей договір (додаток 1);

- результати перевірки виконання зобов'язань договору робочою 
комісією оформляти відповідним актом, якій доводити до відома 
сторін договору;

- розглядати підсумки виконання колективного договору на 
профспілкових зборах один раз на рік.

И  5 Колективний договір укладено в трьох примірниках, що зберігаються у 
рш вої із сторін та органі, який проводить реєстрацію і мають однакову 
юридичну силу.



Перелік
додатків до Колективного договору

Список членів узгоджувальної комісії сторін, що підписали договір.
1 Перелік питань соціально-економічного і правового характеру, що 
погоджуються керівником і профспілковим комітетом ЗДО (ст. 247 КЗпП 
> країни. Повноваження виборного органу первинної профспілкової 
організації на підприємстві, в установі, організації).
3 Перелік посад працівників Плесенського ЗДО «Пролісок» з 
ненормованим робочим днем, яким може надаватися додаткова відпустка до 
~ календарних днів.
4 Перелік організаційно-педагогічної роботи, яку можуть виконувати 
педагогічні працівники, коли заняття не проводиться з незалежних від 
працівників причин.
5. Положення про порядок надання щорічної грошової винагороди 
педагогічним працівникам Плесенського ЗДО «Пролісок».
6і Положення про преміювання непедагогічних працівників Плесенського 

ХЮ  Пролісок».
Положення про надання матеріальної допомоги працівникам 

Піесенського ЗДО «Пролісок».
I  П ложення про встановлення доплат до посадових окладів працівникам 
Плесенського ЗДО «Пролісок».
9 Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, 
гігісни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
■юронн праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, 
гх^фесійних захворювань і аваріям.
10 Перелік робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконання 
шм& здійснюється доплата в розмірі до 12 відсотків за результатами атестації 
робочих місць за умовами праці с. 7 Закону України «Про відпустки».
І Перелік професій і посад з шкідливими і небезпечними умовами праці, а 

Іпкож пов’язаних із забрудненням, робота на яких дає право на безоплатне 
забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту.
II Перелік професій і посад працівників, робота яких пов’язана із
забру дненням і яким безкоштовно видається мило на туалетні та санітарно
го-, ►нічні потреби.
13. Перелік підстав, за якими не допускається залучення до чергувань 
у вихідні і святкові дні
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Список
членів узгоджувальної комісії сторін, що підписали договір

І 3:д адміністрації дошкільного навчального закладу Плесенського ЗДО 
■•Пролісок»:
І. Глрбар В.О., завідувач

П 3 ід профспілкового комітету:
1 Янчук Л.А., вихователь, голова ПК

Додаток 1
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Додаток 2

Перелік
кштань соціально-економічного і правового характеру, що погоджуються 

керівником і профспілковим комітетом ЗДО 
<ст. 247 КЗпП України. Повноваження виборного органу первинної 
профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації)

*  
■ я

назва Законодавча база

Колективний договір Ст. 247 КЗпП України
Правила внутрішнього розпорядку Ст. 142 КЗпП України

3 Кошторис на поточний рік
4 Тарифікаційні списки
5 Графік відпусток на поточний рік Закон України «Про відпустки»
* Педагогічне навантаження (при комплектації 

~р\ті на навчальний рік)
Заходи з питань ОП:
- інструкції з ОП;
- посадові інструкції;
- інструкції з безпеки;
- навчання і перевірки знань з питань ОП.

Ст. 157, 160 КЗпП України 
Колективний договір, р.8

« Оплата праці та робочий час:
- графік роботи (в т. ч. графік змінності);
- перенесення робочих днів;
- оплата праці працівників на період 

відсутності роботи з незалежних від них 
причин;

- залучення працівників до роботи у святкові, 
вихідні та до надурочних робіт;

- звільнення працівників за ініціативою 
адміністрації з підстав, передбачених п. 1 (крім 
ліквідації організації) пп. 2-5-7 ст.40, п.п. 2.3 
ст.41 КЗпП України, тобто при:
п. 1 ст.40 - скорочення штатів, реорганізації; 
п.2 ст.40 - невідповідності посаді внаслідок 
недостатньої кваліфікації або стану здоров’я; 
п.З ст.40 - систематичного невиконання без 
поважних причин посадових обов’язків; 
п. 4 ст.40 - прогули без поважних причин; 
п.5 ст.40 - нез’явленні на роботу більше 4-х 
місяців внаслідок хвороби (крім особливого 
списку);
п.7 ст.40 - появі на роботу в нетверезому стані; 
п.2 ст.41 - винних діях при обслуговуванні 
матеріальних цінностей, якщо вони дають 
підстави для втрати довір’я; 
п.З ст.41 - аморальному вчинку, несумісному з 
виховними функціями.

ст. 71 КЗпП України

9., Включення в склад комісій:
'



- атестаційних;
- перевірка знань з ОП;
- контролю виконання заходів з ОП;
- проведення інвентаризації та списання 

матеріальних цінностей;
- перевірки готовності закладу до 

-азчального року;
- рослідуванню нещасних випадків 

професійних захворювань і аварій на 
ь,!робництві.

Стимулювання:
- преміювання; Ст. 144 КЗпП України
- доплати; Ст. 146 КЗпП України
- нагородження;
- присвоєння педагогічних звань.

Птпалання дисциплінарних стягнень, в т.ч. Ст. 147, 147-1, 149 КЗпП України
--'ЄН в профкому

передбачені чинним законодавством.
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Додаток З

Перелік
посад працівників Плесеиським ЗДО «Пролісок» з ненормованим 

робочим днем, яким може надаватися додаткова відпустка до 7
календарних днів

Підстава: Закон України «Про відпустки» (ст.8 п. 2), «Орієнтовний перелік 
■осад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства 
хзіти України, яким може надаватись додаткова відпустка», затвердженого 
Міністерством освіти України 11.03.1998 р., ЦК профспілки працівників 

[ «світи і науки 06.03.1998 р.

Завідувач закладом
ІВрактичний психолог
ведична сестра з дієтичного харчування

І Примітка:
і -  відпустка надається в залежності від часу зайнятості на цій посаді 
і ■ропорційно до фактичного відпрацьованого часу: 

від 1 до 3 років роботи -  3 к.д. 
від 3 до 10 років роботи -  5 к.д. 
від 10 років роботи -  7 к.д.

ІИЬшустка не надається працівникам, які зайняті на роботі з неповним 
Ьвбочим днем ( 0,25; 0,5; 0,75 ставки).
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Додаток 4

П Е Р Е Л І К
організаційно-педагогічної роботи, яку можуть виконувати 

ігогічні працівники, коли заняття не проводяться з незалежних від
працівника причин

1. Робота з педагогічною документацією.

2. Систематизація навчального матеріалу.

5 Робота за планом самоосвіти.

-і. Виготовлення дидактичного і роздаткового матеріалу.

5 Виготовлення тематичних посібників, бюлетенів.

6. Участь у методичних формах роботи області, міста, закладу 

методоб'єднання, семінари, конференції тощо).

7 .  Підвищення комп'ютерної грамотності.

V Підготовка матеріалів до курсів та виставок педагогічних інновацій. 

9 . Підготовка матеріалів до творчого звіту по атестації педпрацівників. 

13 Підготовка матеріалів з досвіду роботи для друку в фаховій пресі.

11 Розробка сценаріїв виховних заходів.

12 Інші види педагогічної діяльності.
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ПОЛОЖЕННЯ
Додаток 5

про надання грошової винагороди педагогічним працівникам 
Плесенського ЗДО «Пролісок» 

іа сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків 
(відповідно ст.57 Закону України «Про освіту»)

1. Загальні положення

IX рЬиоження про щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам 
ІНраблене відповідно до Законів України «Про освіту» (ст. 57), «Про 
4РШкп:ьн> освіту», Постанови Кабінету Міністрів України № 898 від 

2000 року «Порядок надання щорічної грошової винагороди 
Н нгапчним  працівникам навчальних закладів державної та комунальної 
фщрчш власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових

Чкзюв». Статуту Плесенського ЗДО, Правил внутрішнього розпорядку 
ів Плесенського ЗДО, Колективного договору між адміністрацією 

лілковим комітетом Плесенського ЗДО 3.

рЬшлата винагороди передбачена постановою Кабінету Міністрів 
зід 01.01.01р. № 78 „ Про реалізацію окремих положень частини 

с:.57 Закону України „Про Освіту”, Закону України «Про дошкільну

і Перелік посад педагогічних працівників, які мають право на вказану 
ЧрВЕ' вроду, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від

♦ * :  р. № 963 „Про затвердження посад педагогічних і науково- 
^Ь го п ч н и х  працівників”, зі змінами, внесеними відповідно постанові 
■ииветл Міністрів України від 06.05.01р. № 432.

ІД. «Порядком використання коштів», передбачених ст.68 Закону України 
Дг»: Пержавний бюджет України на 2012 р.” затверджений Порядок надання 
Шрічнеї грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних 
ж  т.у;з за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.

15 Преміювання здійснюється у порядку:
-Завідувача ЗДО -  за наказом начальника відділу освіти;
-інпп-:\ педагогічних працівників -  за наказом завідувача ЗДО.

Ііг Виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам 
ц ш й с н ю є т ьс я  з метою:
-  стимулювання сумлінного виконання службових обов’язків та прояву 
тжечої ініціативи;
- убезпечення фахового вдосконалення, росту кваліфікації педагогічних 
і Сїіп ів н и к ів ;

- ї 'зчення і впровадження передового педагогічного досвіду, використання
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ж  г технологій та форм організації навчально-виховного процесу;
-  шпнення трудової дисципліни.

Г. Положення поширюється на всіх педагогічних працівників навчального
’ЗС1ИЕ""ПЕ

2. т • значення загального фонду виплати щорічної грошової винагороди

і і .  Д н  надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за 
НЬшнн) працю, зразкове виконання службових обов’язків, 
■вористовуються кошти, передбачені кошторисом відповідно ст.57 Закону 
Н р і ^ и  Про освіту» в розмірі до одного посадового окладу.

X  Г.: ьігники визначення розміру щорічної грошової винагороди

ата щорічної грошової винагороди здійснюється в межах 
їх асигнувань на оплату праці і не може перевищувати одного 

ідового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень.

Виплата щорічної грошової винагороди проводиться за результатами 
■ти і а календарний рік з урахуванням особистого вкладу кожного 
■логічного працівника в загальні результати роботи.

вою для виплати щорічної грошової винагороди є наказ керівника

Проект наказу про виплату щорічної грошової винагороди готується на 
тинам і ки рейтингу відповідно критеріїв цього Положення та 
^ться з профкомом Плесенського ЗДО.

іювання керівників

Завідувача -  до одного посадового окладу:
; ^ЗіГ^асну підготовку ЗДО до нового навчального року; 
фганізацію чіткої роботи працівників ЗДО, створення відповідного 

~: :_т.мату в педагогічному колективі;
- я  створення навчально-матеріальної бази ЗДО, що забезпечує освітньо- 

процес;
- з а  .ггьорення умов забезпечення охорони життя та здоров’я дітей;
- з а  організацію контролю за станом навчально-виховного процесу в 
двшжільному навчальному закладі.

5 1 Вихователі -  до одного посадового окладу:
-за  сумлінне виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 
«сз їгч . Правил внутрішнього трудового розпорядку працівників ЗДО, своїх 
■калових обов’язків;

Вфрялок і терміни виплати щорічної грошової винагороди

то закладу.
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-----------------------

■ ш ш  і  підвищення педагогічної майстерності;
ення досягнень педагогічної науки, передового педагогічного 

в практику;
новітніх технологій, методик, авторських програм, засобів

участь в методичній роботі ЗДО; 
ю результативної роботи в закладі, надання плідної допомоги 

~;.дагогам;
ння майна групи, оптимальне використання обладнання, постійне 

ня розвивапьним та методичним матеріалом;
системи оздоровчих заходів, спрямованих на покращення 

розвитку та здоров’я дітей; 
роботу по прищепленню любові до книги; 

ставлення до ведення дошкільної документації; 
залучення батьків до співпраці, пропаганду педагогічних знань 
в. впровадження активних форм роботи з батьками; 

правил та норм по охороні праці та техніки безпеки, 
ого захисту;

е ставлення до охорони життя та здоров’я дітей, попередження 
травматизму; 

у конкурсах;
дієвої системи виховної роботи в групі; 

показники результатів роботи, а саме: 
та міцні знання дошкільників; 

та розвиненість дошкільників; 
благополучного мікроклімату в дитячому колективі; 

належного санітарного і гігієнічного режиму в ЗДО.
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Рейтинг
педагогічних працівників Плесенського закладу дошкільної освіти 

відповідно до Положення про виплату щорічної грошової винагороді 
за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків

за результатами роботи

1. Досягнення педагогічним працівником успіхів у навчанні, вихованні дш  
дошкільного віку, методичному забезпеченні навчально-виховного процесу 
(70% посадового окладу), в т.ч.:
-  досконале володіння методикою організації навчально-виховного процес; 
врахування психологічних особливостей дошкільників під час відбору та 
здійснення форм і методів навчання та виховання, забезпечення 
розвивального характеру педагогічного впливу на дошкільників (15%);
-  результативне впровадження в навчально-виховний процес сучасних 
інноваційних педагогічних технологій (10%);
-  забезпечення максимально можливих результатів навчання та виховання 
вихованців (10%);
-  ефективне дотримання державних санітарних норм, нормативних актів з 
охорони праці, якісна підготовка групи до нового навчального року (10%);
-  участь у конкурсах, у методичній роботі з фаху (10%);
-  позитивний вплив на виховання дітей у сім’ях батьків (5%).

2. Відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни (30% посадового 
окладу), в т.ч.:
-  дотримання норм професійної етики, прояв поваги до колег, чуйності, 
толерантності, позитивний вплив на психологічний клімат в колективі (15%)
-  активна участь у громадській роботі (5%);
-  належне дотримання положень Інструкцій щодо ведення ділової 
документації (10%);

3. Педагогічним працівникам, які не мають повне тижневе навантаження 
щорічна грошова винагорода виплачується у розмірі відповідно 
відпрацьованого часу.

4. Педагогічним працівникам, які мають адміністративні стягнення, щорічна 
грошова винагорода не виплачується.



Додаток 6

Положення
про преміювання працівників Плесенського ЗДО «Пролісок»

Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р.№ 1298 
«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладі 

та організацій окремих галузей бюджетної сфери п.4

За особистий внесок в загальні результати 
роботи закладу:
- успішна підготовка закладу (групи) до 
навчального року (за підсумками перевірки);
- збагачення та зміцнення навчально-матеріальної 
бази групи, закладу;
- залучення позабюджетних коштів і їх раціональне 
використання;
- упорядкування території, ігрових майданчиків 
(обладнання, озеленення тощо), раціональне 
використання площі;
- здешевлення харчування (заготівля власноруч 
овочів, фруктів, компотів тощо);
- розробка авторських програм, проектів систем 
роботи, друк надбань в педагогічних виданнях;
- за високі досягнення в праці (робота з 
батьківською громадськістю тощо)
- переможець (лауреат) в конкурсах всеукраїнських, 
обласних, міських, в закладі.

Категорії працівни

всі категорії працівниі

працівника харчоблок}

педагогічні працівники

педагоги
учасники конкурсу

Примітка: - виплати премій проводити у межах коштів на оплату праці;
- розмір премії залежить від суми зекономлених коштів та 
рішення ПК.



Додаток 7

Положення
про надання матеріальної допомоги працівникам 

Плесенського ЗДО «Пролісок»
Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 

«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки і 
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери» п. 4

Матеріальна допомога:
не більше 1 пос. окл.

обслуговуючий персонал,
- на оздоровлення (до відпустки) спеціалісти

- досягнення пенсійного віку всі категорії працівників

- на довготривале лікування
(онкохвороба) всі категорії працівників

Примітка: матеріальна допомога надається за рахунок економії заробітної 
плати



Положення
про встановлення доплат до посадових окладів працівникам 

Плесенського ЗДО «Пролісок»

Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 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» п.4

Додаток 8

1. За складність і 
напруженість у 
роботі

до 50% 
посад, окладу

- завідувач (відповідно наказу 
міськуо)

2. За виконання 
особливо 
важливої роботи 
(не передбаченої 
посадовими 
обов’язками)

до 50%) 
посад, окладу 
(1 раз у 
квартал)

особам, на яких покладено 
виконання обов’язків:
- відповідальність за охорону 

праці, упорядкування і 
ведення архіву

Примітка:
- доплати до посадових окладів здійснювати за рахунок економії 

заробітної плати;
- в разі погіршення результатів роботи, порушення трудової 

дисципліни, несвоєчасного виконання завдань ці надбавки 
зменшуються або скасовуються.

зз



Додаток 9

Комплексні заходи
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, 

професійних захворювань і аваріям

Найменування 
заходів і робіт

Ефективність заходів Строк
вико
нання

Особи 
відповідальні 
за виконання

Капітальний ремонт «Відновлення силових 
мереж електропостачання»

На випадок НС 2021-
2025р.р.

Завідувач

Будівництво модульної котельні Підтримання оптимального 
температурного режиму, 
заощадження коштів

2021- 
2025 р.р..

Завідувач

Обладнати приміщення дошкільного закладу 
пожежною сигналізацією

Безпека праці 2021- 
2025 р.р.

Завідувач

Реконструкція системи опалення Підтримання 
температурного режиму

2021- 
2025 р.р.

Завідувач

Заміна підлоги в коридорах Безпека руху 2021- 
2025 р.р.

Завідувач 
Гол. бухгалтер 
Завгосп



Додаток 10

П е р е л і к
робіт з важкими і шкідливими умовами праці, 

при виконанні яких здійснюється доплата в 
розмірі до 12% за результатами атестації робочих місць 
за умовами праці ст.7 Закону України «Про відпустки»

1.152. Роботи біля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських і 
паро-масляних печей та інших апаратів для смаження і випікання.

1.153. Вантажно-розвантажувальні роботи, виконувані вручну.
1.154. Роботи, пов'язані з розчиненням, обтинанням м’яса, риби, 

нарізання і чищення цибулі, обсмалювання птиці.
1.155. Роботи, пов’язані з миттям посуду, тари і технологічного 

обладнання вручну із застосуванням кислот, лугу та інших 
хімічних речовин.

1.156. Роботи з пранням білизни вручну з використанням миючих і 
дезинфікуючих засобів.

1.158. Всі види робіт, виконувані у навчально-виховному закладі при 
переведенні їх на особливий санітарно-епідеміологічний режим 
роботи.

1.159. Роботи з хлорування води, з виготовленням дезінфікуючих 
розчинів, а також з їх використанням.

1.160. Робота за комп’ютером.

Доплата за несприятливі умови праці встановлюються за результатами 
атестації робочих місць за умовами праці особам, безпосередньо зайнятих на 
роботах, передбачених Переліком (постанова Кабінету Міністрів України 
№1290 від 17.11.1990р.) і нараховуються за час фактичної зайнятості 
працівників на таких робочих місцях або в таких умовах праці.

На підставі висновків атестаційної комісії керівник закладу за 
погодженням з профспілковим комітетом затверджує перелік конкретних 
робіт, на які встановлюється доплата за несприятливі умови праці і розміри 
доплат по видам робіт.

Конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати встановлюється 
наказом по установі і закладу.
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Додаток 11

Перелік
професій і посад з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також 
пов’язаних із забрудненням, робота на яких дає право на безоплатне 

забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту

Підстава: КЗпП України ст. 163, 164;
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, 
охорони праці та гірничого нагляду від 16.04. 2009 р. №62 «Про 
затвердження норм безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам загальних професій різних галузей промисловості»

№ з/п Професія, посада Спецодяг, спецвзуття, інші засоби 
індивідуального захисту

Строки носіння 1 
місяцях

1 Двірник Халат (костюм) кольоровий (бавовняний) 12
Рукавиці комбіновані 2

2 Помічник вихователя Халат (костюм) бавовняний кольоровий 12
Фартух бавовняний з нагрудником ( 2 шт.) 6
Рукавиці гумові чергові
Косинка біла бавовняна (2 шт.) 6

3 Сторож Плащ бавовняний з водовідштовхувальним 12
просоченням Черговий

4 Робітник з комплексного Рукавиці комбіновані 2
обслуговуванням і Чоботи гумові 12
ремонту будівель Халат (костюм) бавовняний кольоровий 12

Окуляри захисні чергові
Каска чергова

5 Машиніст з прання та Фартух бавовняний з нагрудником кольоровий 6
ремонту спецодягу Рукавички гумові 2
(білизни) Халат (костюм) бавовняний кольоровий 12

Фартух клейончатий 6

6 Кухар Фартух бавовняний білий ( 2 шт.) 6
Куртка бавовняна біла (2 шт.) 12
Косинка (ковпак) бавовняний білий (2 шт.) 6

Нарукавники чергові

7 Підсобний робітник Халат (костюм) бавовняний кольоровий 12
Фартух клейончастий з нагрудником 6
Фартух бавовняний кольоровий ( 2 шт.) 6

Рукавиці гумові 2

Примітка: У разі дострокового зносу цих засобів не з вини працівника 
адміністрація зобов’язана замінити їх за свій рахунок 
(КЗпП України ст. 164) 36



Додаток 12

Перелік
професій і посад працівників, робота яких пов'язана із 

забрудненням і яким безкоштовно видається мило на туалетні 
та санітарно-гігієнічні потреби

Підстава: КЗпП України ст. 165 «Видача мила та знешкоджуючих 
Засобів». Лист «Розрахунок місцевих норм витрати 
миючих, чистящих засобів для дитячих дошкільних 
закладів УРСР», затвердженого Міністерством освіти
11.05.1989 р.

№
з/п

Перелік професії і посади працівників, 
яким безкоштовно видається мило

Для
туалетних

потреб

Для 
санітарно- 
гігієнічних 
потреб ***

1 Двірник 100
2 Працівники харчоблоку 100 150*
3 Медичний персонал 150
4 Машиніст із прання та ремонту 

спецодягу (білизни), кастелянка
100 150*

5 Робітник з комплексного 
обслуговування і ремонту будівель

100 100

6 Інші професії і посади, робота на яких 
пов'язана із забрудненням

150**

7 Помічник вихователя 100

Примітка:

* Мило, яке передбачено на санітарно-гігієнічні потреби кухарям, 
працівникам кухні видається для місць загального користування 
(до умивальника).
** Мило видається за нормами відповідно до нормативно- 

правових актів про охорону праці 5г на добу для однієї особи 
але не більше 150г на місяць.
*** Даною нормою передбачено мило господарче 72, яке 
відпускається на санітарно-гігієнічні потреби у місця загального 
користування.
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С крик ш п т .  
за якичн не лоотскасться т і ч о н  н  

у  в и м і н і  і  е в ж г к м і  шл

1) працівників віком до 18 років;
2) інвалідів;
3) жінок перед відпусткою у зв'язку з вагітністю більше ніж 4 місяці та 

пологами або після неї протягом трьох років;
4) жінок, які мають двох і більше дітей до 15 років або дитину-інваліда;
5) одиноких матерів (батьків),які виховують дитину без батька (матері);
6) опікунів, піклувальників або інших самотніх осіб, які фактично 

виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності 
батьків;

7) чоловіків, дружини яких перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю 
та пологами;

8) дружин (чоловіків) військовослужбовців та працівників правоохоронних 
органів, які несуть службу у вигляді цілодобового чергування за 
наявністю малолітніх дітей;

9) ветеранів праці та осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Вітчизною;

10) працюючих пенсіонерів;
11) сумісників;
12) працівників, які без відриву від виробництва успішно навчаються у 

вищих навчальних закладах;
13) працівників, робота яких пов'язана із шкідливим, важкими умовами або

з особливим характером праці, якщо працівник не менше половини 
тривалості робочого дня зайнятий у цих умовах.

Колективний договір підписали:

Завідувач Плесенським Голова ПК Плесенського
ЗДО «Пролісок»

/
Л.А. Янчук
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В даному договорі 
пронумеровано та 
прошнуровано 
38 аркушів
Завідувач З Д О ^ ^ В .Г а р б а р


