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Розділ І. Загальні положення 

1.1. Колективний договір на 2022-2027 роки ЗАКЛАДУ  ДОШКІЛЬНОЇ  

ОСВІТИ  № 8 «КАЛИНОНЬКА» ШЕПЕТІВСЬКОЇ   МІСЬКОЇ  РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі – ЗДО № 8 «КАЛИНОНЬКА») 

укладено відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», 

«Про соціальний діалог в Україні», Законів України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», Генеральної угоди про регулювання основних принципів 

і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в 

Україні (надалі – Генеральна угода), Галузевої угоди між Міністерством 

освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України 

на 2021-2025 роки (надалі - Галузева угода), інших актів законодавства у 

сфері освіти та міжнародних договорів України, укладених в установленому 

законом порядку іншими законодавчими актами України. 

1.2. Положення колективного договору укладено на засадах: 

- соціального діалогу, взаємної довіри та поваги, розмежування прав і 

відповідальності Сторін; 

- обов’язковості ведення колективних переговорів; 

- рівноправності Сторін у внесенні пропозицій; 

- урахування реальних можливостей матеріального, виробничого й 

фінансового забезпечення зобов’язань, які приймаються; 

- пріоритетності примирних методів при розв’язанні конфліктних ситуацій; 

- взаємної відповідальності за виконання досягнутих домовленостей; 

- добровільності у прийнятті зобов’язань. 

1.3. На підставі колективного договору, який є локальним нормативним 

актом соціального партнерства, встановлено взаємні зобов'язання Сторін 

щодо регулювання виробничих, трудових і соціально - економічних відносин 

і узгодження інтересів працівників і роботодавця. 

1.4. Умови колективного договору діють безпосередньо та поширюються на 

працівників закладу, є обов’язковими для виконання Сторонами, які його 

уклали. 

1.5. Сторонами колективного договору є: 

- директор закладу дошкільної освіти № 8 «Калинонька» Шепетівської 

міської ради Хмельницької області в особі  Антоніни ДЯЧУК, яка 

представляє інтереси власника і має відповідні повноваження; 

- профспілковий комітет первинної профспілкової організації закладу, в особі 

голови профспілкового комітету Олени АРТЕРЧУК, яка  відповідно до ст. 

247 Кодексу законів про працю України (надалі - КЗпП України), ст. 37 Закон  

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», представляє 

інтереси працівників ЗДО № 8 «Калинонька» у галузі освіти, праці, побуту, 



культури й захищає їх трудові, соціально – економічні права та законні 

інтереси. 

1.6. Директор  ЗДО № 8 «Калинонька» визнає профспілковий комітет єдиним 

повноважним представником всіх працівників ЗДО  № 8 «Калинонька» в 

колективних переговорах. 

1.7. Сторони зобов’язуються дотримуватись принципів соціального 

партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної 

відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні 

переговорів(консультацій) щодо укладання колективного договору, внесення 

змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально - економічних і 

трудових відносин. 

1.8. Колективний договір може бути розірваний або змінений тільки за 

взаємною домовленістю Сторін. Зміни й 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 і набувають чинності 

після схвалення загальними зборами трудового колективу. 

1.9. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства, Генеральної угоди, 

Галузевої угоди та регіональних угод, вносяться без проведення переговорів. 

Інші зміни та доповнення або припинення дії колективного договору - тільки 

після переговорів Сторін у такому порядку: 

- одна із Сторін повідомляє іншу Сторону й вносить сформульовані 

пропозиції щодо зміни до колективного договору; 

- у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію і розпочинають 

переговори; 

- після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін оформлюється 

відповідний протокол. 

1.10. Жодна із сторін, що уклали колективний договір, не може протягом 

усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що 

змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору, або 

припиняють їх виконання. 

1.11. Переговори щодо укладання нового колективного договору на 

наступний термін починаються не раніше як за 3 місяці до закінчення строку 

дії колективного договору. 

1.12. Після схвалення проекту колективного договору уповноважені 

представники сторін у 7 денний термін підписують колективний договір. 

1.13. Сторони у п’ятиденний термін з дня підписання колективного 

договору(змін і доповнень) спільно подають колективний договір для 

повідомної реєстрації в місцеві органи державної виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування та у двотижневий термін з дня реєстрації 



забезпечують доведення змісту колективного договору до відома 

профспілкового комітету та працівників закладу. 

1.14. Профспілковий комітет забезпечує первинну профспілкову організацію 

текстом колективного договору (змінами і доповненнями) у двотижневий 

термін з дня його реєстрації. 

1.15. При зміні представників Сторін, повноваження та обов’язки даного 

колективного договору переходять до правонаступника Сторін. 

 

Розділ II. Термін дії колективного договору 

2.1. Колективний договір укладено на 2022-2027 роки, схвалено загальними 

зборами трудового колективу від 01.02.2022 року протокол №1, набирає 

чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення 

нового або перегляду цього колективного договору. 

2.2. Жодна із Сторін, що уклали колективний договір, не може впродовж 

встановленого терміну його дії в односторонньому порядку припинити 

виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення і 

норми. 

2.3. Сторони забезпечують впродовж дії колективного договору моніторинг 

чинного законодавства України з визначених колективним договором питань, 

сприяють реалізації законодавчих норм щодо прав та гарантій працівників, 

ініціюють їх захист. 

2.4. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників 

щодо стану виконання норм, положень і зобов’язань колективного договору, 

дотримуючись періодичності оприлюднення відповідної інформації не рідше 

одного разу на півріччя. 

 

Розділ III. Регулювання виробничих, трудових відносин 

3.1. Директор зобов’язується: 

3.1.1. Забезпечити ефективну діяльність ЗДО № 8  «Калинонька», виходячи з 

фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання спеціальних 

коштів для підвищення результативності роботи ЗДО № 8 «Калинонька»,  

поліпшення становища найманих працівників. 

3.1.2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально - технічної бази ЗДО  

№ 8 «Калинонька», створення оптимальних умов для організації освітнього 

процесу. 

3.1.3. Протягом 2 днів з часу одержання інформації доводити до відома 

працівників закладу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, 

організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників. 

3.1.4. Забезпечити дотримання встановлених чинним законодавством норм 

тривалості робочого часу і часу відпочинку для працівників закладу. 



3.1.5. Застосовувати засоби морального і матеріального стимулювання 

якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних 

засобів навчання і т.п. 

3.1.6. Створювати умови для використання педагогічними працівниками 

вільних від виконання педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня 

(методичний день) з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки 

до занять тощо за межами закладу освіти (п.5.3.1 Галузевої угоди). 

3.1.7. Забезпечити розробку, затвердження посадових інструкцій для всіх 

категорій працівників закладу за погодженням з профспілковим комітетом 

(п.5.3.24 Галузевої угоди). 

3.1.8. Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками 

переважного права на укладання трудового договору у разі поворотного 

прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст. 42-1 КЗпП 

України). 

3.1.9. Відповідно до заявок забезпечити працевлаштування в закладі освіти 

випускників педагогічних закладів освіти за отриманою спеціальністю, 

уклавши з ними безстроковий трудовий договір та установивши їм тижневе 

навантаження  в обсязі не нижче кількості годин на ставку заробітної плати. 

3.1.10. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх 

адаптації в колективі та професійному зростанню. 

3.1.11 Усувати нерівність за її наявності в оплаті праці жінок і чоловіків, які 

працюють в закладі, на базі загального соціального нормативу оплати праці, 

а також на основі професійної підготовки (перепідготовки) кадрів (ст. 18 

Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків») 

3.1.12. Здійснювати комплектування кадрами і просування працівників по 

роботі з дотриманням принципу надання переваги особі тієї статі, щодо якої 

в закладі існує дисбаланс (ст. 18 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків») 

3.1.13. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором 

роз’яснити під особистий підпис його права, обов’язки, інформувати про 

умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах 

відповідно до чинного законодавства України і даного колективного 

договору. 

3.1.14. Звільнення працівників за ініціативою роботодавця здійснювати за 

попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним 

законодавством України. 

3.1.15. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу 

роботи здійснювати лише після закінчення навчального року (п.5.3.5 

Галузевої годи). 



3.1.16. Розривати з працівником трудовий договір, за його власним 

бажанням, (у тому числі строковий), якщо в закладі не виконується 

законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань 

з виплатою відповідної вихідної допомоги у розмірі не менше 3-місячного 

заробітку (ст. 6 Закону України «Про охорону праці»). 

3.1.17. Забезпечити щорічне підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладу згідно з планом та поза межами плану підвищення 

кваліфікації закладу на відповідний рік, що формується, розглядається і 

затверджується педагогічною радою закладу, з урахуванням особливостей, 

визначених Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників,затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.08.2019 № 800. На час підвищення кваліфікації педагогічним 

працівником відповідно до затвердженого плану з відривом від виробництва 

(освітнього процесу) в обсязі, визначеному законодавством, за педагогічним 

працівником зберігати місце роботи (посаду) із збереженням середньої 

заробітної плати. Витрати, пов’язані з підвищенням кваліфікації, 

відшкодовувати у порядку, визначеному законодавством (Закони України 

«Про освіту»,  постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800 

«Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників»). 

3.1.18. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повідомлення 

працівників про введення нових і зміну чинних умов праці, зокрема 

педагогічних працівників щодо обсягу педагогічного навантаження на 

наступний навчальний рік, не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження 

(п.5.3.17 Галузевої угоди). 

 3.1.19. Встановлювати наказом (розпорядженням) гнучкий режим робочого 

часу для працівників закладу освіти на час загрози, поширення епідемії, 

пандемії та/або у разі виникнення загрози збройної агресії, надзвичайної 

ситуації техногенного, природного чи іншого характеру. З таким наказом 

(розпорядженням) ознайомлювати працівників протягом двох днів з дня його 

прийняття, але до запровадження гнучкого режиму робочого часу. У такому 

разі норми частини третьої статті 32 КЗпП України не застосовуються (ст. 60 

КЗпП України). Запровадження гнучкого режиму робочого часу не тягне за 

собою змін у нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав 

працівників. 

3.1.20. Запроваджувати наказом (розпорядженням) директора дистанційну 

роботу для працівників закладу освіти на час загрози поширення епідемії, 

пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених 

законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії, надзвичайної 

ситуації техногенного, природного чи іншого характеру, без обов’язкового 

укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі. З 

таким наказом (розпорядженням) працівників ознайомлювати протягом двох 



днів з дня його  прийняття, але до запровадження дистанційної роботи. У 

такому разі норми частини третьої статті 32 КЗпП України не застосовуються    

( ст. 60-2 КЗпП України). Дистанційна робота - це форма організації праці, за 

якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи 

територією закладу освіти, в будь якому місці за вибором працівника та з 

використанням інформаційнокомунікаційних технологій.  

3.1.21. При укладенні трудового договору про дистанційну роботу надати 

працівникові рекомендації щодо роботи з обладнанням та засобами, які 

директор надає працівнику для виконання певного обсягу робіт. Ознайомлення 

може відбуватися у формі дистанційного інструктажу або шляхом проведення 

навчання безпечним методам роботи на конкретному технічному засобі. У 

трудовому договорі за згодою сторін можуть передбачатися додаткові умови 

щодо безпеки праці. Ознайомлювати працівників з наказами 

(розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами директора щодо 

їхніх прав та обов’язків з використанням визначених у трудовому договорі 

засобів електронного зв’язку. У такому разі підтвердженням ознайомлення 

вважається факт обміну відповідними електронними документами між 

директором та працівником. 

3.1.22. Організувати режим роботи закладу в спеку згідно Санітарного 

регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом 

МОЗ України від 24.03.2016 № 234.  

3.1.23. Включати представників профкому до складу тарифікаційної та 

атестаційної комісій. 

3.1.24. Погоджувати з профспілковим комітетом питання: 

- запровадження змін, перегляд умов праці; 

- оплати праці; 

- умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та 

інших заохочувальних, компенсаційних виплат; 

- час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділу робочого часу 

на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, роботи у 

вихідні дні, графіки роботи, згідно з якими передбачити можливість 

створення умов для приймання працівниками їжі протягом робочого часу на 

тих роботах, де особливості виробництва не дозволяють встановити перерву; 

- часу відпочинку, графіку надання відпусток тощо (п. 5.3.19 Галузевої 

угоди). 

3.1.25. Сприяти створенню в колективі сприятливого морально-

психологічного клімату. 

3.1.26. Упереджувати виникнення індивідуальних та колективних трудових 

конфліктів, а у випадку їх виникнення забезпечити вирішення згідно з 

чинним законодавством. 

3.2. Профком зобов’язується: 



3.2.1. Представляти та захищати трудові, соціально-економічні права та 

законні інтереси працівників - членів Профспілки у відносинах з 

роботодавцем (уповноваженим ним органом), органами державної влади та 

місцевого самоврядування в судових органах. 

3.2.2. Здійснювати громадський контроль за дотриманням у закладі 

законодавства про режим праці і відпочинку та своєчасним введенням у дію 

нормативних документів з питань трудових відносин, організації, 

нормування праці, тощо. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст 

нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов’язки. 

3.2.3. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього 

розпорядку (Додаток № 20). 

3.2.4. Усебічно використовувати передбачені чинним законодавством права 

та можливості щодо усунення причин та обставин, що спричинюють 

колективні трудові спори, з питань, що стосуються режиму праці і 

відпочинку. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів. 

3.2.5. Забезпечити співпрацю з адміністрацією закладу з метою 

попередження порушень норм законодавства. 

3.2.6. Брати участь в організації, підготовці та проведенні заходів, 

спрямованих на підвищення професійної майстерності працівників закладу. 

3.2.7. Брати участь у семінарах-навчаннях профактиву міста з правових 

питань. 

3.2.8. У випадку порушень трудових прав членів Профспілки вживати заходів 

щодо їх усунення: офіційно звертатись до керівників органів місцевого 

самоврядування та обласних органів влади, центральних органів виконавчої 

влади, відділу освіти,  Міністерства освіти і науки України, надсилати копії 

відповідей до міського комітету Профспілки для подальшого реагування. В 

оперативному порядку інформувати працівників закладу про причини 

виникнення проблемних питань та відповідні заходи, вжиті галузевою 

Профспілкою. 

3.2.9. Не допускати прийняття роботодавцем нормативних актів без 

дотримання процедури погодження або врахування думки профспілкового 

комітету первинної профспілкової організації, передбаченої чинним 

законодавством України, колективним договором та угодами (Додаток «№ 

19). 

3.3. Сторони колективного договору домовились, що: 

3.3.1.  ЗДО №8 “КАЛИНОНЬКА” працює за пятиденним робочим тижнем 

протягом 9 годин, чергова група - 12 годин, цілодобова - 24. Вихідні дні - 

субота, неділя, святкові.  

Щоденний графік роботи ЗДО : з 8.00 до 17.00, чергова група з 7.00 до 19.00, 

цілодобова - з понеділка по п'ятницю - 24 год. 



3.3.2. Періоди, впродовж яких у закладі освіти не здійснюється освітній 

процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, 

кліматичними чи іншими, не залежними від працівників обставинами, є 

робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час 

працівники залучаються до освітньої, виховної, методичної, організаційної та 

іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором, відповідно 

до наказу директора закладу в порядку, передбаченому колективним 

договором та правилами внутрішнього розпорядку (п. 5.2.1 Галузевої угоди). 

3.3.3. Режим виконання освітньої, методичної, організаційної та іншої 

педагогічної діяльності регулюється правилами внутрішнього розпорядку 

закладу освіти, програмами, індивідуальними планами робіт, іншими 

локальними актами, як безпосередньо в закладі освіти, так і за його межами. 

 

Розділ IV. Забезпечення зайнятості 

4.1. Директор зобов’язується: 

4.1.1. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і 

перепрофілювання закладу, що призводять до скорочення чисельності або 

штату працівників, узгоджені з профспілковим комітетом, приймати не 

пізніше ніж за З місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та 

заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. 

Тримісячний період використовувати для вжиття заходів щодо запобігання 

звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення 

несприятливих наслідків будь-якого звільнення (ст. 49-4 КЗпП України, 

підпункт 2 пункту 3 ст.50 Закону України «Про зайнятість населення», 

п.4.2.2. Галузевої угоди). 

4.1.2. При виникненні необхідності вивільнення працівників у зв’язку із 

змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, 

реорганізацією або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності 

або штату працівників (п. 1. ст. 40 КЗпП України): 

- здійснювати вивільнення лише після використання усіх можливостей 

забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т. ч. за рахунок 

звільнення сумісників, ліквідації суміщення тощо; своєчасно та в повному 

обсязі повідомляти у письмовій формі відповідний центр зайнятості 

Державної служби зайнятості (підпункт 4 пункту Зст.50 Закону України 

«Про зайнятість населення»); 

- направляти на професійну підготовку, перепідготовку із збереженням 

середнього заробітку на весь період навчання. 

4.1.3. Надавати бажаючим можливість працювати на умовах неповного 

робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованого часу (за 

фактично виконану роботу) без будь - яких обмежень трудових прав 



працівників, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх 

гарантій, пільг, компенсацій, встановлених колективним договором. 

4.1.4. Не допускати економічно необгрунтованого скорочення кількості груп, 

робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення чисельності 

педагогічних працівників проводити його після закінчення навчального року 

в установленому законом порядку. (пункт 13 Типових правила 

внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально виховних 

закладів» (наказ МОН України від 20.12.1993р. № 455 зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 02.06.1994р. № 121/330, із змінами і 

доповненнями, внесеними наказом МОН України від 10.04.2000р. № 73) . 

4.1.5. Уживати заходів для недопущення в закладі масових вивільнень 

працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 3 

відсотки чисельності працівників упродовж календарного року) (п.4.1.5 

Галузевої угоди). 

4.1.6. Проводити з профспілковим комітетом спільні консультації з приводу 

виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більш як 3 відсотків 

чисельності працівників (п. 4.2.1. Галузевої угоди). 

4.1.7. Забезпечити працевлаштування на вільні й новостворені робочі місця в 

закладі незайнятого населення, зареєстрованого в Державній службі 

зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому 

перевагу професійно досвідченим працівникам і випускникам закладів освіти 

(п. 4.2.3. Галузевої угоди). 

4.1.8. З метою створення педагогічним працівникам відповідних умов праці, 

які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та 

зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для 

призначення відповідного виду пенсії: 

- при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у 

першу чергу між тими педагогічними працівниками, які мають неповне 

педагогічне навантаження; 

- залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших 

працівників закладу, працівників інших підприємств, установ, організацій 

лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників педагогічним 

навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку. 

4.1.9. Не допускати зменшення обсягу педагогічного навантаження особам 

передпенсійного віку (п. 4.2.9. Галузевої угоди). 

4.1.10. Обмежити укладення строкових договорів з працівниками з мотивації 

необхідності їх випробовування. Не допускати переукладення безстрокового 

трудового договору на строковий з підстав досягнення працівником 

пенсійного віку з ініціативи власника (п. 5.3.7. Галузевої угоди). 



4.1.11. Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за 

винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 КЗпП України, 

вважати такими, що укладені на невизначений строк (п. 5.3.9. Галузевої 

угоди). 

4.1.12. Ужити заходів для недопущення запровадження такого режиму 

роботи працівників закладу дошкільної освіти, який може призвести до 

встановлення місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу 

(ставки заробітної плати) (п. 4.2.6. Галузевої угоди) 

4.2. Профспілковий комітет зобов’язується: 

4.2.1. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального 

захисту вивільнених працівників. Сприяти організації в трудовому колективі 

закладу висвітлення питань чинного законодавства про зайнятість. 

4.2.2. Забезпечувати контроль за здійсненням вивільнення працівників згідно 

з чинним законодавством України та надавати цим працівникам необхідну 

юридичну допомогу. Контролювати надання працівникам переважного права 

залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП України. Не допускати 

звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей 

віком до трьох років (до 6 років - ч. 6ст. 179 КЗпП України), одиноких 

матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю (ст. 

184 КЗпП України). 

4.2.3. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до 

моменту їх працевлаштування ( крім випадків подання особистої заяви про 

зняття з профспілкового обліку). 

4.2.4. При виникненні необхідності вивільнення працівників, 

використовувати тримісячний термін для ведення переговорів із засновником 

та уповноваженим ним органом, обміну інформацією щодо відкриття нових 

робочих місць, зниження рівня вивільнення працівників, вжиття необхідних 

заходів щодо їх працевлаштування. 

4.2.5. Не давати згоду роботодавцю на вивільнення з роботи працівників без 

проведення попередніх переговорів щодо їх працевлаштування. 

4.2.6. Вносити пропозиції відповідним органам про перенесення строків або 

тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням 

працівників(ст. 49-4 КЗпП України). 

4.3. Сторони колективного договору домовились, що: 

при скороченні чисельності чи штату працівників, переважне право 

залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації, 

крім передбачених законодавством, надається також: 

- працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного 

віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат 

(п.10 ч.2 ст.42 Кодексу законів про працю України); 



- працівникам, у сім’ях яких є особи, що мають статус безробітних, тощо. 

 

Розділ V. Робочий час, режим та нормування праці 

5.1. Директор зобов’язується: 

5.1.1. Приводити Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу у 

відповідність з чинним законодавством і Типовими правилами внутрішнього 

розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України 

(п. 5.1.4. Галузевої угоди, Додаток № 19). 

5.1.2. Затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом: 

- посадові інструкції працівників закладу; 

- педагогічне  навантаження педагогічних працівників. 

5.1.3. Не допускати відволікання працівників від виконання ними 

професійних обов’язків (за винятком випадків, передбачених чинним 

законодавством України). 

5.1.4. Залучати працівників до надурочних робіт, як виняток, за погодженням 

з профспілковим комітетом, допускаючи їх лише у випадках та з 

дотриманням порядку, передбачених чинним законодавством України (п. 

5.1.6 Галузевої угоди). 

5.1.5. Залучати до роботи окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише 

у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим 

комітетом. 

5.1.6. Запроваджувати підсумований облік робочого часу для працівників, 

умови роботи яких неможливі з додержанням щоденної або щотижневої 

тривалості робочого часу. 

5.1.7. Залучати працівників до заміни тимчасово відсутніх працівників лише 

за їх згодою. 

5.1.8. Запровадження, зміну й перегляд норм праці проводити за 

погодженням з профспілковим комітетом. 

5.1.9. Забезпечити гласність усіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення 

працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм. 

5.1.10. Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці 

повідомляти працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження. 

5.1.11. Здійснювати звільнення педагогічних працівників у зв’язку із 

скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року. 

5.1.12. Забезпечити прозорість розподілу педагогічного навантаження. 

5.1.13. Попередній розподіл педагогічного навантаження на наступний 

навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року, про що 

повідомляти педагогічних працівників невідкладно. 

5.1.14. Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у 

відпустці по догляду за дитиною, педагогічне навантаження під час 



тарифікації на відповідний навчальний рік в обсязі не менше ставки. На 

період їх відпустки години педагогічного навантаження тимчасово 

передавати іншим педагогічним працівникам. Після закінчення відпустки 

забезпечувати педагогічним працівникам педагогічне навантаження, 

встановлене при тарифікації на початок навчального року (п. 6.3.2 Галузевої 

угоди). 

5.1.15. Створити умови матеріально - відповідальним особам для 

забезпечення збереження довіреного їм майна. 

5.1.16. Забезпечити відповідно до санітарно - гігієнічних норм 

температурний, повітряний, світловий і водний режим у закладі. 

5.1.17. Забезпечити організацію для педагогічних працівників 

короткотермінових курсів, семінарів, конференцій з питань законодавства 

про освіту, трудового законодавства тощо. 

5.2. Профспілковий комітет зобов’язується: 

5.2.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням у закладі 

законодавства про працю. 

5.2.2. Надавати консультативну допомогу членам первинної профспілкової 

організації з питань нормування праці. 

5.2.3. Інформувати управління освіти відповідної місцевої ради, та об’єднану, 

районну, міську організацію профспілки працівників освіти і науки України 

про випадки порушення законодавства про працю в закладі для вжиття 

необхідних заходів. 

 

Розділ VI. Оплата праці 

6.1. Директор зобов’язується: 

6.1.1. Забезпечити педагогічним працівникам диференціацію посадових 

окладів (ставок заробітної плати) відповідно до кваліфікаційних категорій, 

встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за 

педагогічні звання, надбавок за почесні звання, доплат за наукові ступені та 

вчені звання, успішне проходження сертифікації, роботу в інклюзивних 

групах тощо. 

6.1.2. Забезпечити в закладі гласність умов оплати праці, запровадження та 

розміри доплат, надбавок, премій, винагород та інших заохочувальних, 

компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, 

передбачених законодавством України, угодами з обов’язковим погодженням 

вище зазначених питань з профспілковим комітетом первинної 

профспілкової організації. Оплату праці працівників закладу здійснювати в 

першочерговому порядку, всі інші платежі здійснювати після виконання 

зобов’язань щодо оплати праці (ст. 15 Закону України «Про оплату праці») 

(Додатки №№ 1,2,3,9,11,12,13,14,15,16). 



6.1.3. Своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникам закладу 

заробітну плату за період відпусток, а також поточну заробітну плату у 

грошовому вираженні через систему банкоматів по пластиковим карткам, 

згідно особистої письмової заяви працівника, у робочі дні двічі на місяць, 

через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не 

пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата: 

- виплата заробітної плати за першу половину місяця - 14 числа, 

- розмір заробітної плати за першу половину місяці - не менше оплати за 

фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового 

окладу) працівника; 

- заробітна плата за місяць - 28 число кожного місяця (ст. 115 КЗпП 

України, ст. 24 Закону України «Про оплату праці», ст. 21 Закону 

України «Про відпустки»). 

6.1.4. При збігу термінів виплати заробітної плати з вихідним, святковим або 

неробочим днем, виплачувати її напередодні (ст. 115 КЗпП України, ст. 24 

Закону України «Про оплату праці»). 

6.1.5. Заробітну плату за весь час щорічної відпустки виплачувати не пізніше 

ніж за три дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП України). 

6.1.6. Щорічну відпустку, на вимогу працівника, перенести на інший період у 

разі порушення терміну письмового повідомлення працівника про час 

надання відпустки, несвоєчасної виплати заробітної плати працівнику за час 

щорічної відпустки (ст. 80 КЗпП України). 

6.1.7. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про дані, 

що належать до періоду, за який провадиться оплата праці: 

- загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, 

- розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати, 

- сума зарплати, що належить до виплати (ст. 110 КЗпП України). 

6.1.8. Забезпечити встановлення і виплату мінімальної заробітної плати 

відповідно до чинного законодавства України. 

6.1.9. Забезпечити оплату праці працівників закладу за заміну будь-яких 

категорій тимчасово відсутніх працівників у повному розмірі за їхньою 

кваліфікацією (п. 6.3.18 Галузевої угоди). 

6.1.10. Установити такі розміри доплат згідно п.3 постанови Кабінету 

Міністрів України від 30.08.2002 № 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» із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів 

України, з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати 

за відповідними посадами за: 



- суміщення професій, посад у розмірі до 50% посадового окладу (тарифної 

ставки); 

- розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт 

до 50% посадового окладу (тарифної ставки); 

- виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення з 

основної роботи до 50% посадового окладу (тарифної ставки) (п. 6.3.6 

Галузевої угоди). 

6.1.11. З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників, 

забезпечити встановлення та виплату надбавки в граничному розмірі 30 

відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), але не менше 5 

відсотків, педагогічним працівникам закладу освіти, у межах фонду оплати 

праці з урахуванням підвищень посадового окладу. Надбавку встановити на 

весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником 

(постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011№ 373 «Про 

встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, 

позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 

вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» 

із змінами, внесеними згідно з Постановам КМ №88 від 25.03.2014, №23 від 

11.01.2018). 

Розмір надбавки обчислюватиметься пропорційно обсягам роботи чи 

відпрацьованому робочому часу (Додаток № 14). 

6.1.12. Забезпечити встановлення щомісячної надбавки за вислугу років 

працівникам, які обіймають педагогічні посади, відповідно ст. 61 Закону 

України «Про освіту» та Порядку виплати надбавок за вислугу років 

педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і 

установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

31.01.2001 № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 

57 Закону України «Про освіту» (п. 8.3.1 Галузевої угоди). 

Зміну розміру надбавки проводити з місяця, що настає за місяцем, коли 

виникло таке право, якщо документи, необхідні для своєчасного і 

правильного обчислення стажу, знаходяться в закладі освіти, або з дня 

подання таких документів працівником (Додаток № 13). 

6.1.13. Виплачувати педагогічним працівникам щорічну грошову винагороду 

у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну 

працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків відповідно до 

Положення, погодженого з профспілковим комітетом (ст. 57 Закону України 

«Про освіту», Додаток №11). 

6.1.14. Забезпечити матеріальне стимулювання працівників, нагороджених 

відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України, 



переможців фахових конкурсів «Вихователь року» тощо (п. 6.3.17 Галузевої 

угоди, Додаток №2). 

6.1.15. Виплачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення у 

розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні 

щорічної відпустки (ст.57 Закону України «Про освіту», п. 8.3.1 Галузевої 

угоди ). 

6.1.16. Здійснювати доплати педагогічним працівникам та помічникам 

вихователів за години роботи в інклюзивних групах у граничному розмірі 20 

відсотків, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 

№1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної 

діяльності». 

6.1.17. Забезпечити встановлення надбавки за вислугу років медичним 

працівникам, які працюють у закладах освіти, за умови, що оплата праці 

таких працівників здійснюється відповідно до умов оплати праці медичних 

працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я та 

дотримання критеріїв для її встановлення, передбачених постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.12.2009№ 1418 «Про затвердження 

Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та 

фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів 

охорони здоров’я» із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 47 

від 20.01.2010, № 23від 18.01.2012, та наказу Міністерства освіти і науки 

України від 30.01.2010 № 56 «Про постанову Кабінету Міністрів України 

№ 47 від 20.01.2010 « Про внесення змін до пункту 4 Порядку виплати 

надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною 

вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони 

здоров’я». Надбавку за вислугу років виплачувати щомісяця за фактично 

відпрацьований час за основним місцем роботи та за сумісництвом (Додатки 

№№14,15). 

6.1.18. Забезпечити встановлення й виплату медичним працівникам закладу 

допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання 

основної щорічної відпустки (Постанова Кабінету Міністрів України від 

11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів 

та організацій окремих галузей бюджетної сфери»). 

6.1.19. Здійснювати за час роботи в період канікул оплату праці педагогічних 

та інших працівників, яким дозволено вести викладацьку роботу з 

розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала 

початку канікул (п. 71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 

працівників освіти). 

6.1.20. Здійснювати оплату праці вихователів, музичних керівників, інших 

педагогічних працівників закладу у випадках, коли в окремі дні (місяці) 



заняття не проводиться з незалежних від них причин (пандемії, епідемії, 

метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої 

при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства 

України. Час простою не з вини працівників, включаючи непедагогічних 

працівників, в тому числі на період оголошення карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України, оплачувати в розмірі середньої заробітної 

плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу) (п. 8.3.3 Галузевої 

угоди). 

6.1.21. Забезпечувати компенсацію втрати частини заробітної плати через 

порушення термінів її виплати згідно з чинним законодавством України. 

6.1.22. За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для 

життя чи здоров'я працівника, або людей, які його оточують, і 

навколишнього природного середовища не з його вини, за працівником 

зберігати середній заробіток (ст. 6 Закону України «Про охорону праці»). 

6.1.23. Зберігати за працівником місце роботи (посаду) і середній заробіток за 

час проходження медичного огляду (ст. 17 Закону України «Про охорону 

праці»). 

6.1.24. Забезпечити своєчасне й правильне встановлення й виплату 

працівникам заробітної плати з урахуванням зміни розмірів посадових 

окладів на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці, розміру мінімальної заробітної плати, освіти, стажу роботи, категорій, 

звань, наукових ступенів тощо. 

6.1.25. Своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів працівників згідно 

Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» у зв’язку із 

зростанням цін і тарифів на споживчі товари та послуги.  Не допускати 

зменшення або скасування стимулюючих виплат, надбавок і доплат, які 

встановлені у граничних розмірах.(п.6.3.15. Галузевої угоди) 

6.1.26. Забезпечити встановлення й виплату в межах фонду заробітної плати 

доплат за перевищення планової наповнюваності груп вихователям, 

помічникам вихователів закладу дошкільної освіти за фактичну кількість 

дітей, що відвідували групи понад встановлену норму наповнюваності за 

минулий місяць, виходячи із ставки заробітної плати (посадового окладу) 

відповідного працівника (пункт 52 Інструкції про порядок обчислення 

заробітної плати працівників освіти,затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102). 

6.1.27. Передбачити в кошторисі закладу видатки на преміювання, надання 

матеріальної допомоги працівникам закладу, стимулювання творчої праці і 

педагогічного новаторства керівних, педагогічних працівників, залежно від 

особистого внеску кожного працівника або за виконання особливо 

важливих(термінових) робіт на строк їх виконання у розмірі не менше 2 

відсотків планового фонду заробітної плати (п.52 Інструкції про порядок 



обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від15.04.1993 № 102, п. 6.3.16 

Галузевої угоди). 

6.1.28. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні 

трудового договору відповідно до ст. 44 КЗпП України: 

- з підстав, зазначених у пункті 6 ст. 36, пунктах 1, 2, 6 ст. 40 КЗпП України, -

у розмірі не менше середнього місячного заробітку; 

- у випадку призову або вступу на військову службу, направлення на 

альтернативну (військову) службу (пункт 3 ст. 36 КЗпП України), - у розмірі 

двох мінімальних заробітних плат; 

- унаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом вимог 

законодавства про працю і зобов’язань колективного чи трудового договору 

(ст.ст.38,39 КЗпП України), - у розмірі не менше тримісячного середнього 

заробітку. 

6.1.38. 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) (п. 

6.3.7 Галузевої угоди) (Додаток № 16). 

6.1.29. Здійснювати доплати працівникам за роботу у шкідливих і важких 

умовах праці на підставі атестації робочих місць за умовами праці 

(відповідно до п. 6 «Порядку проведення атестації робочих місць за 

умовами праці», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 1 серпня 1992р. № 442, наказ закладу «Про результати атестації 

робочих місць за умовами праці та визначення права працівників на пільги 

і компенсації, передбачені чинним законодавством») (Додаток № 9). 

6.1.30. Проводити преміювання працівників закладу відповідно до їх внеску в 

загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці, за погодженням з 

профспілковим комітетом (постанова Кабінету Міністрів України від 

30.08.2002 №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. 

8.3.2 Галузевої угоди) (Додатки № 2). 

6.1.31. Звернути особливу увагу на визначення розмірів преміювання, 

щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання 

покладених на них обов’язків, надбавок і доплат, надання щорічних 

відпусток, тарифікацію тощо близьких осіб посадових осіб юридичних осіб 

публічного права (ст.28 Закону України «Про запобігання корупції»). 

 

 



6.1.32. Звільняти від роботи в закладі в день давання крові та (або) її 

компонентів, а також у день медичного обстеження працівника, який є або 

виявив бажання стати донором, із збереженням за ним середнього заробітку 

(ст. 124 КЗпП України, ст. 9 Закону України «Про донорство крові та її 

компонентів» від 23.06.1995 №239/95-ВР). 

6.1.33. Використовувати кошти загального й спеціального фондів за 

призначенням згідно з чинним законодавством України. Не допускати 

вилучення спеціальних коштів на покриття видатків, що мають 

здійснюватись за рахунок загального фонду. 

6.1.34. При ліквідації або реорганізації закладу забезпечити своєчасну 

виплату працівникам розрахунку по заробітній платі. 

6.1.35. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через 

невиконання норм законодавства, колективних договорів та угод з вини 

власника (уповноваженого ним органу), заробітну плату в повному розмірі на 

підставі положень колективного договору і угод (п. 6.3.10 Галузевої угоди). 

 6.1.36. Забезпечити встановлення й виплату доплати за роботу у несприятливих 

умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я медичним працівникам 

закладу в розмірі 20 відсотків посадового окладу, визначеного розрядами ЄТС, 

в межах фонду заробітної плати під час карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-

CoV-2 (постанова КМУ від 03.02.2021 № 67 «Деякі питання оплати праці 

медичних працівників закладів освіти», постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 

«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей 

бюджетної сфери»). 

6.2. Профком зобов’язується: 

6.2.1.Здійснювати громадський контроль за додержанням в закладі 

законодавства про працю, зокрема, за виконанням договірних гарантій з 

оплати праці та термінів її виплати (ст. 259 КЗпП України). 

6.2.2. Реагувати на безпідставне скасування або зменшення педагогічним 

працівникам окремих видів доплат та надбавок. 

6.2.3. Організувати контроль з боку профспілкового комітету за здійсненням 

перерахунків посадових окладів, ставок заробітної плати працівників закладу 

відповідно до розміру мінімальної заробітної плати. 

6.2.4. Посилити роль профспілкового комітету первинної профспілкової 

організації в питанні узгодження визначених керівником закладу розмірів 

преміювання, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове 

виконання покладених на них обов’язків, надбавок і доплат, надання 

щорічних відпусток, тарифікацію тощо для близьких осіб посадових осіб 

юридичних осіб публічного права (ст.28 Закону України «Про запобігання 

корупції»). 



6.2.5. Забезпечувати взаємодію з органами місцевого самоврядування, 

виконавчої влади, органами державного нагляду, міською організацією 

профспілки працівників освіти і науки України для вирішення питань, 

пов’язаних із реалізацією права працівників на своєчасну і в повному обсязі 

оплату праці. 

6.2.6. Сприяти в наданні працівникам закладу необхідної консультативної 

допомоги щодо питань оплати праці. 

6.2.7. Інформувати управління  освіти, міську організацію профспілки 

працівників освіти і науки України про випадки порушення термінів виплати 

заробітної плати та відповідних зобов’язань за колективним договором в 

закладі для вжиття необхідних заходів (п.6.4.13 Галузевої Угоди). 

6.2.8. Ініціювати питання про притягнення до дисциплінарної та 

адміністративної відповідальності згідно із законодавством, осіб, винних у 

невиконанні вимог законодавства про оплату праці, - умов даного 

колективного договору, що стосуються оплати праці (ст. ст. 45, 147 КЗпП 

України, ст. 36 Закону України  «Про оплату праці», ст. 18 Закону 

України «Про колективні договори і угоди»). 

6.2.9. Представляти інтереси працівника при розгляді трудового спору в 

комісії по трудових спорах (ст. 226 КЗпП України). 

6.2.10. 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 у закладах освіти. 

6.2.11. Заохочувати бухгалтерів - членів Профспілки по нарахуванню 

заробітної плати за роботу по утриманню, перерахуванню та обліку 

членських профспілкових внесків в розмірі 1% від суми утриманих внесків. 

6.3. Сторони колективного договору домовились: 

6.3.1. Кваліфікувати несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної 

плати як грубе порушення законодавства про працю і даного колективного 

договору й вживати спільних оперативних заходів відповідно до чинного 

законодавства України. 

6.3.2. Проводити моніторинг та регулярно, не рідше одного разу на квартал, 

обмінюватися інформацією про стан дотримання законодавства і положень 

колективного договору у сфері оплати праці та здійснювати заходи за 

фактами виявлених порушень. 

 

 

 

 

 



Розділ VII. Охорона праці 

7.1. Директор зобов’язується: 

7.1.1. Забезпечити виконання вимог щодо створення безпечних умов 

освітнього процесу відповідно до Кодексу цивільного захисту України, 

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону 

праці», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669 

«Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці 

учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» та інших 

нормативно-правових актів. 

7.1.2. Створити у закладі освіти службу охорони праці, безпеки 

життєдіяльності відповідно до Типового положення про службу охорони 

праці, призначити відповідальних за організацію роботи з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності в закладі освіти та визначити їх функціональні 

обов'язки, забезпечити функціонування системи управління охороною праці. 

7.1.3. Затверджувати посадові інструкції керівників структурних підрозділів, 

працівників з обов’язковим блоком питань з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності. 

7.1.4. Перед початком навчального року, а також періодично протягом 

навчального року оцінювати технічний стан обладнання та устаткування 

навчальних приміщень закладу освіти. 

7.1.5. Уживати заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, 

устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, 

норм з охорони праці в межах кошторисних призначень. 

7.1.6. Забезпечувати виконання вимог нормативно-правових актів з питань 

охорони праці, заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

передбачених колективним договором, приписів органів державного нагляду 

за охороною праці, сприяти розгляду пропозицій профспілкового комітету 

первинної профспілкової організації (представника Профспілки). 

7.1.7. Організовувати звітування з питань профілактики травматизму, 

виконання заходів розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності 

колективного договору на засіданнях педагогічної ради закладу освіти, 

нарадах керівників структурних підрозділів, осіб, відповідальних за стан 

охорони праці, безпеку життєдіяльності, видавати накази, розпорядження з 

цих питань. 

7.1.8. Організовувати профілактичну роботу щодо попередження 

травматизму й зниження захворюваності серед здобувачів освіти та 

працівників закладу освіти; 

7.1.9 Організовувати роботу з розробки програми вступного інструктажу та 

забезпечувати проведення всіх видів інструктажів з охорони праці і з безпеки 

життєдіяльності. 



7.1.10. Організовувати роботу щодо розроблення і перегляду інструкцій з 

охорони праці не рідше ніж один раз на 5 років, а для робіт з підвищеною 

небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, - не рідше ніж один 

раз на 3 роки, відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони 

праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці 

Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 №9. 

7.1.11. Сприяти здійсненню громадського контролю за додержанням вимог 

нормативно-правових актів з питань охорони праці. 

7.1.12. Забезпечити умивальні та душові миючими засобами (п.7.2.3. 

Галузевої угоди, Додаток № 4). 

7.1.13. Забезпечити придбання, комплектування, видачу та утримання засобів 

індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів та 

колективного договору. У разі передчасного зношення цих засобів не з вини 

працівника, замінити їх за рахунок закладу. 

7.1.14. За наявності відповідного фінансування, забезпечувати та  

видавати своєчасно працівникам закладу спецодяг, спецвзуття, інші засоби 

індивідуального захисту відповідно до норм, передбачених колдоговором 

(п.7.2.3. Галузевої угоди, Додаток №4). 

7.1.15. Вжити заходів щодо забезпечення працівників закладу засобами 

колективного та індивідуального захисту відповідно до законодавства 

України (підпункт 2 пункту 1 ст.20 Кодексу Цивільного захисту України, 

наказ Міністерства соціальної політики № 1804 від 29.11.2018 «Про 

затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 

місці).  

7.1.16. Організувати один раз на три роки в установленому порядку навчання 

і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 

керівника, спеціаліста служби з охорони праці, осіб, які є відповідальними за 

організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, інших 

працівників, які є членами постійно діючої комісії з перевірки знань у закладі 

освіти, відповідно до Положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, 

підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

18.04.2006 № 304. 

7.1.17. Передбачити в кошторисі закладу видатки на фінансування 

профілактичних заходів з питань охорони праці, виконання 

загальнодержавної, галузевої та регіональної програм поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних 

програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним 



захворюванням не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці, відповідно до 

ст. 19 Закону України «Про охорону праці». 

7.1.18. Надавати працівникам, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими 

умовами праці, додаткові пільги (згідно «Порядку проведення атестації 

робочих місць за умовами праці», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 серпня 1992р. № 442, на яких можуть 

встановлюватись доплати працівникам за умови праці», наказ закладу «Про 

результати атестації робочих місць за умовами праці та визначення права 

працівників на пільги і компенсації, передбачені чинним законодавством») 

(Додаток № 9). 

7.1.19. Забезпечити своєчасну роботу й виконання комплексних заходів щодо 

досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого 

середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання 

випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій 

(Додаток № 17). 

7.1.20. З метою покращення умов праці жінок, не допускати жінок до 

піднімання і перенесення речей, маса якого перевищує гранично, допустимі 

норми відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких 

речей жінками в установленому порядку (ст. 174 КЗпП України, наказ 

Міністерства охорони здоров’я від 10.12.1993 № 241). 

7.1.21. Забезпечити організацію проведення періодичних (протягом трудової 

діяльності) медичних оглядів працівників, у тому числі зайнятих на важких 

роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, двічі на рік. 

За час проходження медичного огляду зберігати за працівниками місце 

роботи (посаду) і середній заробіток (ст. 17 Закону України «Про охорону 

праці», Порядок проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я 

України від 21.05.2007 № 246, наказом Міністерства охорони здоров'я 

України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових 

профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, 

виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням 

населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб»). 

7.1.22. Забезпечити фінансування та організацію позачергового медичного 

огляду працівників: 

- за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я 

пов’язане з умовами праці; 

- за власною ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому 

виконувати свої трудові обов’язки (ст. 17 Закону України «Про охорону 

праці»). 



7.1.23. Забезпечити організацію проведення обов’язкових попередніх (перед 

початком трудової діяльності) та періодичних (у процесі трудової діяльності) 

психіатричних оглядів працівників один раз на п’ять років (постанова КМУ 

від27.09.2000 №1465). 

7.1.24. Ініціювати перед управлінням  освіти ввести в штатний розпис 

закладу освіти посаду спеціаліста служби охорони праці, відповідно ст. 15 

Закону України «Про охорону праці» та рішення колегії Міністерства 

освіти і науки України від 11.02.2010 року (п. 7.2.5. Галузевої угоди). 

7.1.25. При настанні під час освітнього процесу нещасних випадків, вживати 

заходів, передбачених Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337, та 

Положенням про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися 

із здобувачами освіти під час освітнього процесу, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16.05.2020 № 659. 

7.1.26. До 25 грудня поточного року проводити аналіз виробничого 

травматизму і профзахворювань. Розробити конкретні заходи запобігання 

нещасних випадків та профзахворювань у закладі. 

7.1.27. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність внаслідок 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, місце 

роботи(посаду) та середню заробітну плату за весь період до відновлення 

працездатності або до встановлення стійкої втрати професійної 

працездатності. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої 

роботи провести його навчання і перекваліфікацію, а також 

працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій (ст. 9 Закону 

України «Про охорону праці»). 

7.1.28. Створити умови праці для працівників з інвалідністю з урахуванням 

рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних 

програм реабілітації, вживати додаткових заходів безпеки праці, які 

відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників. 

7.1.29. Надавати матеріальну допомогу працівникам у разі хвороби внаслідок 

травм на виробництві залежно від тривалості хвороби. 

7.1.30. Виконати до 15 вересня поточного року заплановані заходи з 

підготовки до роботи в зимових умовах. 

7.1.31. Придбати для куточків з охорони праці технічні засоби навчання, 

засоби агітації і пропаганди, плакати, пам’ятки і т.п. 

7.1.32. Створити умови для навчання педагогічних працівників основам 

домедичної допомоги, забезпечення аптечок домедичної допомоги 

медикаментами і матеріалами. 



7.1.33. Забезпечити участь представника Профспілки в роботі комісій з 

розслідування нещасних випадків, опрацюванні заходів щодо їх 

попередження та вирішенні питань, пов’язаних з профілактикою 

ушкодження здоров’я працівників закладу. 

7.1.34. Інформувати працівників, осіб, уповноважених на здійснення 

громадського контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів з 

охорони праці, міську виконавчу дирекцію, Фонд соціального страхування 

про стан охорони праці, причину аварій, нещасних випадків і професійних 

захворювань і про заходи, яких вжито для усунення та для забезпечення в 

закладі умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог. 

7.1.35. Забезпечити працівникам та/або їхнім представникам доступ до 

інформації та документів, що містять результати атестації робочих місць, 

заплановані профілактичні заходи, результати розслідування, обліку та 

аналізу нещасних випадків і професійних захворювань і звіти з цих питань, а 

також до повідомлень, подань та приписів органів державного управління і 

державного нагляду за охороною праці (ст. 23 Закону України «Про 

охорону праці»). 

7.1.36. Забезпечувати безперешкодний доступ представників Профспілки з 

питань охорони праці, технічних інспекторів праці Профспілки до закладу, 

відповідно до вимог ст. 259 КЗпП України, ст. 41 Закону України «Про 

охорону праці», ст. 21, пункту 12 ст.38 Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності» (п. 7.2.11. Галузевої угоди). 

7.1.37. Тимчасово призупиняти або забороняти освітній процес у закладі 

освіти, а також виконання робіт в небезпечних для життя і здоров'я умовах, 

які негативно впливають на здобувачів освіти і працівників закладу та стан 

довкілля. 

7.1.38. Брати участь у міському і всеукраїнському оглядах-конкурсах стану 

умов з охорони праці. 

7.1.39. Визначити порядок заохочення відповідальних працівників з питань 

охорони праці за зразкове виконання посадових обов’язків, дотримання 

вимог особистої і колективної безпеки, ініціативу у здійсненні заходів щодо 

підвищення рівня безпеки, охорони праці та поліпшення умов праці. 

7.2. Профком зобов’язується: 

7.2.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, створенням безпечних та нешкідливих умов праці, належних 

виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників 

спецодягом, спецвзуттям іншими засобами індивідуального та колективного 

захисту, додержанням працівниками вимог інструкцій з охорони праці. 



7.2.2. Вимагати від роботодавця, у разі загрози життю або здоров’ю 

працівників, негайного припинення робіт на робочих місцях на період, 

необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників. 

7.2.3. Проводити незалежну експертизу умов праці, а також об’єктів 

виробничого призначення, які проектуються, будуються чи експлуатуються, 

на відповідність їх нормативно-правовим актам про охорону праці, брати 

участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних 

захворювань на виробництві та надавати свої висновки про них, вносити 

роботодавцю, державним органам управління і нагляду подання з питань 

охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь. 

7.2.4. Провести в установлені строки вибори представників профспілки з 

питань охорони праці та делегувати їх до складу комісії з охорони праці 

закладу. 

7.2.5. Брати участь у роботі комісій з розслідування нещасних випадків, 

опрацюванні заходів щодо їх попередження та вирішенні питань, пов’язаних 

з профілактикою ушкодження здоров’я учасників освітнього процесу. 

7.2.6. Затвердити Положення про комісію з охорони праці первинної 

профспілкової організації, визначити та затвердити кількісний та 

персональний склад комісії. 

7.2.7. Виносити на розгляд профспілкових зборів, засідань профкому питання 

стану умов і охорони праці в закладі, заявки на спецвзуття та інші засоби 

індивідуального захисту, а також здійснювати контроль за їх застосуванням. 

7.2.8. Застосовувати заохочення до працівників - членів Профспілки за 

здійснення належного громадського контролю за станом умов і охорони 

праці в закладі.  

 

Розділ VIII. Час відпочинку 

8.1. Директор зобов’язується: 

8.1.1. Установити для працівників закладу з нормованим робочим днем 

тривалість перерви для відпочинку Правилами внутрішнього розпорядку 

закладу, але не менше 30 хвилин. 

На тих роботах, де згідно специфіки закладу освіти перерву встановити 

неможна, надавати працівникам можливість приймання їжі протягом 

робочого часу. 

Встановити перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі за 

погодженням з профкомом первинної профспілкової організації. Час 

приймання їжі працівником у такому разі включати до його робочого часу та 

проводити оплату за фактично відпрацьований за графіком час (ст. 66 КЗпП 

України). 



8.1.2. У разі застосування постанови Кабінету Міністрів України щодо 

перенесення робочих днів у поточному році, не пізніше ніж за два місяці 

видати наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів у 

закладі для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з 

двома вихідними днями, погоджений з профспілковим комітетом первинної 

профспілкової організації (ст.67 КЗпП України). 

8.1.3. Тривалість основної щорічної оплачуваної відпустки встановлювати 

відповідно до Законів України «Про відпустки», «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», Порядку надання щорічної основної відпустки 

тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ 

освіти, навчальних(педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і 

закладів, педагогічним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 14.04.1997 № 346 (Додаток № 7). 

Надавати щорічну основну відпустку непедагогічним працівникам 

тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, 

який відлічується з дня укладення трудового договору. 

8.1.4. Не поширювати Положення статті 6 Закону України «Про відпустки» 

щодо тривалості щорічної основної відпустки на працівників, тривалість 

відпустки яким установлюється іншими актами законодавства, проте 

тривалість їх відпустки не може бути меншою за передбачену частинами 

першою, сьомою і восьмою цієї статті (Додаток № 18). 

8.1.5. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати не пізніше 

5січня поточного року за погодженням із профспілковим комітетом і 

доводити до відома працівників. 

8.1.6. Повідомляти працівників про дату початку відпустки не пізніше ніж за 

два тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону України «Про 

відпустки»). 

8.1.7. На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це 

передбачено графіком, період у випадках: 

- порушення терміну письмового повідомлення працівника про час надання 

відпустки; 

- несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом 

заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки (ст.ст. 10, 11 Закону 

України «Про відпустки»). 

8.1.8. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на 

частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина 

становитиме не менше 14 календарних днів (ст.12 Закону України «Про 

відпустки»). 

Педагогічним працівникам невикористану частину щорічної основної 

відпустки, за умови її поділу, надавати,  як правило, в період літніх канікул, а 



в окремих випадках (сімейні обставини тощо) - в інший канікулярний період 

(п.4 Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №346) 

8.1.9. Надавати щорічну відпустку, або її частину працівникам закладу 

протягом навчального року у разі необхідності санаторно - курортного 

лікування  (п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 

346). 

8.1.10. Надавати щорічну основну відпустку повної тривалості особам, які 

працюють на умовах неповного робочого часу, у тому числі особам, які 

перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку (п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 

№ 346). 

8.1.11. Надавати працівникам закладу соціальні відпустки тривалістю, 

передбаченою законодавством України, у будь-який час календарного року 

за наявності відповідних підстав і підтвердних документів. Надавати 

працівникам закладу невикористані соціальні відпустки за попередні роки 

роботи в закладі за наявності відповідних підстав і підтвердних документів 

(Додаток № 10). 

8.1.12. Надавати окремим категоріям працівників закладу відпустку в 

зручний для них час (Додаток № 5). 

8.1.13. Здійснювати відкликання працівника із відпустки лише за його 

власною згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ч.3 ст. 

12 Закону України «Про відпустки»). 

8.1.14. За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за 

невикористані щорічні відпустки відповідно до вимог ст. 83 КЗпП України 

(Додаток № 12). 

8.1.15. Надавати щорічну додаткову відпустку за роботу у шкідливих і 

важких умовах праці на підставі атестації робочих місць за умовами праці 

(Додаток № 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997р. №1290 

«Про затвердження списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, 

зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за 

роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер 

праці», наказ закладу «Про результати атестації робочих місць за умовами 

праці та визначення права працівників на пільги і компенсації, передбачені 

чинним законодавством», п. 7.2.3 Галузевої угоди, Додаток № 8). 

8.1.16. Надавати щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці 

працівникам з ненормованим робочим днем з урахуванням часу зайнятості 

працівника в цих умовах, якості та ефективності виконуваної працівником 

роботи, ступеня відповідальності працівника (Орієнтовний перелік посад 

працівників з ненормованим робочим днем, розроблений Міністерством 

освіти України 11.03.1998 за погодженням з ЦК профспілки працівників 



освіти та науки України 06.03.1998, п. 5.3.10, п.7.2.3. Галузевої угоди). 

Надання додаткової оплачуваної відпустки за ненормований робочий день не 

повинно призводити до збільшення витрат на оплату праці. На час таких 

відпусток не залучати інших працівників до виконання обов’язків тимчасово 

відсутнього працівника у зв’язку з його відпусткою (Додаток № 1). 

8.1.17. Надавати щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці 

працівникам, робота яких пов’язана з підвищеним нервово - емоційним та 

інтелектуальним навантаженням (Додаток № 2 постанови Кабінету Міністрів 

України від 17.11.1997 №1290 «Про затвердження списків виробництв, робіт, 

цехів,професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні 

додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за 

особливий характер праці», (п. 7.2.3 Галузевої угоди)  

8.1.18. Надавати щорічну додаткову відпустку, передбачену ст. 7 та пунктами 

1, 2. ч.1 ст.8 Закону України «Про відпустки» понад щорічну основну 

відпустку за однією підставою, обраною працівником (ст.10 Закону України 

«Про відпустки»). 

8.1.19. Надавати визначеним категоріям працівників відпустки без 

збереження  заробітної плати в обов’язковому порядку за наявності особистої 

письмової заяви (ст.25 Закону України «Про відпустки») (Додаток № 6). 

8.1.20. Надавати працівнику, який є або виявив бажання стати донором, 

додатковий день відпочинку в разі давання крові та (або) її компонентів. За 

бажанням працівника приєднати цей день до щорічної відпустки або надати 

можливість використати цей день в інший час протягом року після дня 

давання крові та (або) її компонентів (ст. 124 КЗпП України, ст. 9 Закону 

України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.1995 № 239/95-

ВР). 

8.1.21. Надавати працівнику відпустку без збереження заробітної плати за 

сімейними обставинами та з інших причин на термін, обумовлений угодою 

між працівником і роботодавцем, але не більше 15 календарних днів на рік 

(ч.1 ст. 26 Закону України «Про відпустки») 

8.1.22. У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину 

відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», надавати працівнику відпустку без збереження заробітної плати, за 

згодою між працівником і роботодавцем, на весь період карантину (ч.2 ст. 

26 Закону України «Про відпустки»). 

8.1.23. Надавати за бажанням працівника у разі його звільнення (крім 

звільнення за порушення трудової дисципліни) невикористану відпустку з 

наступним звільненням (частина 1 ст. З Закону України «Про відпустку»). 

8.1.24. Надавати за бажанням працівника невикористану відпустку у разі 

його звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору й тоді, 



коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового 

договору (частина 2 ст. З Закону України «Про відпустку»). 

8.1.25.Впроваджувати через колективний договір додаткові відпустки не 

передбачені  чинним законодавством за рахунок коштів установи ( П.5.3.11 

ГАЛУЗЕВОЇ УГОДИ) на 3 робочі дні у випадках: 

 народження дитини (батькові); 

 проводів в  армію (батькам); 

 шлюбу працівника або його дітей; 

 смерті подружжя або близьких родичів. 

Вільний від роботи день з приводу: 

 ювілейних дат з Дня народження працівника; 

 1 вересня - жінкам, діти яких навчаються у 1, 4,5,9,11 класах, якщо ці дні 

припадають на робочий день; 

  Надавати додаткові три дні відпочинку голові профспілкового комітету, 

як компенсацію за використання свого вільного особистого  часу для 

виконання громадських обов'язків в інтересах закладу і трудового 

колективу. 

 

8.2. Профком зобов’язується: 

8.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням у закладі освіти законодавства 

про режим праці і відпочинку та своєчасним введенням в дію нормативних 

документів з цих питань. 

8.2.2. Всебічно використовувати права галузевої Профспілки щодо усунення 

причин та обставин, що спричинюють колективні трудові спори, з питань, що 

стосуються режиму праці і відпочинку. 

 

 

Розділ IX. Соціально - побутові гарантії, пільги, компенсації 

9.1. Директор зобов’язується: 

9.1.1. Вживати заходів, спрямованих на виконання регіональних програм 

забезпечення житлом педагогічних працівників. 

9.1.2. Забезпечити умови для організації працівникам закладу гарячого 

харчування за місцем роботи. 

9.1.3. У разі захворювання педагогічних працівників, яке унеможливлює 

виконання ними професійних обов’язків і обмежує перебування в дитячому 

колективах, або тимчасового переведення за тих чи інших обставин на іншу 

роботу чи проходження військової служби за призовом під час мобілізації, 

зберігати за ними попередній середній заробіток. У разі хвороби або каліцтва 

попередній середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності 

або встановлення інвалідності (ч.2 ст. 57 Закону України «Про освіту»). 

9.1.4. Забезпечити надання всім категоріям працівників, включаючи 

педагогічних, матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, у сумі не 



більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на 

поховання, виплату премій відповідно до їх особистого внеску в загальні 

результати роботи в межах коштів на оплату плати, затвердженого 

кошторисом закладу, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 30.08.2002 № 1298 та наказу Міністерства освіти і науки України від 

26.09.2005 №577 (п. 8.3.2  Галузевої угоди, Додаток №3). 

9.1.5. Забезпечити участь у роботі комісії із соціального страхування закладу 

представників первинної профспілкової організації закладу, як представників 

застрахованих осіб. 

9.1.6. Забезпечити представників застрахованих осіб інформаційними та 

довідковими матеріалами; організовувати проведення семінарів, навчань 

членів (уповноважених) комісій із соціального страхування закладу освіти 

для підвищення фахових знань за участі фахівців Фонду соціального 

страхування. 

9.1.7. Рішення про передачу в оренду споруд, приміщень та обладнання 

приймати за участю профспілкового комітету, не допускаючи при цьому 

погіршення умов праці та навчання. 

9.1.8. Забезпечити підготовку та подання документів, необхідних для 

призначення пенсій працівникам закладу. 

9.1.9. Проводити постійну роботу з правового навчання працівників із 

залученням представників правозахисник та інших організацій у галузі права. 

9.1.10. Сприяти духовному і культурному розвитку працівників закладу, 

створенню необхідних умов для реалізації особистості в існуючій мережі 

об’єктів культури, клубів, об’єднань, гуртків тощо. 

9.1.11. Забезпечити надання педагогічним працівникам закладу освіти 

відповідно до ст.ст.57,61 Закону України «Про освіту»: 

- щорічної грошової винагороди в розмірі до посадового окладу за сумлінну 

працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків (Додаток №11); 

- допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки 

заробітної плати) при наданні щорічної відпустки; 

- надбавки за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу 

(ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи  (Додаток 

№ 13). 

9.2. Профком зобов’язується: 

9.2.1. Забезпечити організацію роз’яснювальної роботи в первинній 

профспілковій організації щодо трудових прав, пенсійного забезпечення 

працівників закладу, соціального страхування, надавати членам Профспілки 

відповідну безкоштовну правову допомогу. 

9.2.2. Здійснювати громадський контроль за працевлаштуванням молодих 

спеціалістів, створенням належних умов для їх адаптації в колективах, 



підвищення кваліфікації та професійної майстерності, задоволення 

культурно-освітніх, оздоровчих та житлово-побутових проблем. 

9.2.3. Надавати допомогу у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, які 

стоять на обліку у первинній профспілковій організації закладу. 

9.2.4. Сприяти організації санаторно - курортного лікування та відпочинку 

застрахованих осіб (членів профспілки) та членів їх сімей, перш за все тих, 

хто часто і тривалий час хворіє, хронічно хворий, і тих, хто перебуває на 

диспансерному обліку. 

9.2.5. Забезпечити виділення профспілкових коштів для реалізації програм 

оздоровлення дітей працівників освіти в літній період. 

9.2.6. Організувати проведення «Днів здоров’я», виїзди на природу, 

забезпечити створення груп здоров’я тощо. 

9.2.7. Організувати проведення лекцій, зустрічей із спеціалістами щодо 

нетрадиційних методів лікування. 

9.2.8. Організувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені 

професійним святам, 8 Березня, Нового року тощо. 

9.2.9. Провести день вшанування людей похилого віку. Забезпечити 

запрошення на свято ветеранів праці. 

9.3. Сторони колективного договору домовились: 

9.3.1. Уживати заходів для збереження в наступних роках передбачених 

ст.ст.57,61 Закону України «Про освіту» гарантій щодо оплати праці 

працівників закладу. 

9.3.2. Спрямовувати роботу на забезпечення дотримання чинного 

законодавства: 

- у сфері трудових відносин; 

- при забезпеченні соціальних гарантій і пільг для працівників закладу, 

членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в закладі. 

9.3.3. Сприяти вирішенню питань щодо надання пільгових путівок на 

лікування працівникам закладу, які перебувають на черзі потребуючих 

санаторно-курортного лікування з міським, обласним відділеннями 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій 

області. 

9.3.4. Уживати спільних заходів для впровадження недержавного пенсійного 

забезпечення та обов’язкового професійного страхування працівників 

закладу. 

9.3.5. Розробити спільні заходи щодо забезпечення реалізації законних прав 

та інтересів працівників закладу у сфері духовного, культурно-освітнього та 

фізичного розвитку, підтримки провідних творчих колективів та аматорських 

спортивних команд, організації відпочинку й дозвілля працівників та членів 

їх сімей. 



9.3.6. Організовувати участь працівників закладу у територіальних, 

районних, загальноміських та обласних Днях здоров’я. 

9.3.7. Організувати творчі колективи закладу для участі в територіальних, 

міських, обласних, міжрегіональних, всеукраїнських оглядах, конкурсах, 

фестивалях художньої самодіяльності тощо. 

 

Розділ X. Сприяння роботі первинної профспілкової організації закладу з 

питань соціально-економічного захисту працівників закладу, 

підвищення ефективності її діяльності 

10.1. Директор зобов’язується: 

10.1.1. Забезпечувати в закладі права та гарантії діяльності первинної 

профспілкової організації відповідно до ратифікованих Україною конвенцій 

Міжнародної організації праці, Конституції України, Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», актів Президента України 

та Кабінету Міністрів України. 

10.1.2. Забезпечувати вільний вхід до закладу представників Профспілки 

працівників освіти і науки України, їх доступ до робочих місць, місць 

зібрання членів Профспілки, можливість зустрічі та спілкування з 

працівниками (п. 10.2.1 Галузевої угоди). 

10.1.3. Не допускати втручання адміністрації закладу у статутну діяльність 

первинної профспілкової організації, передбаченого чинним законодавством 

України. 

10.1.4. Активізувати співпрацю з первинною профспілковою організацією з 

усіх питань забезпечення належного статусу педагогічних працівників, 

підвищення рівня соціально-економічного захисту працівників закладу: 

- вводити до складу атестаційної комісії представника первинної 

профспілкової організації; 

- утримуватися від будь-яких дій, що можуть бути розцінені як втручання у 

статутну діяльність первинної профспілкової організації; 

- створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених 

профспілкових представників до закладу, органів виконавчої влади, до 

компетенції яких відносяться питання прийняття рішень з порушених питань 

у сфері соціально трудових відносин. 

10.1.5. Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є 

предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права 

профспілки на захист трудових і соціально - економічних прав та інтересів 

працівників. 

10.1.6. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх 

підрозділів і служб закладу (харчоблок, медичний кабінет) для здійснення 

профкомом наданих Профспілці прав контролю за дотриманням чинного 



законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконання 

колективного договору. 

10.1.7. Безоплатно надавати профспілковому комітету обладнане 

приміщення, засоби зв’язку (в т.ч. електронна пошта, Internet), сейф, 

оргтехніку, канцтовари, при необхідності транспорт для забезпечення його 

діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань, тощо (ст. 249 КЗпП 

України, ст. 42 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії 

діяльності») (п. 10.1.8 Галузевої угоди). 

10.1.8. Щомісячно й безоплатно утримувати із заробітної плати, згідно з 

особистими письмовими заявами працівників - членів первинної 

профспілкової організації закладу, членські профспілкові внески в розмірі 1 

відсотку від усіх видів заробітної плати, надбавок, премій, проводити 

безготівковий порядок сплати на рахунок об’єднаної, районної, міської 

організації профспілки працівників освіти і науки України не пізніше трьох 

банківських днів після виплати заробітної плати працівникам, відповідно 

ст.42 Закону України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», 

та не допускати заборгованості із перерахування зазначених коштів (п. 10.1.5 

Галузевої угоди). 

10.1.9. Сприяти навчанню профспілкового активу первинної профспілкової 

організації, підвищенню кваліфікації профспілкових активістів. 

10.1.10. Надавати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від 

виробничих чи службових обов’язків, вільний від роботи час із збереженням 

заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших 

громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час 

участі у роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж дві 

години на тиждень (ст. 41 Закону України «Про профспілки, їх права та 

гарантії діяльності»). 

10.1.11. На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу 

виборних профспілкових органів закладу, надавати додаткову оплачувану 

відпустку тривалістю до шести календарних днів із збереженням середньої 

заробітної плати за рахунок роботодавця (ст. 41 Закону України «Про 

профспілки, їх права та гарантії діяльності»). 

10.1.12. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, 

дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профспілковими 

органами. 

10.1.13. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою власника 

працівників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від 

виробничої роботи, без згоди відповідного профспілкового органу. 



10.1.14. Поширювати умови преміювання, виплати винагород, а також 

гарантії, компенсації і соціально - побутові пільги, встановлені в 

колективному договорі, на обраних профспілкових працівників. 

10.1.15. Проводити преміювання голови первинної профспілкової організації, 

який здійснює свої повноваження на громадських засадах, за активну і 

сумлінну працю із захисту прав та інтересів працівників закладу (п. 10.2.3 

Галузевої угоди) (Додаток № 2). 

10.1.16. Сприяти первинній профспілковій організації у розміщенні 

інформації на сайті закладу. 

10.2. Профком зобов’язується: 

10.2.1. Посилити роз’яснювальну роботу щодо діяльності Профспілки 

працівників освіти і науки України, її виборних органів щодо захисту членів 

Профспілки шляхом підвищення ролі профспілкових зборів, активізації 

роботи постійних комісій профкому, оперативного інформування членів 

Профспілки різноманітними засобами зв’язку. 

10.2.2. Своєчасно доводити до відома членів первинної профспілкової 

організації зміст нормативних документів, що стосуються соціально-

економічних прав та інтересів працівників освіти. 

10.2.3. Спрямовувати роботу профспілкового комітету та його постійних 

комісій на організацію контролю за своєчасним введенням в дію 

нормативних документів з питань трудових відносин, умов, нормування 

праці, розподілу навантаження, за додержанням в закладі трудового 

законодавства. 

10.2.4. Проводити роз’яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантій 

працівників закладу, а також методів і форм їх захисту безпосередньо в 

трудовому колективі. 

10.2.5. Посилити особисту відповідальність голови первинної профспілкової 

організації стосовно питань захисту порушених законних прав та інтересів 

членів первинної профспілкової організації. 

10.2.6. Сприяти реалізації права профспілкових органів, передбаченого ст. 45 

КЗпП України, щодо висунення вимоги власникам або уповноваженим ними 

органам про розірвання трудового договору з керівником закладу, якщо він 

порушує законодавство про працю, колективний договір та угоди (п. 10.3.7 

Галузевої угоди). 

10.2.7. Ініціювати проведення переговорів, консультацій, зустрічей 

адміністрацією закладу щодо укладення колективного договору, перегляду 

його норм, внесення до нього змін і доповнень, звіту про його виконання. 

10.2.8. Представляти інтереси членів первинної профспілкової організації 

при розгляді їх трудових спорів у комісіях по трудових спорах (п. 10.3.12 

Галузевої угоди). 
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10-2.9. IHOopMyBaB ynpas,itsHr ocBirr i M;cb(y op.asi3auin npoocni'ru
npaqiBsr(iB ocBirn nlo oamr nopyresM mpamit ra nps airn6Hocri
nepBrHHoi npoocninrcBoi opraHieqii B 3akraAi 3 Meroo Bxrn BiAnoBiasn
l xotlB(n.10.3.13 r@lruoi yodu).
10.2.10. 3a6sreqrrr lonepeas€ iHoopMyBassr ]mpaBnirM ocBirr, MichKoi
opmHi3auii npoocrirM rparriBsr B ocBirr. repe! sanpaBresq{M 3BepnesHr !o
nlaBooxopoHHhx oprdtB 3 rpr.rBoay ropyneHsr mpamin ra npaB airnEnocri
nepBrrEoi rpoocnin(oBoi opmd3aqii3aMary (r. IaJ. r@yesoi l,zonu).
Po3ait XI. KosrponL aoroBopy ra
BianoBiariLEicrb Cropis
I Ll. CropoEn 3oooB'cayrorBcql
I l.l.1. (olrporB 3a BrrcsaElrM koremnBsoro aorcBopy 3aincHrcBarr po6oqoo
KoMicieo CropjR (nodrnok.]ft 21).
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ll.l.4. Y pa3i oreeMqx tronoxeEB
(orek:1hBHoro roroBop) npo3Hfi.yBari npH!rHl ra B)nrrr road KoBA 1s\o4is
lroao 3a6eneqeuM l'x peari3arrii.
11.1.5. Oci6, BIEF x y HeBrKosaHsi nonoxeHh (one@BHoro AoroBopyj
nprrr.aax ao BirnoBiadBHocri 3r;!so 3 qrHHrM 3aroHolaBoloir ytpalHr.
I l 1.6. HaapyryBaru, 3a6Breqrrr pe€c4arrio (onemrBsoro Ao.oBoly ao 26.02
2022 pon'y.
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KoneKrBHlrii !oroBip niqnrc
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[psMirKa:
Anr npaq;BHyds, r npauoor6 Ha yMoBax seroBHo.o po6oqoro AHr, Brlqe
.a3HaceHa B !nyc'xa He lepej6aeeHd.3sinaa ocBirr Ha )MoBd\
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npaqiBHqKoM po6ir, cr"/nesr HanpyxeHocri, cMaAHocri i caMocrinsocri B
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ycraEoBneHy rpuBaricrb po6oqoro qacy.
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npduiscrh;s Br(oHy( cBoi 0608 rrhx noHd, Hopvarrbhy rpreu:crr po6o-om
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o6.troM BrKoHaH x po6ir rHsBeHra^eHHrvr. Ha npaliBHrkrB 3 HeHopMoBar qM

po6o'rrM rHeM nourlpoi rhcq BcmHotreHrir s ).mHosi. raMari ocBirr peyHM
po6oqoro 'racy. 

y 3B'e3(y 3 rrrM se MoxHa cncreMamHo 3arycar! npaq;BHrxiB,
td npaaoro, h 3a raMM pexnMoM, ao po6orn nosa! ycrasoBneHrd po6oqri qac.
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TXEIIETIBCbKOI MICbKOi PAIII XMEJ]bIIIIIIbITOI OEJIACTI
3a Brcofi noQ3Dx(tr B po6ori

l. IonoxeEu npo npeMnoBaHM nlaqiBtsuxis 3a Brcoxi nora3HKr B lo6ori
3axnaay lou(ir6Hoi ocBir! l& 8 darrsots6(D [lere,|iBcbxoi MicBroi paA{
XMer6HrqL(oi o6nacai (EaAaii-fionoxessr) p6noBcroaxy€rBcr sa opaqiBHuKiB
3AO Nr 8 <KdrHoHhKD.
2- IoprAnerorc niacraBoolrr srnrarr npeMin €:
- cr.2,3 i3aroEy y(pa]tsx (npo onnary npaqltt
- nocratsoBa Ka6iEery MitsicrpiB y^?aiHr Bia 30.08-2002 p. Nql298 <npo onrary
nparri npaqiBsxKiB Ha ocHoBi €lnHoi rapnosoi cirKu po3praiB i noeoiqi€FriB 3

onnar! rpaqi opaqiBHnxiB yoaFoB, 3aKnaAiB ra oprasbaqin oryeMrx rarFen

- Ham3 MiHicrepcrBa ocBirr i sayxr yKpai!, Bia 26.09.2005 Ns 557 <npo
BnolraiTBatssr yMoB ornarr nlaqi ra 3arBepaxetsqr cxeM rapr{oHnx po3praiB
npau'BsrKrB tsaBqubBIlx 3aMaaiB. ycaaHoB oclirs ra say(oBrx ycrasoB>;
- n. 53 lHcrpy(uii npo noprroK o6qucnetsqr 3apo6iGoi nrar! npaqiBHxKiB
ocBrru, 3arBeprxeHoi !a(4oM MitsiclrpcrBa ocBirtr i Hay(' yryaiHr Bia
15.04.1993 N! 102 3a noroaxeHMn 3 MiEnpaqi, lK npo{cniffn npaqiss'xiB
ocBirr i HayKr'r Yxpals,, MiHOiHoMi

' n.2.3.2. lucrpy(qii 3i c.rarrcnM 3apo6irHoi ruar!, 3arBepaxeHoi Ha(aoM
AepxaBuoro (oMirery crarlcrr(r yryaiHr Bia 13.01 .2004 Ns5 i
- cr.q. 97,'73,143,144,146 K3nn yKpalsr;
- 3a(oF y(paiHlr Bh 05.03.2017 Ns 238-vlll <[po BHec€sE 3Mis' ao crard 73
KoaeKcy 3akosiB npo npaqo yryalHri>;

- 3a(or yrya]q, BiA 16.11.2017 Nr 22I1-VIII <npo BHecegu 3MiH Ao c.rarri
73Ko!e(cy 3aKoHiB npo nparrp yryaiH! lroAo cBrrxoBrx i uepo6oqrx AHiB).
3. peMirBaHsr nparr;BHr(iB 3asaay npoBoArrbcr y aBox ocHoBHnx oopMax:
- npeMioBa!Hr. nepe46a'reHe chcrevav/ onnsrn npdi:

noToaxEHo
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- npeMibBasH, r( oKpeMri Bra 3aoxoqeHHr, ,Mi BilbyBascr n6a MexaMo
ctcreMt ouarr rpaq1.
4. IlpeMircBasHr 3ritctsIoerbcr y Brrnrai Brnrar npadBtsrmM 3aualy
rpouolrx cyM noHaa ocr{oBHrii 3apo6iroi (nocaaoBqt okna!) 3 Mqoo
crrMynoBaEqr p$yn6rariB rBopqol, isreHcrBfloi npaui n nera.oriqsoro
HoBaropcrBa npaqiBsrdB 3axna!y, niaBrlresM BirnoBiruBsocri n
3aqikBresocri npaqiBHldB 3a pelyrLrarn cBoel po6or!, ra MaorB
crcEMarrqsrn xapaKep, 8$dexso Bia rxepen oiBaHcyBaEsr.
5. v 3auaAi rpoBorrr6cr 3aoxoeyBdBtsi Bunrarq, Ao rKrx BirsocrrBcr npeMil,
t(i aor6 orsopsoBril xapanEp, 3oKpeMa, Brmarrj rd se roB'r3aHi 3
(orry@rM! p4yrBraraMx npaui:
- npevii. uo Bhnnae)rcl1.r y BcraHoMeHoM) noprrr) ra cneuidhh/Mr
crcreMaM! npeMiroBaHrlq, Bsmaqesi BianoB;rtso !o pirreH6 ypray;
'tpeMii3a B!(oEaHu BaxrrBrx ra oco6nrBo BaxrrBrx 3aBAaq6;
- onEopdoBi laoxo-)sarbHi srnidrr no bBi-efiHq\ !ar npaJisdrxrB rarndrJ
(xiH(n - 50,55,60 po(iB, qoroBi$r - 50,55,60 po(iB)m naMlrrnrx lar 3auaA/i
- !o cBrr: HoBoro po(y (l ciqsr), PblBa Xprc.roBoro (7 cieM i 25 rpylE ),
MixxapolEorc xiHoqoro aHr (8 6e!$M); Asr npaqi (1 rpaBHr), AHr nepeMor!
Ha! saq6MoM y Apyrin cBiroBin Binsi (9 rpaBnr), AHr roHcrrryrrii yryais! (28
qepBsr), AF BsdexHocTi yl\?ai3r (24 cepntsr), Ilacxr, Tp;tqi;
- npooecinHrx cBrr: BceyxpaiHcbnoro aM ncrxonora (23 rBirHr), BcecBirEro.o
,eHt oxopola npaqi (28 ruirHr). BcecBiT Hhoro alr Meluqtsrx cecrep (12 rpaBHr),

,UHt Marepi (13 rpBE ), BcecBirH6oro aHr aoHopiB xpoBi (la cepBsr), AM
Melrqsoro npaqiBHyKa (Tperr leainr qe!Bsr), AF 3qas6 (l Bepecsr), AHt
npaqiBHfitiB aouKin6Hoi ocBiflr (27 BepecHr), AHr npaqiBE dB ocBirr (nepua
Heljnr xoBrM), A!,3axncHrxa yryalHr (14 xoBrsr), 3 Ha.oar repeMo .' y

oaxoBnx roHhypcu BrxoBarelh poKy'. -Xpaur; npa ri8 M( rcrxonoriqHoi

6. Kourr Ane rpeMiloBaHfir nparriBEldB 3auaAy
acrrH)3d5. BqlileH x da noroedr; pir no <ourropxcy &na.ri3 ra pa\)po(
eKoHoMii no eDo6i Hin nrari a ypax) BaiHqv rHrercduii.
7. BiAnoBiAso ro 3 n. 53 lHcrpyKrrii npo noprlo( o6qrcresHr 3alo6irHoi nnaa!
npaqiBH dB ocBirr, 3arBepnxeHoi raKa3oM MisicrelcrBa ocBirn i sayM
y(paiHr Bi,ql5.04.laar Nq 102 rafnq"hrri porvrp npevil. rira Bnnnaeyflbcq
o4doMy rparriB Ky, He ooneraerBcr Ma(cxMar6slMx po3Mipdr.
8. IpeMii 3riAHo 3 ranrM [onoxeHsrM HapaxoByrorBcr no peyn6raaaM po6ort
o vicrrL. rB.pran. a MkrLiB u eHDapHo-o poxy. p:ir.

9. IIpeMii He Hapaxosyrea6cr 3a nepioar, rl(i He BiasocrGcr ao 4aMrqHo
3 !lpaqBoBaHHx ronuH (panDrMa4: ]a nepio0 ocHoBHr^. nolafto3rx Birn)croK.



rKi nepea6aqeEi airoqrM 3a(otsoaa8crBoM, nepeoyBasxt na rypcax riaBslleEE
rBuioinqii, laqd6Hrx cecirx, rrMqacoBit H€npa{$aarHooi).
10. [epcoHdBHy BilnoBiadBsicr6 3a aorprMasu rrEoro noroxeHHt Hece

aipenop 3dMaay. Kohr?onb raitcHlo! nloocni4roBrt (ovher.
I L Arpemop y Mexd Oosly 3apo6irsoi nrarq, 3arBepaxeqo.o B rcrroprcd
aoxori8 : Bhrarhiu. ,arBep!^). nopq-or i po,Mip/ npev b8aHqi npauiBH/(iB
.audqy u noroqveEMV , npoocni,xos/! tsoMireroM nepBrHeo:

nloocfl inrcBoi opmHi3aqii 3axraay.
12. tlincmBoo ue Hapax)BdHHq npeMin npeui3dq^aM 3dr4a4/ . tsaral

rrpekrcpa fuMdry. nlodc InroB/v dovirflov nepBrhhoi
flloocninrrcBoi opraHi3aqii 3axraay.
13. IlpeMircBassr aapenDpa 3anary 3AincHrcdBcr sa niacraBi Ha(ay
ynpanislr ocBirr lllefleriBcErci Micu(oi pa!! XMen6ssrr6(oi o6racri.
l4 [peMi, npauisH/xdv ,NdlJ. nepe!6aeeHa crcreMoo onnarr nldui.
HaaaoBcr 3a HacTtntsw yMoB:

- 3a ,qo6pocoBicqy, rBopcy nlaqrc y BrxoBHin, rocnoaapcEdn ra
ob 

"Hi'drop"6rii 
uirlhpofli npx HdqBHocri iHiuiarrBU ra Bopuocri npr

BnKosuEi cBoii oysKrriosd6Erx o6oB'r3(iB !a BncorcMy piBsi;
- ,4rrt crtMynroBanM i 3aoxoqeMr npauiBsrdB, rKi Marcr6 Buco(i no(a3nrM B

ocBirqBoMy r!oqeci, cnoprnBso-MacoBin po6ori;
- Bicoq perlihralrBHrca rp/ ni0TroBUi B^oBaHuiB!o cnoprrBH4 ,varuh.

- 3a nourpesqr ra BnpoBaAxesqr nepeaoBorc neaaronqEoro aocBrayj
- Bu(oprcraHHr nepeaoBrx M4oliB qo 3a6*fleqye
Brcoq rKicrE BrxoBsoi, HaBqu6soi, npooiranrqsoi, Kopexqifiqo-ocBirr6oi
po6orn, B roMy 'rncni iHAnBiAya'rhHol;

- 3a 3MiqHeHHrT a 36epexeHHr HaBrranbHo-MarepiarhHoi 6a3n 3axna.qv.

15. I]pevir Halac.6cr ro'oBi npo+cni4roBoro roMirery repBrpHo]

npodcnuKoBoi opraei'du'i .auar) u drrBHy i cyvirHHy npduo ii rd/.ry
npaB ra inrepeciB npauiBsrKiB 3as E! (n. 10.2.3 f@yesoi yzonu).
16. IIpr rpev'o8apHi BpaxoByfl6ca B!HoueeHr nlauiBHrka ro Dop) 

'eHo
ainrrKr po6oru, aorprMasHr BrMo. crarlTy! npaBrn BHyrpius6oro rlyloBo.o
po3nop,Iry, P€nopraqrx loryMe8riB lfipemopa 3auaay, 3a6sreqesM
Br(osasu sa@iBynpaBnisM ocBifl, po3nopr.uxeEB MicE(orc rcnolr, piueEB

B/roHaB,orc xo!i'eD Ule rerischroi vrchKoi pa,!r. hdais ,enaprNeHr)
oc8i,h i Ha)xh X1{ei"Hrrbroi o6nacHoiiepxdBHoi arMidicrpdqri. po,noprrxeHb
ronoB! XMen6llrr6rci o6nacqoilepxaBsoi arMisicTarrii, Ea(aiB MisicrepcrBa
ocB;r! i HayM vvaisr. TpyroBrn BMaa npaqiBsrdB

)?ax)saHHqM ouiHM npaui KoxHoro npau BEira. riorc Bi4louecHq !o
aopytieHoi crpaBn Ha aaHin ,qiDsrri !o6on.
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17.IparriBtsrkr MoxfrB 6trr no36aBreHi npeMii qacftoBo:

- 3a qac lepe6yBars y Bilnycftd 64 36epexeEu 3apo6irHoi nna, u:

F €bE0a\ o,Bi,,. i?iv Bfnark:8. rolr B ndHrn nepio!
trlaui8dr( Brrcnye cBoi OynKqiodanbHi o6oB'r3(rt
- 3a seloniM B po6ori, nopyueHsr Tyaosoi axc']rnniEu a6o Heao6pocoBicEe

Bilsoueme ro cBoix qyx6oBn o6oB'r3dB ra Il!aB,{n BH)rpillELo.o
rly,qororo po3nopr,q(y 3aruaay.
18- [pauiBqu(aM, r(i nponparrbBdr He noBsrn nepio.q, 3a ,xnt nloBoAxrEct
8apaxy8ants, npeMil, y 3B'8ry 3 nprfoBoM ao 36ponHrx crr, repeBoaoM Ea

is!ry po6ory, lcryn !o HaBcuBsoro 3aMa.ry, BuxoIoM Ha neHcilo. 3BinBsemt y
,Birr$ rcropoueHHq rsriB r3 ro iPUqv noBMHrv nprerHdv. B/nnara npe!ii
npoBoMr6cr 3 p€paxys(y Qa@qso B'anparr6oBuo.o qacy B po3pdytsxoBrn

'4. no6aBneeHc npeMir. nepen6aeeHrx crc npaur. npo8a.ar'Dcq

rir6kr 3a ron po3pdyErcBrn nepioa (Micrq6, eBap@, 9 MicrrriB, pi(), y rKoMy

6yno nop)ueHU Tp),!oBoi arc|rln. iHr. uo oOopvrrnhcr fldr4oM repiBHr{a ,

o6oB'r3roBnM 3asHacehflrM (oH(?€.ffrnx o6craBrE, uo crdr nprqrsob

20. npariB!!( no36Mrer6cr olsopaoBrx npeMin y srraAry BuHeceHHt toMy
nordHh 3a nopyuedu rpynoBoi ,qrcuhnniHr nlorrroM (rpoxy di
ancqnnniHapHoro c'nmeHHr.
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[onorc{sr npo Burn.lry Marepian6soiaonoMor{ npaqiB{{(aM
3AKJIA.IY NOIIKIJ]bHOI OCBITI,I }., 8 <XAIITHOqbKA>

uf nETrBCbKoi Mtcb(oi pAAl4 x\4E,TbHuubxoi oEJIAcTl
' [oroxeHhr npo BqnlJD varepianbHoi ronoMorr npauiBHruv raElla4y
aodkirLHoi oclio ]1! 8 (KanrHoHEKD [len{iBcB(oi MicB(oi Daft
XrenbHr rLroi 06?c-: fdd,ldi-floroxe rHer BBoarrL\n , Msroo va.epidLHoi
nialp/MitH B(ir rare opji npauiBHrviB €raaay. BMoeaner neimfiuHrx.
2.Iophrreeoo ri!.mBo,o ntr Brua l|repidLHoi aoroMorH (:
- n. 53 Iscrpyeqii nlo noprlo( o6qucneHM 3apo6irHoi nnar! npaqiBsr(iB
ocBir,, 3arBepaxesoi HauroM MricrepcrBa ocBirx i Hayxr yrpatuD Bia
l5 04 lasl Ns I02 rd norclxeHoi . MiHicrepc rBoM npdu rd couiuLHoi noqirqxh
vkpa:cr. Lle'rrpanbdhM LoMireroM npoocninrr npsu BHrk:B o(Birr i HalrH
vryais! i MiqicrepcrBoM OiEaxciB yxpais!;
- nocraaoBa Kaoisqy MiEicrpiB yxpali .{ Bi! 30.08.2002 Nrl298 <npo onnaly
npaqi npaqiBHnKiB Ha ocHoBi €arsoi mprosoi c;rxr lo3praiB i rceoiqiesriB 3

ornan npaqi ryaqi8MdB ycrasoB, 3asaaiB ra opraHbaqiii o(pe rx rd)3en

2. Brnnard varepiaibHoi ronovom ]!itcHac^K, y Brirrrni sHnnal
npauiBsrMM .pouoBnx cyM nonaa ocloBHrn 3apo6irox (nocaroBrt osar) B

Mexax oosal 3apo6irHoi nnaru, 3arBepaxeqoro B xou.ropncax 3auary.
l. Kou r !1r HajdHd vd.eDrdLHoi ronoMorH npaJisiruv raod!)

B Mexax acrrsyBasB, Brliretsrx Ha noroerlt pi( no
xorumpncy Braar B 3a paxyHoK eKoHoMii no 3apo6irsin nnari 3 ypaxyBaHHrM

4. Po3Mip Marepiu6soi AoroMoI.lI craHoBrr6 ne 6in!re, lix olus rocaAoBui
orqal Ha pir. MarepidDHa r}3EaeeHrM srue porvipoM

5. nepcoHu6ly BiAnoBiAanhHicr! 3a aor?lMasqr qboro IIonoxeHH, lece
nrpe( ob TMaay. KoHrporb jni;cHE npodcnirroBrn roMirer.
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6. Po3Mip Mar€pianEnoi aonoMoru ryaqisnKaM srcsaqasrbc, anpex.rqpoM
3Na.Q/ 3a loroAx€HHrM 3 npoocdrxosnM rcMireroM.
7. ni.[cmBoKl lnr Bhraei Marcpid6Hoi ronoMoM npalriBHRN sauary c adBa
rpaqiBHtKa, Haru3 arpempa 3asa4/, EoroAxeHnt 3 npoOcrirrcBrM
rcMi@M trepllEoinpoocrirkoBoioprasbaqii3aKraay.
8. Ilia@Boro ll1r HapaxyBa.sHr Mar€piai6Hoi AonoMom Arpemopy 3akrary e

3arBa auper"rop4 trocreola i rroaaHsr npoocrinxoBoro koMirery nepB@soi
npo4cnir(oBoi opraHbaqii 3auary aa !a(a EaqmE,xa ynpaBriHgr ocBirr.
0. Marep;an6Ha aonovom Hs.Dacrbcr rp3{iBHHxaM Ha ouoposreHM. niK}tsaHHr,

nPx noxopoHax piaHnx,4rr Brpiuel@ corliuBso-nobt'roBrx nIrraHE mqo.
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IletenjK npo$e(in i nocaa. tkiorpHMy'orB 6

3rco6x if,AtrBiAyanLHo.o 3rxscry

CMnaeno BranoBiaso ao 3axory yxpaist <[po oxopoBy trpautt, s5xt3y

Aep,oBsoro RoMirery yxpatur 3 trpoMtcnoBoi 6e3tel(l|, oxopow tprui ra
ripxrcoro darntAy Bia 16 RBirtt 2009 p l!62 (3ap€€crpo8ano B

Misicr€poBi rccrqqii yxpai:w 12 rpaBsq 2009 poRy 3a M24/16440 dlpo
3aiBepake{(r HopM 6enn.rxoi Braalii cneuirn6soro oaqry' ctreqiub|Ioro
BtJ nr r! iHutrx rrco6iB iHr{BilyanBHo'o tartrcr} nPauiBHxkaM laranBHHt

trpoOecin pi3HHx rany3eii trpoM'cnoBoc ):

f::'iffi""$
"".e,r-,i;r 'i'P._r,")e
',r, \-___/-r.-.:

q&fi$s

HatMeHluaHqr BqlooHrrrB, rrenB,

npooecin i nocaa

HanMeHyBaHM ra (inB(cr6
cnerroarry, cneqB3yrB ra

3ano6ixHrx trprcapoiB

TepMiH

(Micrqi)

l,

Klxap KoBna( a6o (oc'H(a (2Dr)
Xanaa x/6 (Zur)

Oaplyx x/6 (2ur)
ryprM qxapc6(a(2un)

24 Mic.
24 Mic.

24 Mic.

24 Mic.

2. ,4pipHrK xdar t6 (2ur)
PyKaBlli HenpoMor€eMi (2

24 Mic-

1 Mic.

L xuarx/6(lur)
@aprla (lur)
KocxHXa (2ur)

24 Mi,c.

24 Mi..

UoMiq!r( BrxoBaru KoBn* a6o rccuslta (2nl,|)

xanar (2ur)
oaprlx (2m)

24 Mic.

24 Mic.

5. MaulEica b lpanM ra peMoHr/ xuar (2ur)
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OapDa 3 aarpyrHrKoM
36Mic.

6. Cecr!a MerHqHa flapua 24 Mic.

36 Mic.

7. Po6irs'(
o6cnyroByBasM ra PeMosrY

Xanar
PyMBtlqi X,6

8.

aapryx

36 Mic.

9.

@apDa,qnr MfiTr' nocyay

24 Mic.

24 Mic.

24 Mic.
24 Mi..

t0. Xarar (2ur)
24 Mic.

ll_
PyuHIl( 36 Mic.

Ilepenix trpooecin i nocaa, po6oa qKtx noB'nasa b 3a6pya(exD'M itKtrM
6e3koDroBso BxAa.rLcc Mlno {a ryanersi E c.sirtpHo-riri€Diq{i trorpe6s

(rpaMiB {a MicqqE anc oa{i€i oco6t)

l. ABipE (-400r - (4parBapio
2. MeMqHvn nepcosd 3a('aly -600r -(10pa3iBHapit)
3. np!6lpaq6HrK cnyx6oB,x np,MirreHb - 400 - 600 r- (4 pa3n Ha piO
4. Po6irH K r o6cn)rcB)BaHu i noloueoro peloHry npxviureHb icnopy! -

400 -600r -(4pa3nHapix)
6.IEui nlooecii i nocaa', noB''3aHi i3 3a6pyaseqF - 650 r

. AaHoro qopMoF nepe!6aqeHo Mtro .ocnoaapct(e 62-72vo, tKe Biaty.xa.lLct
tsa catsirapEo-ririeHiqHi trorpe6! y Micqt 3aran8Horo (oplcryBaHHt
. B nepioa MpasrrBHnx o6MexesB (COVID-I9) BxaaoBcr Mnno pial(e,

leriHOix)ro.{i raco6u BiuroBuHoro oorpdxyHr() rr' scix yeacHrr{iB ocBirHLorc

BianoBiaHo ao cr. 174 (3nn i cr. 10 3axoly yxpaiA! (|lpo oxoposy npalr;),
har{ary No 24 \4Oj yKpaiHH flpo umeDrxeHHr r?aHtqhr\ HopM nia;rMrqHt
ra nepeMiqeHHr BM(A peqen xiHxaMD Bi! 10 12.1993 p. (c l0 ) se Moxsa



4t
aonycKarx xiHox ao HacrynEd BraiB po6ir, HaBi'E tKlrro Bos! sanontrer6 sa

- po6orn 3 BaxktMu yMoBaMt npaqi;
- po6oru 3i deiarrBuMr a6o se6*necHrMr )a4oBaMu npaqil
- po6orr. troB'caaEoi 3 nocrinsrM nepeMirr€rMM rportroM po6oqoi 3Mis!
BamaxiB MacoF nosaa 7 Kr.

fpaH{cHiHopqH niriiivarrn i neleuiuennr Baxxtx peqet xiBFavs

l.IlirinMasM i nepeMirqesM BasraxiB npu cepryBaHHi iHruolo 3 po6orolo Go 2-
x paiB Ea rcllHy) - 10 n
2.IIiAitMaqHr i nepeMiuressr BamaxiB nooinEo nlorrroM po6oqoi 3Mis! 7 n
3. CyMapHa Bam Baq.axy, rMn repeMiuraerBc, nporercM (oxHoi roarH!
po6oqoi 3MiHr He noBrHsa repeBllryBarr:

* 3 po6o.{oi roBepxH;350 rr
* 3 ri,qnoff 175 Kr

y Bdry BaHn)<y. uro ri!tsrv apr ilnaroBM.
flpa repeMirr€HHi BaHraxy Ha Bb(ax a6o y (oHrerHepax ,qoxnaaeHe 3yc,nnr He

noBrEso nepeBrtrryBarr l0 kr-
. P;BreM po6osoi noBepxli BBaxaerBcr po6oesn piBe# cro]Ia, Bepcrara, muo,

3.iAso 3 fOCTd! 12.2.032-74 M 12.2.033-74
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Aoa'rok s
ao (o,€mmtroro aorosopy ri{ a4e6opoM 3ao }! 8

ronoq{ npo4rininroBorc roMiEr}

rc202:p.

. KAn rH OIr 6x4!L4po0cniixoBnM xoMireroM

PAKYIO

sa oaepMtr$ autrycrx(
B rplcH{nrne Htrx cac

L Oco6tAo BiciMHa.lqr lodB - cr.l0 3uo!y vryal!, <Ipo BiarycrM>;
2. IsBui!! - 6 q. 1 cr.7 3akosy yrya]tsu dlpo ocHoBHi 3acaAli coqianEHoro

3axscry BoepaHi nparri ra isrlx rpoMaAes noxrno.o Bi(y B yxpalHir,; n.l2 q.l
o.12, n.l7 !.1 cr.13. l2 c. I cr.14, n. 13 c.l cr.l5 n.22 q-l cr.16 3aeoHy yrya1q,
(tlpo craryc BoepaEiB Binsu, mpaEriiix coqidBsoro3ax crp;
3. XiH{t nepeA Bilnycrxolo y 3B'r3(y3 Barirsicro ra nono.aMu! a6o dcnr Hnx;
4. )ltiHKn, tri Malor6 alox i 6in6ue airen BircM Ao 15 po(iB. a6o AIlr Hy 3

5. Oniryu!, niMyBuEHr(r a6o isui cNorqi oco6!, rd Qamrqqo BlrxoByror6
oaHorc a6o6in6ue liret BixoMAo 15 podB llacniao( BiaclEocri 6ar6dBi
6. O,qurom Marr (6ar6(o), rd BrxoB)orB almFy 6e3 6aGka (Marepi)j

7. ApyxnHu (qonoBirur) dncbxoBocnyx6olqi!;
8. Berepatsr npaqi fi oco6rr, rKi Marorh oco6nr.{Bi rpy,qoBi 3acnyrr nepea

Earhl{iBuruHon);

9. BerepaHx BinHr, oco6n, rKi Mabr6 oco6nuli 3acnyru nepea E3rldBlllrson, a

rakox oco6aM, Ha t(llx noutrlro€rLcr erusicr6 3a(o!y yryailr <npo craryc
BerebaHiB BinHr. apaHrii:x couiaihioro 3dxrcr) -.
10. XixM, rKi BclsoBua airefi, oco6r. rl(i B3rnr nia oniKy.dTen;
11. Marepi, a6o iHurM oco6aM, B pai, r(!ro,qrmHa xBopa sa qyxpoBrn Aia6er I
rrny (iHcyniso3anexHlili);

12. Oco6r, BiAHeceHi Ao (areropii I i mre.opii 2, rd nocTpaxau! BsacniAo(
rloptsobrnlcB(oi (a,acrpoo n.22 'r.l cr.20 ra n.l. q.l cr.2l 3arcsy yryaisn

''npo flat. i coda,lhHril ,axrc, fpovd,qri. rKi nol ?axnur BHacnirok
rlopso6lr6cuKoi mracrpoOD;
13. Oaur b 6ar6 B rurrs, 3 isBuilFicrlo, norepninoi BiA rIopHo6nlchxoi

xaracrpool n.3 s.3 o.30 3a(osy yrydsx <Ipo craryc ra coqianEsni 3axrcr
rpoMaarn, rri rocrpaxaur Bsacniao( IlopHo6r.{nbcEr(oi KaracrpooDj
14,qirr BinEu.

nofo,IDt EHo sh
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TpxBlnicL Bianycrox 6ca 36eper(eD{q 3apo6irsoinnars y BqtrlAxvix
o6oB'elFoBoro Haaan t !o HaeBrocliocooxcroi ].cB{ nPauiBHrFa

siafloBiaEo.qo cr.25 3rxosy vKpaist <Ipo sianydK!)
l. Marepi a6o 6arhry, 'K'n 

B'xoBye airen 6e3 Maaepi (B roMv quc'i n v pa3i

rprBdoro nepe6yBaHlt Marepi B ni(yBubsoMy 3aMa.qi). lro Mae aBox i 6itBre

aireii Bi(oM ao 15 podB a6o Inrtqy 3 isBoiaEicm, - rpuBMicm ao 14

kdeHAapHnx asiB nropLqHo.

2). rlonoBi(oBi, apykrHa t(oro Eepe6yBae v nicntnonorcBin Biarydqi. _

rprBuicfKJ ao 14 (detlapEn aBiB.

3. Marepi a6o isuxM oco6aM, 3snatreHtjM y lacrnHi rperin crarli 18 ra sacrnHi

nepuin cmrri 19 u6oro 3axoty, B pa3i truro afirtHa norp€6ye AoMauH6oro

uorrrly. - rprBd crc. BhrHaqeHoD s MeIHuHoM) shcHoBr). de He 6',nhu qx ,1o

aocrmesHt anrlHorc uecrl{piqEoro BiKy, a B paji flrrqo qtrsHa xsopa m
qy(poBsn Aia6er I rtny (iscyniHnanexErn) a6o tKnro AmHa, t(it He

BcreoBteHo isBuiar{icrb, xBopa Ha Bxrc neptBaruLHe vpMesE HepBoBo'

c'creMr, r'xry Bpoaxeqy Ba.qy po3Buria, piadcse opoaEHe 3axBoploBasu'

o!(ono.iqse, oHxoreMamno.iqHe 3asoprcBaHM, ,qtrtqtn uepe6patBstn

napuiq, rtxktn nctxiqHnl po3naa, rocrpe a6o xpoHiqse 3axBoploBuM sltpok

t\ c.DneHq. - He 6in6u qK 0o tro(rrHeHu nhr uoo uicrHdruerHpiqHoro BiKy. a

rKrro arrtrli BcraEoBreso mreropirc <!!rtHa 3 iHBdiqHicrrc n|qlpynn A) a6o

.un'r!sa, rdn He BcaasoueHo iHBdillicfh, orptMana rtxkv TaBMy' rorye6v€

rpaHcuaHrarrii opraHa, noTpe6ye naniarnBsoi lofloMor! - ao aoctrseHrt

anrrsoo BiciMHaarrrrrpisHoro 8,ry.
nepenrr qxFhx $xBopoBaHb. po.rariB. rpdBM. cmHiB Touro. uro tra npaBo

rparriBsrxy xa orprMusr B;!nycr@ 6e3 s6epexesu 3apo6icoi ntarn sa

rmnEy, rdt iHBaniAqicrB, 3arBepAAfslct Ka6iseroM

MidicrpiB YKpai'nt;
3.1. Marepi a6o iHulift oco6i, 3a3HaqeBin y qacrtEi rperin crami l8 qBorc

3a(osy, Inr aornray 3a Amtsoto BiI{oM ao i4 poxiB sa neprol oronoueEHt

mpae HY Ha BilnoBilHii rePtroPii
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4. yqacsr(aM Bints!, oco6q, sa rI@ lourplocrhcr qvsHicrb 3al(oqy vlqal:H,
-tlpo c.dDc se,epdH:B sirh/. r3pac- ]y loq dLHorc rdrcry'.. - fprBuicrc no

14 (desrapBrx ,qsiB uropicHo.

5. Oco6r. rki Meru oco6rlBi 3acnyru nelea EarB(iBrtrso ao 2l @euaapHorc

aM lropicHo B 3pyqsrii anr s"x eac (n. 22. cr.l6 3aKony yqaiHt (IIpo craryc
BerepaHiB BinHr. rapaHril li couidBtsoro 3axroyr).
6. Oco6r, r(i MarcrB oco6nqB; Tpyaoli 3acnyr! neper Ear6xiBlrrsorc ao 2l
KdeHlapsorc,qsr uoprqso.
7. Iesciosepr 3a BikoM ra oco6aM 3 isBuilsicrb III ryynr 30 (MeHAapHrx

8. Oco6aM 3 inBaniaaicrrc I ra lI ryyfl ao 60 (ueBrapErn asi! lropiqlo.
o. Oco6/. cki oopyx)@6. q !o l0 kdeHnapH{x !ciB
10. nparriBHa(e ypai cMepri piaHrxno ryoBia6o uno6y:
qoroBi(a (apyxrq,), 6arLdB (BirqrMa. Maqyxn). lurqsn (nacnHKa, na!'rjtKr.r),

6pariB, cecrep - iBuux piaslx !o 7 (ueElapHrx asiB 6e ypax)tsasM qacy,

Heo6xi4rom gne npoliAy no Micqr noxo8aBHr m Ha3aA Ao 3 mnetlapHd !!iB
1l IlparriBsr(!, uo Ao.rr,qa$r6 3a xBopyMr.r piAHnMn no KpoBi a6o unK'6y, rxi

ve!rqpoT ?MarJ norye6yo16 nocriTqoro cropoHHbofo

aornray. Tpr{Banic,h, BrBHaqeHa B Me,q,BHoMy BucHoBrq, ane He 6inlre 30

I 2. IlparriBHrM lnr 3aBepuessr casaropHo - KypopaHoro nirqBasHr rprBdicr6,
BBsaeesa B Me,qrqsorry BqcEoB(y.

ll. I]pau:BHnxn. ql(hr non) ueHo ,o B( r) nflhx inrTiB y B,uri HdBqa,lhHi ra!"rd!r
- 15 (anesAapsd AHjB 6e3 $axyBaqsr qacy, norpi6Ho.o Anr npol3ay Ao
MicqeEaxoAxeHM Brrroro saBq€iBsoro 3auary a6o 3auaAy Hay(r n tsa3aA.

14. IlpauiBHr.rrx. rKrx nonyueHo ,o cKnandHHq BcrynH,rx ;cnHriB B acnipaHTyp)

3 Biapli8oM a6o 6e3 BiapuBy Bia Brlo6ruurla, a m(ox ri rd HaB'rarorbcr 6e3

BiAprBy BiA Brpo6Hr rrBa B acnipaHrypi ra ycfli!-rHo Brr{oByrorb iHAyBiAyanLBrn

nraH niArcroBr/. HJ qa.. peo6\:!cri, rrq npollAy !o Miclle rHa.yoa^eH s
ry d6o .i033) q6ykr i c31ar.

15. IIpaqiBB!(N, rd saBqarcr6ca 6e BiAprBy BiA Brpo6HrqrBa B acnipaHrypi,
rpmrroM qerBeproro loKy saBsasM I lesB sa oxaesE (q.4, q.5 ca. 218 rcnII

16- CyMicsrM ao3adReEsr BiAnyff(}l3a ocnoBHuM MicqeM po6orr.
17. Bdepalu npali !o 14 (ueEAapqrxntsiB uropiqBo.

18. npaqi!s!(!, rd !e Brkoprcrdr 3a ronepeaEiM MicqeM po6orn qopiqLry

ocHoBE) ra Ao4drKoBi Brln)crk/ noBpjcrjo 360 escfr.oBo i o,aepxdnH 1a H,D(

rpouoBy rcMneHcaqirc - ao 24 rcneHAapHr.rx .qHiB y neprut piR po6or! Ha

aasoMy nilnptr€McrBi Ao HacraHln urecruMicrqHoro repMiry 6enepepBtsoi



.t

19. [parriBsn(l{, lirt tMx y Bilri ao 18 poxiB BcrYIaFrB !o HaBqa$stx

3aoaaiB, posrauoBaHl{x B iHLuin MicueBocri - 12 xa,letsAapnsx aEiB 6e3

ypaxyBaHsr eacy, seo6xilsorc I' npoi3ay Io MicuesaxoaxesM HaBquEsoro

3a HarBqocri lBox a6o 6itEue ,4iren 3a3qaqesoro BirT rary drnvcrry sa,qaor6

oKpeMo r/u cynloaoaxeHu (oxsor nrrtst.
20. flparriBHd@ cryaesrt nPortroM l0 saBca'6Htx MictuiB ne!€a Bu(ommtM

arnnoMtsoro flloeKry (po6ort) ct cMaAasu aepxicntriB l-2 asi Ha rtxAesB

(cr.2l8 rcnn Y(pais!)
21. |llaqiBstKn-cryaemt, td naBqmrbcs v BH3 3a BeqipH6olo ra 3aoqqorc

OopMaM! saBqaqHt 3a cneqian6socrtMu: <rynBrypD' <My3 qHe MtcreqrBo)'

cearparrbHe MrcrelrrBo> ra <dHo>_, KeneMtcreurBo), <oinonoriD_Io

KaresaalHrx aHiB lropiqHo (nocraEoBa KMv Bia 28'061997 p N'g 634

<nopuox, rpmarict ra yMoBIr Haaaqqt lropiqHl'rx Bianycrot npaqiBq'mM' tki

naBqaorbct yBH3 3 BeqipEbob ra 3aoqqoo oopMNn HaBqasat. ae saBqu6!'u

npouec Ma€ cBoi oco6nlBocrtr'
2t. Airtr Bins! ao 14 (ueH,qaps'x lsiB !{opiqBo (cr'5 3arotsv v(pais! <npo

coqiarBsrn 3axtcr airefi BinsD)
23. Oars b 6arBKiB a6o oco6a. rcrpa aomtaae 3a anrqEolo ao l0 podB' t(a

rocrpaxaana Bia qoplo6nt6clxoi QracrpoOt, i3 qlcta airen' 3a3raceHrx v

nysnax 1"6 c'f.27 3arcHy yryaiHr <npo crarvc i corlianbnun 3axno rpoMaAts'

rKi nocrpaxlan! Bsacniaox qopso6'nhcBtoi $racrpoolD Beo6xiala KinE(crE

AHiB ant raBepueHHq caHaropHo-rfpoprHorc niryBdHt y Bhnaai" Heto'rarHbol

rpuBanocri rropiqsoi Birnycr(t (v pa3i 3a6e3treeesHt trvriBtolo 3a MicIreM

po6or, pssov i, !u frHolol

24. KaEltnar y.qerfar! Ha Mic{eBtx B!6opd' I{aHllaar Ha nocaay crnLcbxoro'

cenllrltoro, M;cb(oro rotoB', crapocn Ha nepioa nepeAB'6opHoi rirauii (n 3

cr.62 3arcsy vryaiH! <[po MiclreBi Br6opD)

25. [parr;BHsry 3a ciMenEI'{Mt o6craBtsaMu ra 3 isutx nprcnH repMiH'

o6yMoBreHtn yroaoo Mix tpalriBsnroMra BnacBurcM a6o ynoBloBaxeHtM HnM

opmsoM, ane ue 6in6ue 15 (deHAaps'x AHiB Ha pi( (cr' 26 3a(oHv v(paiH'

(IIpo B;!IIycrM))
26. [paqiBH]t(y ] pa3i BcraHoBresHt Ka6iseroM MiHicrpiB vryai'sn napasftHv

BianoBirso ao 3a(oHy vryalq! <npo 3axncr lacenesHt BiA isoerqinE x

xBopo6> retMiH aepe6yBadHe v Bi!flycrlri 6e3 36epexeBE 3apo6irsoi ntar! Ha

repio,4 KapaqrtHy He B(nloqa€r6ct y 3a.anbHtn repMiH, BcraHoBneEnn q l cr' 26

3a(ory vryaiHn <npo BiInycrI{,D (e. 2 ca 26 3arcHv vt?ais! <Ipo
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Aoalror 7

ro xoremnBnoro aoroBopy MiT nnpemopoM 3ao Ii 8
<<ItA-nItHOIiBl(Ar i trpo{ctrutuBtM {orimoM

noToaxD lo

TpsBanimL IIIopiqxoi ocsoBxoi uiaqyqR

ycraxoB i 3aK,laAiB! neAaroriqarx nparriBsnxiB 3riaso IlopraRy naAaHHt
lropicroi ocHoBtroi Birrycrkq rp!Baniqo ao 56 sneraapnnx asiB

xepiBrnM trprqiBsrI€M 3aK,laaiB aa yqiaoB ocBirt,
{aB{anLDnx(treaaroriq{(r) camtrs (triapo3AiniB) i3ln{r ycraBoB i 3tKnaaiB,

neaaroriq{sM, sayKoBo treaaroricx{M trpaqiBrxKa rr EryKoBrM
npauiBsfl*x M, 3arBepakexoro IloqaEoBob KaOis€ry MnricrpiB yKpald|l

Bia 14.04.1997 J\!346

I1 EAATOI ITIHT NOCA.4II
1 42
2. BrxoBaren6-Mero!rcr 42
3. 56

lHcrDyrrop 3 disryi!rrDu 4Z

5. 42
56

7. I]parrrqHril ncrxonor 42

8. AcrcreBr BrxoBareD 56

9. 42

IIJII]I IIOCANI{
ABipqu( 24

2. 3asi!yBa,r f ocnoAapcrBa 24
3. 24
4. noMiqsrK BrxoBarere 28
5. 24

MaulHicr b rpaHM aa peMo!ry 6inmq! 24

1. fliaco6Hufi rla(oHHHi po6irHr( 24
Po6irHrK 3 loM'neRcHom o6cnyrcByBaHHr t 24

9. 24
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nofo!xEEo
on!54 nP9P(r,nroBorc roMrrgry
ft/ A/./ OreAa APIEPWK

Io

nepeniK npo{ecin i nocrd npauiBH{KiB. q

onnacyBaxy Bianycrxy 3a po6ory i' ukianrB(Mr i BaxNnMs yMoBa s npaui
3riaflo cr.7 3rKosy vRp.iDn <dlpo uianycrl$rt Bia 15.11.1996j\i 504/96 - BPr

Aoaafty l\l l nosrrHoB{ Ka6ixery Mi{icrpiB vxpai{tr Bia r7.11.19971$
1290 dlpo 3arBcpaaex{q ctr(cxiB Bnpo6xx{rB, po6ir, qexiB, trpooeciii i
no(a!. lafiHc I icr 6 npauiBH{KiB B rKtrr !ac npcBo !8 uopicni rorarl(o8i

BirnyoNtr ra po6or) i, uKirnu8trvtr i Bax({v{ yvoB.rr npauila
oco6rtrBqn xaprrep rp.qir, {r(a3 3aMaay <[po pBynlflrr arecraqii
po6oenr {icu6 r.)voBlMH nl,cui E Btrnra{efldr np.B, np.uiBBtKiB Ha

fiinhrlr t KoMfieHcaqii, trepea6aqexi qlssrM 3a(osoaaBcBoM>

(ilAJ;:)

5r'H'ryj

Ne

IloclAa trpaqiBHfir€
I K$ap

Aoaaror I ao |IKivry Bia 17-11-97 p. N 1290 <CnrcoK ... noca!
i3 urKiAnuBrMr i BaxMirr y{oBaMq npalri, 3afinrrisrb
npaqiBExKis !a po6orax BtKtxAa€ npaBo Ha lropisly
,qoAarKoBy sirnyory), po3ain }CCXIll nyxn 77

2.

AoaaroK 2 ao IIKMy Ei,q 17.11.97 p. N 1290 (C!,col( ...
nocaa nparriBHsxiB. po6ora rMX noB'BaEa3 nilBsrleHtM
qepBoBo-eMorrinHrM ra iErere(ryu6ErM HaBaHraxeHHtM
.,., Lqo aae rpaBo Ha trIopiqFy loaar(oBy BianycrKy 3a

oco6nrBsi xaDaKrep npaui,, po3.qin XVII nysm 133

3 K.,q.

3. no$iaFuR Buootmqn ! tcubvw zplnB
Ao,qaroK 2,qo IIKMy Bia l?.11.97 p. N 1290 <Cn'cox ... nocaa
npaqiBsnKiB, po6ora rMX noB'BaEa3 niasrqenrM sepBoBo-
eMojrinHuM ra iHTeneKryaibHfiM HaBaHraxeHsrM ..., nro aa€
nprBo Ha uopi.I-f uorarkoB) BiDnlcrr),aocoorHBrn
xapamep npaq , po3ain XVII nyHxr l34a
Matuu4i.h 3 npaqHt na pevoHnry 6itttHu:
BirnoBilso !o IIKMy Bia l9rpaBsr 2003! Nq 679 <Cn,rco(..
nocaa b u lrrBeM! i BaxxrMr yMoBN! npaqi, 3annrricrr,
npaqiBHqxiB Ha po6omr B rsx Aae npaBo Ha rqopiqEy

loAar(oBy Bilrryc, Xy), po3 ai,n xxx rytkr 24,26.27
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^! 

9!o <kcrpyKqiitrpo
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Arecrarrir po6osrx MicrrE a6o oqiRa )aroB npaqi B ycraEoBi 3lincsoer6ct
arcrauitHorc (oMici@, rKa crBopo€'r6ct tsa(aoM Aupenopai 3a torcAxesstM
3 ryoocninKoBrM KoMimoM, :r crcra Ean6i,6u GaniOixoBasd npalriBsqKiB,
lpelcrsh/xrB npoocnin"oBo-o KovireD. oy\6r oxopoH, npali )craHos/ i

Arecrauinny KoMicio oqonoe lnpenop. AiI' po6ort qeEaM!

aecraqinHoi KoMicii MotVrE 3dyearqcB cnelridicr{ iHIlE cnyx6 i

Ha riacraBi BscBoBds &ecralrinnoi rcMicii .qtPe(aop 3Narv' 3a

noTlxeHMv 1 npo+.nilroBrM ioMirerov. larsepa^Jc lepenix xots(perqr\
po6ir. Ha rMx Bc-dHoB4bi oct nonnard q PecnprqrrxBi ) voBt npd!i i polv Dq

lonnar 3a BrnaMH po6ir.
Kosryersi po3Mipn Aonnar ra rptBa,ticrB i'x BEnnarlr BoasoBnrcbr6ct

Ha(8oM no ycraEoBi.
jrilHo 3 n.1.4.7 Hdksy MiHi\-epcrBa np&i ra couidbHoi noi..rrr

yxpaiHu i MiEicrepcrBa oxopoHn 3AopoB'r vvaiHn Bia 05.10.2005 p Ns308/519

'Ilpo snopqaklBatsHq )Mos onnarr npJqi npduiuH/(B uMads oropoflu
3aopoB'r m ycmHoB coqid6soro $x,rcry lacetesst" [ocraHoBob Ka6iHery

MiHicrpiB vry:tiEn Nr 557 BiA 26.09.2005p.,3a B{Kopncrrrsq B pobori

npwimxa: BnRoEaHsa r^MX po6ir lroBrqso 6r! nepea6aqeso B llocaaoB'x
060B'ftmx npaqiBMKiB.

3riaHo 3 nocraHoBolo Ka6itsery MisicrpiB vKpalqr N, 557 Bia 26.09.2005p.

<alpo Bnopr!(yBaqHr yMoB ollnarn nparri ra 3arBepaxeHqt cxeM rap OHtrx
porpq,4iB nDauiBirKiB HasqanbHs tuMariB. ycraHoB ocBir/ ra Halaosn
ycrasoB>,3a Brkop{oasBq B po6ori a$i{siRyoctrx 3aco6iB, a n(ox
3af,$ricrb rpqbl]passqM ryaieriB BtnnaqyBau sa.q6aBKy 10% nocaaoBoro

Cecrp!Meq"cHacrpapua

1

3 niqocHrn rtaoHHri nparriBHr(

t0%

t0%



florofri€

Aoaarok r0
ro @nemrstroro lo.oDopy ix lnneKopoM 3ao Jr! 8
*r(A-'lIlUOHLFq' i trpoocni.qNoBsM FoMireroM
A 2O2l- 202,1 p

v()

2022 p.

IlepdiK Kereropit tprqiBssRiB, qri
couianbHoi Birn)nKu. rpxBanis6 couianbH{! Birnyc'oK

l.IlopraoR HaaaHHr AoaarxoBoi BinnycrKx Ha aiTeii
BianoBiaHo !o cr. 19 3axoHy ([Ipo BiAnycr(H) npaBo Ha Aolar(oBy
Bi,qnycrrq Ha AiTeii Marorb TaKi (areropii flpaqiBHllxl!:
- xiHKa, rKa Mae ABox a6o 6irhnle air€ii BiKoM ao 15 poxiB;
- xiHka, rKa Ma€ anrr.rHy-iHlaniaa BiKoM Ao 18 poKiB;

- xiHxa, rxa ycnHoBuna ,qnrlrHy Bil(oM !o 18 poxiB;
- Marr iHBMiAa niArpyrlu A I rpynu;
- olt EoKa MaTu nurxHri BiKoM ao 18 poxi3;
- 6ar6Ko, rKui? BLrxoBy€ alrrxlry Bi(oM ao 18 poKb 6e3 Marepi (B r' q. y
pa3i rpuBanoro nepe6yBaHnt Mar€pi B riKy3anbHoMy 3aKtaai);
6ar6(o inBaniaa niArpynlr A I rpynt, tKufi BlrxoBye ioro 6e3 Marepi (B

r. q. y pa3i rpuBitroro [epe6yBaHHt Marepi B niKyBanEHoMy 3aMaAi);
- oco6a, rKa B3rra niA oni(T alrrlrAy Bi(oM.qo 14 po(iB;
- oco6a, qKa Brqna nin onixy ! 1r4Hy iHBa,li,Aa 'l lHTt'{HcrBa n|arpynfi
A I rpyrr.r;
- oco6a, rKa BI€HaqeHa B ycraHoBteHoMy noptAKy tK nKnyBanbHx(

AnnrHrj BiKoM BiA 14 Ao 18 Poxis;
- oAxH b npdtroMrrm 6arEKiB Altrt{su BiKoM Ao 18 poKiB.

OcHoBHr,rv KpMrepkv HanaHH, raKrx couiarbHxx Birnyclox '
(baro[.{He BnKo}raHHr rpyaoBltx o6oB't3dB B(a3aIt[M, oco6aM[ Bosr{
MaroT! npaBo Ha aoaaTKoBtfi BianoquHox nlillle 3a yMoBll, ulo
rDauroroTb, ToMy Bi![ycTXa Ha AiTei He 6yae HaaaBaTdct y flepioa
Bepe6yBaHHr npaqiBHtrlli y Biarrycr(ax y 3B'{3Ky 3 BariTEicrro m
noloraMu Ta Ane aofitly 3a aurlrHolo ao aoctrHeHHt HeIo Tpsplqsoro
a6o uecrupiqHoro BiKy,

TpuBa,licl b !oaarKoBoi Bianlcl |{ll Ha riTeii
BiAnoBiAHo Ao cr. 19 3aKoHy (flpo BiArrycrIrID, cr' 73, l82l K3nI,
TpxBaricrr Bi0nlcrKr.r - l0 Ka,leHAapHxx !HiB. a la HatBHocli KirbKo\

/j,l'ii{rd"\
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niAcraB 3aran6Ha rpiBanicrb qi€i BiarrycrKn He Moxe nepeBxlqyBarl
17 KaleHAapHrx aHiB. flia qac Bx3HaqeHlrt rpxaanocrl BrAnycrKfi He

BpaxoByrorLcr cBtrxoBi ra Hepo6oqi AHi, BIBsaqeHi y crarri 73 K3[n
KoNny ni,qcrary nnt HaaaHIrI qi€I coqianLsoi BianycrKu norpi6Ho
pGrnraaT!{ oKpeMo, npll q6oMy oAlry i ry caMy AHTnHy MoxHa

BpaxoByBarr B Kox8iii b laKIIx [iAcraB (nrcrn MiHcoqnoniTuxl't BiA

14.04.2008 p. Ns 235l0/15- 08/13, 6i.q 2l.07.2010 p. N, 215/13/116-10)

,[oaarxoBa BiA[ycrxa Ha airei He e qopi'lHolo, ToMy Mox€ IraAaBartrct

B 6)a!-rKxi trac nporrrov KaneH-qapHoro poxy. H$anexHo Bi,o

Bilnpaq6oBaHoro tracy 1a Ia|}t HaporxeHnt ,HrHHlr KpiM Toro.

ocKinbKr ue couia,rsHa eianlcrKa. BoHa He nirntrat no,qln) Ha

.racruHn. Ta rKqo rparliBHuqt KoprrcryerLct npaBoM Ha coqta.flbHy

eirrD crx) ;a aoor,aa niac mBavx. B Hei r MoxnrBicl b BuKoplcroByBar[
il cno'rar(y 3a oaHieio niacraBolo (10 1(a,.reltAapHxx aHiB), a qepe3

AerKr,rfi.rac 3a iHurolo fliAcraBolo (7 Ka,reHAapHIrx AHiB)
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ao FoncKnsdoro ,coroBopy Mix nnPemopor 3IO l\! 8
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IIoroxeHdt npo rpo0oBy BtrHfoPoAY

npaqiBstrRaM 3,4O l\! 8 <I{AIUHOHI'KA'

L 3o?@b4i no,o*erw
LLUIopicHa rpo(oBa BxEaropoaa neramriqHnM npaqiBs,xaM 3AO .}!! 8

<XanrHoHBkD 3a cyMriqHy npauo m 3pa(o3e Bn(oHaHst louaaestx aa nnx
o6o!'BdB (HaAdi lropicsa ryouoBa Btsaropoaa) HaAaerBc, BianoBiaHo !o
cr. 57 3akoLry vKpailr (npo ocBirp, nocraEoBt Ka6itssy MiBicrpiB v(pal'q,
sr! J1.01.2000 N" 18 npo peaiirau:Kl okpevHx nonoaeq6 qarnHr nepuoi
Lrdnr 57 larony yrpajqr ' Ilpo ocsiry-. nooerKy HandHhq uooiqHoi rpouosoi
BHHsropo,!h neDa.orieHHM lPaurBH.dd HaBudLHq\ uxna,lis lepxaBHoi rd
(oMyHanbHoi oopM' B'aclrocri 3a cyM'iHsy npallrc, 3parcBe Bn(oHaHHt

cDx6oBrx o6oB't3KiB, 3arBepaxetoro nocraEoBoo Ka6iHely MisicrpiB
Y(oaiHrr Bir 05.06.2000 Ns 898.

Buxo{atrtrr floMaaeanx s.
3a cyMrirny npsqom 3pa3NoBe

npaBo Ha sKa3asy uop|iHy rpouoBy
Xa6isery MisicrpiB Y(pai's! Bi.q

nepeniry nocaA neaarofiqH,rx ra

1.2. Ilepenir nocaA nlauiBsudB, txi Marcr6
BnEarcpoay, 3arBep.qx€ntn nocrasoBo6
14.06.2000 Ns963 (Ipo 3arB€p.qxeHH'
say(oBo'reaarcriqErx lpalriBHu(iD.
1.3. IloroxellHt npo qaraEst Luopiqqoi rlouoBoi Bnqarcpoa! nepeA6aqa€

noprlo( Mareprd6Eoro crtMynloBatsM neaaronqslx npalrBHI,lIoB 3a 3parcBe
srroHaHhq noFla,4eH^ Ha Hn o6os qrKiB. rBope) anuBH:fl6 | rHiuia'/3y B lx
pea,lbaqii, cw'isqe, rdcHe ra cBo€qacse ltl(oHaEtst 3daarE ra AopltesB,
Blcoxy pBynb,arnBHicrB y !o6ori, nni,qEy npaqrc, BaroMlri Bseco( y cnPaBy

HaBqaEsr, BrxoBusr ra po3Bnrry oco6lcaocri, ninBtlleHlt penrnHry ocBirrrx
nocnyr ra iMiaxy 3aMaly aoudnhsoi ocBirt.
1.4. Ue ronoxesM florxxprceI6c, !a scix ne.qaroriqBrx npaliBHnK'B 3AO , KpiM

rrx, r(i npaqloroaB 3a cyMicnhrrBoM.
1.5. Korrr Ha uroliqH) mo .oB) s/Hdfopo!) Bqtrinqpr^t
KorxriB, neper6aeesrx 3AO Ha onnary npaqi.
1.6- IonoxeHHt Aie 3 MoMeslr n;antcaHHt CroposNu ronennBroro lorcBopy
ra nepea6aqae BsecesE 3Min i aonoBHeE6 B ycraHoBneHoMy 3a(osoM noptrKy

II. Ocuosqi noW3quku nrt su3HNeHB' po3 ipr qopivBoi qouoaol

2.1 ,rypenopy 3AO rpouoBa BuHampo,qa Haaa€rBcr 3ai

<Tr.!ffn(i:' -F#i''.i '#
i)"-'-'"".s



- rKicrB i peyr6rarrBHicG npaqi, ni.qBtrresM rBopqoi *rtBBocri,
BnpoBa4^ePHq tsoB4 oopv i rexHonorit y hascdHqi Bnosahfli ra polBrtq
oco6lcrocii, ii 3aruBlo^a'LrypH'x, rloMaarHcBk'x rta6o npooeciiitsn

- 3acrocyBaHqs HecrslaprMx, HoBatopcB(R oopr{ i MeroaiB lo6orni
oHoMeHHr i 16epekeHHr Marepidr6-o 6d Mary loukinLHoi oc8i.u.

po3po6ry HoBux nporpaMi noci6HtKiB, Mero,qnqqd ry6nireuin,
ercreprMeqrd6Fy EayrcBy po6ory;
- n;,qroroBry i npoBeaeqsr Micll{IJx (paiioHErx, o6nacHux, Bceyryaisc6Mx)

- e(oroMHe sxKoprcraqu etseprcpecypciB ra Boaonocraqalu.
2.2. [eaarodcdnM npauiBq!(aM lropiqsa rpo oBa Btsarcpoaa saaar.6ct 3ai

- niqsru-eHtr nlode(ilhoro i ldruLHoqnbrpdoro piBeq ra nena orieHoi

- aorplMaHHr a(a,qeMiqHoi ao6pocecfloc'fi ra 3a6BneeeHdt ll aolptMasM
3!o6y!acaMn ocBirr B ocBirs6oMy npoqeci;
- .4mprvaHM nerdroriqPo errrr. Brcoih; piBeHh l.rdhHoi tsyrlTyp/

- rporBy neamrieHoi iH;qia.tBu m peynlrarnBHicrB B po6oaii
- po3po6neEqr ra BnpoBaaxesHt aBropcBrux saBcdbtsrx ryor?aM, lpoentB,
ocBiriir Mero.ur( i 1e\conor it. Ha.aMnepea Meroatr KovneTeHrHictrofo

- aocrmesM ycnixy 
' 

HaBqaqHi. BlxoBaEti ra p$Brrry oco6ucmcri, ii
3aruBEorynbrypHrx, rpoMaa'sc6Mxrta6o rpooecinHrx rcMnereHcocret;
- )aracrB y i'ic6Mx, panoHHlrx, o6nacslx ceMiHapa\ 3Ma.asMx, KoHrypcaxj

orrrad, oecrusanrx, cnapradaad, rypHipaY rorloi
- 36epexeHHr Ta Br(opuc " MarepianbHoi 6at ra rexniqHnx
3aco6iB HaBeaxM. oQopMnesM Ka6iHeaiB, MancrepeHB, BuroroMesu

- npoBeaeHH, Biavtrrlx 3a!rrb, 3axoAiB rollo ra ix €$eKrtBtsicc;
- AocqrheHHq B po6oli qr cycniiLhir niqnbHocli. t(i npr3s€,1H ro niuB/ueHHe
peinlsry ocBirBix riocnyr ra iMiaxy 3AO.
III. Iloptnox,a tEtt Lt\opic4oi,pouogoi sutazopo,t
3.1. KoHr<p{Euil psMip uropisHoi .poroBoi BnHa.opoAt BmEaqa$6ct y
BqrnrAi OiKcoBaHoi cyMr B po3Mipi ao olHoro nocaroBorc oMaAy BqnoB'!tso Ao
oco6rcroro Bsecry nearoriqHoro ryalriBqr(a y 3aruBxi p*ynbrart !l)60r!.
1.2. Aic Br"HaeeHH, polMily uropiqHoi rpouoBoi BxHaropolu BpdoByflbcq

Br(iB, BrKraleHtx y P6aini ll.
1.1. LilopieHa rpo-osa BqHsropoDa Ee iapaxoByr6. q reraroricHtM
npdisHnr'oM. 3/nraTr lrropiqPor rpo-o3oi sHHdropoaH

3.4. Ilopiqsa ryouoBa BliHaropoaa Haaaellcr y raloMy noptaKyl
1.4.1. Arpenopy rd|{ndr) ocBirr - Hd ninc,aBi HaKary Haqd6tsrKa )npasriHH,



3.4.2.IHrrrM reaaroriqHrM npa[;BHsKaM - Ha nilcraBi Harc3y Arpemopa 3AO 3a
lororxeruM 3 !po0cni'(oB'M rcMireroM nepB'sHoi npoocni,(oBoi

3.5. BBraeesM po3Mipy lropiqsoi rlouoBoi Brsaropor!, nG6aMeEE , a6o
3HlxeHM i_j po3Mipy p€rnrrao6ca:
3.5.1.8o!r He MorqrB nepeB!trryBar! oAHoro nocaAoBo.o oknaAy (craBKa
3apo6irsoi rraru) 3 ypaxyBaHHrM niasxlreH!.
1.5 2.[n, ir,ur\ ne,qrorieHr\ npairiBHrKB Ha cnilrHorr] racirarrHi
a,qMiHicTpauii ra npoocninkoBorc xoMirery 3anaAy. BoHr He MoxtT!
nePeBsD{YBara oaHoro nocaaoBoro ouaay (craBka 3apo6irHoi nrar!) 3

)?axyBaEMM niaBrlres6.
Ita noptdoR 3BbEeHHt powipy t4opi4toi zpouoaoi s u4aropodu
4.L Po3Mip uopjeHoi rpouoBoi BrHaropoA' Mox€ 6)T! 3srxeBrn 3a:

pq'hkHi pisepb pean;raJii ocBirHir nporpdv ) Bi!noBiaqofli
nraHoM i rpaoiltoM ocBiE6oro npoqecyj qerorprMasHr npaB i cBo6oa .qiren ra
npalriBHuKis 3aMa4v rou(irBqoi ocBirx y BcraHoBreroMy 3aKoEoaaBcrBoM

- nopyueEu rpyaoBoro 3a(oqoaaBcrBaj npaBx, noxexEoi 64ne@, oxopoHl
nDaui. cdH; aDHo - ri-i(Hi'rHrx npaB/n opmHiuuii ocBip6orc npojlecy. npaBd

caroBrx 060B''3riB:
- noplueHM Lryor:B suroHaHHe raBradb. po,rrrqy crapr. rcri3. 3BepHeH!

- noplreEHe rpyAoBoi Arcurnnisx, neAaMiqEoi errk! rorlo;
- qeBliic, b B naa(iB xosrporb 3a 36epiraEMM Ma,epian6xsx

4.2. nerarcriqHi npauiBHtrxtr ooj6aMrorbcq uropiqHoi rpouoBoi B/Harporr:
lesdexHe BrkonaHHr 6e3 noBaxHrx npHqnH C.rarlry i

[pa8rr BH]"rpiurboro rp)qoBo o Dorrope0ry. iHUrr,( HopMarrBHn( a"ris.
3aKossxx po3noprAxeHr opraHiB yflpaBniElr ocliroroi
- 3a npnxoByBaHu omiB 6yniFy (r{L(yBaHHr) crocoBHo 3ao6yBae;B ocBir,,
neAarcncssx, isulx oci6, rd 3ary,raror6cr ao ocBirsEoro npoqecy;

ra sqkoprflaHHq 6)rF Kr\ 6opv 4i{/qpo o ra ncrxiehorc Hacrtr,.
npl{HlrxeEsr qecri ra .iAtsocri, Auctr?fiMilaqii 3a 6ylB-rkoro o3Ha(oKr,
npolardHrr 13 ar:rdLii. -o rasraorh m{oq 3,qopoB ro rno6ysaea ocBI/. a

raxox cxoessr iquo.o aMopanhnoro Bcrs^f;
- konr ro nelarorieho.o npauiscr$ laflocoBaHo crrfheiHr i BoHo Do voveHD
npeviDBadHq He Bmar rro \ Bo' i 1/Hhoc.i. a6o 4o KelrBpqra 3akqaij/ ocB;rh,/
noro 3acrym!(iB npaBoBoro e! rexsiqsoo itscneqi€Kr nparri Brqaro npnnrc B

ycraHoBreuoMy 3a(oHoM nopra(yj
- ) BhnaD() my6orc rop)ueHd npaBki BH}.piriLoro polnopruky rarnaay
aoBilLHol ocs;r,{. iH -h\ HoDvarHBpo.roaBoBrjx dn1iB.
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fleperi* Brnaa{iB orptrMaH q rpouoBoi KoMnC ; nepea6lceflxx cr, 24

3rxoxy vkpailsn <inpo BiAtrysKD,q. E3 K3flIIYRpaiHH

L Y pa3i 3Bir6Femr npauiBHnl(a.
2. 3a 6axaHHrM npaqiBHrxa rcMneFcyrorb qacrttsy uopicqoi BianycrKlr, ane 3a
yvoBFa6elnecehHr *oro po6orc6 ) 3itrno3irHvfi nepior.
Ip, rrBoMy rprBaiicrb HaaaEoi npaqiBBr(y ulopissoi ra ,qoaar{oBoi Billrycro(
senoBrqHi 6yr! Meslue 24 (uesaaPstx aHi.
I y pdi nepeBereHu npauiBHrra Ha po6ory Ha iHure nionpr€Mcmo
4. y pa3i cMepri npdqrBHrra rpouosa xoMrepcaqit 3a deBx$opxct4' Hhv rii
uropiqEoi 8ilnycfl{t BunnaqyerEct cnaaKo€MtitM.

IpnMirKa: He niAnr.anE (oMreHcarrii HeB!rcpucraHi aoaarroBi Bi.qrycr(n s
38 qlk) 3 HaBeaHHrM. r€opqi Bi4nyflxr. o.o6N BiKoM ro sic;MHa.autn poKis

3aMiHa Bcix B{,ais sinnyc roh rpouroBoro KoMneHcaDioo He AoDcra4bcq

f,l.rffi
le /'",
Ei1,'trFF.si?,'. _ ,/: i)i:;i":l
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IlopeaoK B@noBnesqc qaabssoK3s Btctyry pol(iB

neaaronqtr|M nptqIBDnMM

3rraHo n.l nopquq Brnnaru H4n6aBor 3a Brcnyry pokiB ne.qmriqHHN m

Hayxoso-nemroriqHrv nparisdr$av HdBquhHHx 3asaAiB i )craHoB ocBhr.

3a,BepAxeHo.o nocmHoBolo Ka6iHery MiHicpiB v(paiHt B;.q 3l cilm 2001 p

Ne 78 <[po pe€nbaqirc o(peMtx 
'o'oxes6 

gacrl{Hr' nepuoi c,arri 57 3eosv
yxpalE! <[po ocBiry>, Bl'nna9)@rBct HaA6aB@ 3a Blcnyry potis leaarorsntM
trpauisHrr(aM raMaA) trou(inhHoi ocBirr uroMi.tqHo ) Biacmxax 4o

nocaAoBoro orndAy ( craBKu japo6ilHoi nndhr ranexHo sir craxy nerafoliqHoi

po6oM s raKxx po3Mipax:

IoHan 3 pokll - 10 %

IIoHar l0 poldB - 20%

loHaa 20 poKiB - 30%

K"T{ih

:t",-:-.:Y
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B!!( xaa6aBoK ra rotrnar, qKi B@xoBnbrer6ct 3riaxo 3 ItcrPykqi€re dpo

noprAoK o6qnciessq 3apo6irsoi rnars trpruiBstl(iD ocBirfl 
' 

3arBepltrcxoi

nr(a3oM MixioepcrB, ocBirt i {ayK! y$paihn BiA 15.04.1993l& r02

rc 2022p.

MeaiuHqM npaqiBl mM,td

/r)Kllo

ao50%
40%

AoIlnaD i raa6lBKn

cyMiuesM npooecin (nocaA)
po3unpesq, 3otn o6cnyroByBasE a6o

36i'BnenHr o6c'r/ po6ir
BrrcHaHu 060B't3tiB rnMqacoBo

BirclaHsoro nparrissnKa 6e 3BinBHerM 3

3BMsr: (crapusn BtxoBarenD, <BtxoBarenB-MeroatcD)

,qo 50 %

ao50%

10%

20%

30%
rpauoorb B 3auaaat ocBrn 3a Btrcnyry poKB:

t0o/o

20%
30%

<craprlltn BcsrenD tO%

KianrBi yMoB! npaui (3a p€ynhrarNt arecralrii po6oeax MroqB 3a WoBaM't

flpaqi) ao 12%

po6ora 3 .qBnHoi(yBu6ntMn 3aco6aMt loo/r

neAaroriqHtM npalrbHt(N 3a Blrcnyry poxiB:

iHrnM npaqiBHnkaM, 3a c(narlicrE i HanpyxesicrE B po6ori

- ao 50 nocaAoBoro oKnaay (craBl(I,l 3apo6irFoi mar!);
-neaaroriqHrM npaqiBHxl{aM 3auaaiB aoudnbHo-i ocBiru 3a npecrllxq'crB npaur

ao 30% nocaaoBoro oKnaay (rap oHoi craBM), ane tse Medre 5%' 3

ypaxyBassrM maBtnreBb nocaloBofo oKna,qy;

trqa]
lP/,r.{ll: , .:;
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ArpeKropy 3AO 3a npecrtxHicrB npaqi neqa.o.iqHB rpaIiBHnIdB ao 30%

nocaaoBo.o ouaay (raprosoi cmBKr) 3 $a.t)tsdBtM maBtueHB trocaqoBom

nelaroriqslM rprliBHrr€M, td flpoi{n! ceprloimqilo ao 20 BtqcodB

nocaaoBoro oua.$/ (craBM 3apo6irEoi nnar) ITpotropqinHo Io o6ctry

neaaronqEorc naBaqrMesHq nportroM crpoty aii ceprtroiKam;

MeA@HrM npalriBst(aM 3aualiB ocBif! BiAroBiaHo Ao locraHoBu Ka6iseTy

MisiopiB vtpai'sH MiHicrpiB (Ae'd flpallr MellqHnx

nparriBErdB 3auaaiB ocBirD Bia 3 nrororo 2021 poKv Ns 67 - ao 20 BiAcordB

nocaaoBoro oKnaay (craBlq 3alo6irHoi nnarlr )nponopqinHo oamtwo
BiArpaqboEaEoiry qacy;

neraroriqlM ra iHurtM nparriBHr(e, td llpaluorcrB B iHrnnlBHlt( rpvnd ao

20 % (3a rolliH' po6or! y arx rpyrax).
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Itoro,uxEHo

IlopraoE Bq.doseEaq xaabaBok 3a Bxcnyry pordB MeatcstM
nDauiBsrxaM 3ar$aaiB ocBir{ 3riAtro nocratoBs (t6isery MiuicrpiB

yxpaiD{ Bia 29.12.20091\! 1418<[po 3arBepAxeEsc Ilopqa(y Bnrnatq
ltA6aBrr 3. Bxcryry poxiB MeasqrsM ra QapMaueBrn{trtM lrprutBq{MM

aepxaBsrx m xoMyxar6ssx 3aKtaqiB oxopost 3aop

naA6rBRa 3a Btrcnyry po(iB MeAlq8eM nptlrisnnKaM 3aMaaiB ocBirll

rloMicc{{o y BiAcorRax Ao locaAosorooMaAy 3lnex{o BiA cr!^a pooorn:

Ilotsaa 3 poM - l0%
noHaa l0poriB- 20%
[oHaa 20poKiB 30%

I6!!r'.66t hf.Nin'
{+"'-'i: )
i:" r '- r:1i'tE-EE. \ -,- sE dqer8
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trepqi* npooecin i oocaa trpaqisHu'riB, cKxM !m' uoanlocrLct rorarKoBa
oflnam trptui ]t po5ory B uiqfltt qtc

l. Cropox 3 22.00 ao 06.00 - 40%

2. iqslrr BdoBar€ff rpynlr aito.qo6oBoro repe6)@Bxt 3 22 0 ao 06 00 -
40%

tr:rysl
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KoMtrnexcxi 3axoar uroao aocc.neudt Bcr{f, oB HopMar{BiB 6erneNH

riri€s! trpauiTaBrpo6s!corocepeaoanrqa,ni/rBtrtrreHrc icBybqoropiBsc
oropoHtr np.ui.'.tro6imHHnB{narKaM B{p6Hneoro rpaBYarHrM},

npoO€cinsxx 3axBopoBarL i aBnpin
3AKIAAY AOTIKIJ'TbTIOI OCBITII }} 8 <KA.IIIIHOHbKA>

x HopnariBiB 6e.treM, riri.Fn npaqi ra B{po6Mco.o
.epe roBird. I i!BHrehhr i.drr t.ur piBdq

oxoponr npui, 3ano6i.dnrr urnanxN Brpo6HrcorcrpaBMan3My, npooecinHnM

2022 - 2021 ai
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2022 p,

ane oKpeMrx \.areropin nprqiBHsKiB vKpai:Hr

I . Oco6d 3 iHBanirsicm I ra II rpyr 30 ( .q

Ha riacrali q.7 cr.6 3a{oEy vlqai's' (npo Biar./cfld)
2. O@6aM 3 iHBuiaEiclto I[ rpyn! 26 K A.

Ha nircraBi'i.7 cr.6 3MoFy yl?a'rHt <[po Bimysrxm)
3- Oco6r lircM Ao l8podB 31K4.
Ha niromBi q.8 cr.6 3a(oHy vRpaifl dlpo BiArryoxn)
4. TrMqacoBi, a ercx ce3olrHi rpaqiBlllrlal 3a Cn'crcM ce3oHEd( po6i, i
ce3oHrrnx m,ly3€fi, 3arB€pnxes@ nosmHoBolo Ka6iHery MisicrpiB vryaiH' Bi.q

28.03.1997 p.A<278
Birrrycr$ saaaaLct nponopqiirHo Biarpalr6oBdoMy qaov qa nircmli q.9 cr.6

3arcEy YkpaiE < po BiarrycriD

noro,4rcHo
f":ry:S

<':*i[l
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ao f,onennnoro ao.oBopy Mix ArpemopoM 3AO Jt! 8

"K JILIHOE6I{A, i npoocnhRoBrx koMiMor

NOIOIXEH
rono94r'p..dkrrn roBoro roN i Nry

.'6/' ,tI 6ae@ 
^PIEPryK 2422p,

NEPE,II(
trtrraEb couiar6Eo-e(onoMicEoro i apyAoBoro xapamepy, uo no.oaxyrorbct

rcpiBsrxoM 3aKqaAy aou(insroi ocBirq 3 npooctri,{oBsM RoMireroM
trepB{sHoi npo4cninKoBoi op.!si3auii

1. IlpaBrraBHyrpiunBoro rlyloBorp po3rlopraKy

Cr_ 142 K3III ykpaiHrl

2. fpaoiM lo6oqoro aHr i 3MisHocri npaqiBts!(iB 3IO
n.26 TrnoB'x npaBxn BTP

3. 3dfreHHr nparriBsrM y Brqrr(oBnx
asi fr ao saAypoqHnx po6ir
4. fpaoiru Bianycaor
5. nprnoM sa po6ory HenoBsonirsix
6. CMaa arecrarrinHoi rrcMicii

Bnna.q(ax.qo po6or! y cBrrKoBi, Bnxiasi
Cr.7 I I(3nI Y(pal'st
cr. ?9 X3nn Yryai's,
cr. 188 K3rn YKpais!

n.6.1. TrnoBoro IlonoxefiH, npo arecmqirc neAnpaqiBHrdB yqaits
7. 3BinLHeHtsr npa!:BHnr(is ra iHiuid/soo srM Hicrpauii 1 niicraB.
nepea6aqe!,x n-l (ryiM ni$iaaqii o!.asi3ar{ii) nn.2-5-? cr.40, nn.2,3 cr. 4l
K3nn YKpaiE!, ro6ro np!:
n. I cr.40 - crcpoqeEsi urariB, peopFsbauii;
n.2 cr.40 HeB;lloBilsocri rocali BHacn;lo( HeaocrarsBoi nBanioiKaqii a6o

r.3 cr.40 crcreMaarqtso 6s noBaxHrx npliquH rrocaaoB,x

r.4 cr.40 - nloryr! 6e3 roBaxrrxnpuqrsi
r-5 cr.40 E$'ruessi sa po6ory 6i,6ue 4-x M;crrriB BHacnilox xBopo6r ((piM

n.7 cr.40 - norBi tsa po6ory B loBepBoMy craHii
n.2 cr.4l - BrHHnx lirx lpr o6cnyroByBaHHi MarepidBHnx riHHocren, 

'nqoBosr aaiorE niacraB! !D Mpafl.r aoBipx;
n.3 cr.41 aMopauFoMy sqrsryj HecyMicHoMy 3 BrxoBHrMr OyHxriirMn Cr.43
K3nIYKpalHn.

K:f,l'j*l)
di (-r:l;E{},
\"i.t")--{${
t:'.:;^A
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8. Hma.qeM arcuorniHapHn cdrseHB Ea uesiB npoo(oMy (Ha roroBy

npoo(oMy troroaxesF MicB(oro nloocninKoBo.o opraEy).
cr.252 K3r[ YryaiH!

9. 3do.qr 3 oxopoHr npaqi ra rexsiM oetreru cr. 16l K3nn yR?aiHH

10. npaBuna 3 rexsikr 6e3neM y rpynoBrx nprMirremrx, cnopBari i r.A.

TrnoBinpaBrta 3 rexHi(! 6e3treM

I l. Tapnd iKaqittsi cnrckq
n.4 AonarM 1,2,3 Ismpyqii npo noprao( o6ercressr 3spnnaft flpalriBHnKiB

12. Ilepdi( nparriBHrdB b crcna aaMisicrparrBso-mcnoaapcb(oro, nepcoHaiy,
r(r MaME npaBo Ha nuBruresre nocaloBrx osaarB

n.3l riei x IHcrpyrcrii ( Ha l5-25%)
13. AonraM 3a cyMllr{esqr lpo4ecifi (nocaD, po3urpesM 3os!
obcnyroByBassr q! 36in6Dessr o6cr.iB BrrcByBasrx po6ir

D.52. raM xe
14. IonoxesM npo npeMircBaEs4 po3Mip! Marepiu6roi aonoMorr ra
npeMiil npariBB,t(aM ra rcpiBrnmM ycraHoB

15. nepelir po6h. Ha qri B. iaHoBr|o|orbcq i Hecnpr'r 'HBi

wos rparril arecraqir po6oqnxMicrrh, po3Mipn aonnar 3a Bv.qaMs po6ia

,4onaro( .}!!9 ao Iri€i x IHcrpyxqii
I 6. HarasHe Bilnycro(, nepea6aqesi aioqaM 3eolo,qaBcrBoM

cr. || la.ody y48iPu npo BiAalctkr.
17. IHui rqraHqe, nepeA6aqeri aircqrM 3eoHoaaBcrBoM

18. Po3cniayBasu serracqrx BunaadB! nro cranrcr i3 3Ao6yBaqaMu ocBirl{

nia qac ocBirsloro npoqecy, 3arBepaxeEoro saxa3on MiHicrepcrBa ocBirn i
sayM vxlaiqn lia 16 rpalM2019 poxy Nq 659.

19. IH i nnraHsr neper6aqeEi cnH nM 3a(oHoaaBc'rBoM, feseparbHoro,

fajl"3eBoo. pe.ioHanbHoo ra reprropiuLHolo )ronaM/. nilo,/M
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ao mnentrsnoro aoroBopy Mix atrp€mopo 3IO ,l! 8
d(A,1I'IHOll6I{Ar i nDoihcninxoDBM (o ir6o

lo

u2022p,

3ATBEPAXEHO
36opaMu Ay.qoBoro KoneKMsy

Bi! 01.02-2022 nporc(on Ne I

8 <KAJ'IHHOHbKA>

YT1PAB,IIHHJT OCBITI1
lrEmTrBcbKoi Mrcb(oi PAA]4

3AI{r'1AAY AOlxKr'IbHOI OCBIfi N!
rxErrETiBchKoi MICbKoi PAAr,1

NPABIIJIA BHYTPIIIIHI'OI O
TPyAOBOTO PO3nOP_S,4(y

0t.02.2022 N

I.3arnn!{i nonoxersq
1.1. Aasi npaBrna BryapluHBoro rty,qoBoro po3nopr!(y (Halani npaB!,a) e

nor(anhHHM HopMa BBUM anoM 3AKnAAy AOIIIKIJIbHOI OCBITI4 N, 8

<KAnhHOHbKb IIIEITETIBCbKOI MICbKOI PAAI,I. rrcrn pernaMeHrye B

BianoBiasocri 3 KoAeKcoM 3a(oHiB npo npauto yryalsr i iHUrMn 3aKoHaMn
yh?aiHn. nopqnok nprtHqnc rs lBirhHeHHr npaliBhixiB. ocHoBHi npsBs.
0608'13l{r i BirnoBiranbnicr6 cropis rpyaoBoro ao.oBopy, pexuM po6or!, cac
B.,qno,{h"h). Mipr npali8irxiB. a farox HUi
nh !HHq DeDibBsHcc rpyrosrr BinhochH B rauaAr 4ouki46Hoi ocBilr.
1.2. \4erob aaHqy npaBri . rvrureHu ryyloBoi lrcuunriHH. pduioharDHe
Brcop'{ndHHe po6oeoro qacy.lpoc aHHr eoexrxBHocri i nlonJrrrBr oc, rpdui.
Brcoxoir(ocri po6orn, 4ropMyBarM npooecinsoro KoremsBy 3a(naay.
13. niA Anclr,lnn;loo nparriMaerBcr Ha yBa3i o6oB'r3(oBe rD Bcix npaqiBE (;B
ninnoDrrKyBdpHq FpsBq raM noBe"iHX/. Br!HareHr\ B BirnoBEHofii 3 Xore(co
3a(oldB npo npaqo ykpaiHr, iHr Mr.r 3a(oEaMu, xore@BsrM AoroBopoM,
rP).roBrv.loroBopoM. ioKanLHrvr HopvarrBHxM,r aKTd/ jdMaQ Douxinopo

L4. AaHi lpaBnna lprnMmEcr 3aranbHr.rr{u 36opaM! (onem,By 3a noAaHHrM
,rpercbx 3 npoocni,^o8oro <ovrery tukls3y noutsinhioi ocB:/,
trBeprxyrorh(r Ea<tuow r/pemopa ra no.onxyoDcq i npo{cniriroBHV

f"::i+,i
b'.'/. P' P.e

$;..-'..-,u":j
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1.5. Arpenop 3aMaAy AoudnEsoi ocBirn 3o6os'BaHqn y BiAnoBiAsocri 3

Koae(coM 3arodB npo tha4o vryai'st, iturM! sopMarnBHo-rpaBoBrM!
sopMx rpyaoBorc npaBa, rpyloBtM aoroBopoM

aa6e,nee)saru y\roBr. ,ki heo6\:Dqi qrc norphMaHHt npariBHrrdMr
,hc!r11:Hr npdu'. IlpaurBHuriB q(; ro6poco8rcHo 3r(oq)rcrb csoi rp),0o3oi
o6oB'r3kr 3aoxocyBar!. Ao nopyustdB rlyaoBoi AtcqrnniF! 3acrocoByBan
Mrpr ancqrnmEapsoro crrrsetsnr,
1.6. Ilpr nprltHtrri sa po6ory aapent'p toBlHes BHanoMrrt npalriBstKa 3

aaslMr IlpaBnnaMt riA ocobtcrrn niantc.
1.7- vci numHHt, doB!%a!i b 3acrocyBaqHtM lpaBun Brpi!rye aqpemop
3auaay ao(drbqoi ocBie, B Mexax HaaasR noMy noBsoBaxeH6, a y Brna!(u,
nepe!6acesrx rrsHHsM 3a(osoaaBcrBoM i npaBtnaM!, cninhHo a6o 3a

noroaxesMM 3 nloocrinKoB'M roMirdoM.
18. lHnrB rydhHi 0608 e3ir npauiBHqriB nepeaoaedorbc! B coa.4eHit I Hrv

ryynouin y.o,4i rd B oco6rc i; nocano8ih iHctpykqii.
I -9. lpaBrra noBiaoMrtbcct toxsoMy npaqiBHtkoBi ni! oco6lqrnn ni.qntc.
LI0. leicr npsBrl noBrHeH 6)ft po,MrueHxil B tuali B rol l} nhoM) Micui

IL nopraoF trptrnBqmq i 3Bin6!eHI$ rpalriBstxtB
2.1. IlpariBqrxx 3aualy loDdn6Hoi ocB;M lptnMalorbc, Ha po6o1l 3a

rpyloBrM aoroBopoM, I{osrpamoM, crpo(oBolr yrolorc.
2.2. IIpn nprnsmi qa po6ory npaqiBHnrt Mabr6 no.qart anpexropy 3auaay
Aou(inEsoi ocBirx nacrynHi,4o$deqrr:
- 3atBY npo nPrnHeme qa Po6orY;

- aoBi!(y npo npucBo€ls' iaeErtOi(ariifloro eoay;

- rpyroBy r{dlrxKy rlt BiloMicr6 npo rpy.qoBy aunbHrcrB 3 pe€crly

oci6t
. !/1lov. a6o iHUrt ro^)MeHr npo ocBiry ek cneuid,rhq) o. B:D:
, BificB(oBo3oboB'Basi npel'tB,tflorB Binc6rc3tn (Bxrol(;
, Mearqsli BrcHoBoK npo B;.qclTsicG nporrnom3aH6 !r, po6ort B 3aMaai

Oco6a. r\a uuroByn"ct Hd po6of. uro srMara, creuidbHh\ jHdHh.

3o6oB'Batsa nolart BilnoBiaHi ao(yMesrn npo ocBiry q! npooeciilHy
niamroBry (4rrnoM, rocBiaqem'), xonii loKyMeHriB 3aBiperca6c' a'lemopoM
3arualy AolrxinEEoi ocBirr i ooopMtttorbct B ocoooBy cnpaBy npaniBH}ll{a, txa

- oco6oEoi kaprru ([-2)i
- 3arBn npo npunHrnr Ha po6ory;
- rcfl;i Haxa3y npo nprnllnr sapo6orY;
- oco6oBoro nsmka 3 ooniry Ka.qpiB;

- aonoBHeHHr ao oco6oBoro nucrKa 3 o6niry I{aapiB;

- aBro6ior?aOil';



- Konii ooni(oBoi KaprM rnarMKa noaaftiB;
- rcnii Binc6(oBo.o GrrM, nprDcHoI.o (aD Binc6koB6o6oB'Basrx);
- (orii ao^aMeHaa npo ocliry;
- Konii cBilorrrBa npo olpyxesu (lptr HarBHocri pbtsd npi3Brnr oco6r B

- tonii cBiaorrrBa rpo Hapoaxessr (npri HarBsocri 2,x Airen Bi(oM ao I 5 podB);
-Qoro-2m.;
- nnr neraroriqtsrx nparriBsr B:

- arecaaqinrorc nrora;
- cBiaoqrBa npo niaBllreHsr (BajioiMrrii.
2-3. nplnMnr Ha pobory 6e3 nolass, 3sraqesrx

2.4. npinsrnr tsa po6ory rpaqisH'(a ooopMr,€rBc' tsaka3oM rrpeKopa ro
3aKnaay lou(inhHoi ocBirrj rl('n oronourTerrcr npaqiBHnKoBi nia oco6lcrrn
nilnrc. y xa(si Mae 6]ru 3a3HaqeHo tsanMeHyBaEse po6on (nocaaH)
BianoBiaHo ro Knacuoimropa npodecin, yMoBn onnaaq npaqi ra iEUi icrorsi
yMoBs rpyloBoro aoroBopy,
2.5. 3 l0 'repBsr 2021 pory 3anpoBarxeEo enemposHrn o6ri( rpyAoBoi

Teflep nparriBqu( Ma€ Br.r6ip, uo HaAaBarx: Ayaocy (Brx(y qr BEoMocr[po
?yroBy niribHicrD I peccrpy rdcpaxoBah/\ oci6 trep{sporc pe.crp)
3aru6Hoo6oBl8rcBoro lepxaBHo.o couid6tso.o crT,uyBasHr. 3 qiei Aaflt3arrc, B nanepoBy rpyaoBy Knrxry ryoBorrr6cr nuuje 3a 6MasHrM
npa4sHr(a, i rkqo ree 6axaHH, e, BirMoBrrn po6ororaBeuB He Ma€ npaBa.
2.6. Ilp! nprioMi Ha po6ory arpemp 3o6oB,*assn o3HatoMrrr npaqiBHriM 3
!rbqrv s rmari louK'i"Hoi ocB:rh opasrndMH, iHUr!r aoKa,lbHrqr
EopMarlBsrMr BiasoueHllq !o 4yaoBrx oylKrin
npauiBsrru, rorenrBHnM lomBopoM,
2.7. Ha erMory rpauiBsr(a! rr{Ln Bnepue npr{tMaer6cr sa po6ory, mtrepoBa
TyaoBa xHxxKa oQopMnr€r6cr po6oroaaBrreM B o6oB'r3(oBoMy nopray rie
ni .Hiue 5 ,HiB n:crr nprfiHrrrr Ha Do6ol. l6epirarr nanepoBi r?yaoBi KHnxM
Ho8,x npaqiBs,(iB (flprdMrrx 3 l0 qepBHr) po6oroaaBeu6 Bxe He

2.& 3 10 qepBE 2021 pory norpi6Ho rorprMyBarlc6 soBnx npaB!, 3BinEHess, 3
ronrb Ea(a3y npo rprn'{HeHhr rp)DoBxx BiAEocrH np/

6yAh-rdii rilcraBi 3BinuseHHr.
2.9. 3axrcr nepcosuBs'x Aaxd npaqiBHnKa.
nepcoHdBHi aaHi npaqiBnr(a - iq4opMauir, r(a Heo6xirHa lrr po6orolaBqq B
,3 e .ky r rpynoBrvH 3'!HocrpavH i crocyfl hcq xohipfl tsoro flpauisHrra.
2.4.1. B u:rrx ,a6erneqehd noaB i cBo6orMor/H1 j rpoM4Hrqa
po6orc,qaBerr6 ; fioro npelcmBErxr npn o6po6rri repcoHuEtslx lasa
npd riBHr''i(a 10608,JeHi Br<oclBarx HacrynHi 3emrlhHi Brvojx:
- o6po6rc nepcosuBHrx Aaurx npaqiBHrs Moxe 3AincsroBarHch Brulo.rHo B
qirrx 3a6$neqeHrrr B!(oHaHHr 3a(otsiB ra ilrrx sopMarnBso-npaBoB"x amiB,
cnprrqHr npaqrBsu(aM B npaqeBnauryBaHHi, HaBqaHEi ra aBrqeHHi no



cryx6i. 3a6*necessi iHAsBiava,lBHoro 3drcry npalrBltnB' xosrlonb

r;.i*oirim sxocrl grxogasoipo6or! i 3a6sf,eqess' qinicsocri Mansa;

- Bci neDcoHubHi .qui lrpalriBss(a seo6xilso oAepxvBaM y EEorc nepcoHatEso

Aqpemop nor,{qeq noeiroMt,t npaqiBEt^f npo qiIi, nepeaoaqeEi qxepda 
'

3aco6! otpqMarlEe nepcosd6lrtx ran,x
- 3axrfi tepcoHd6Enx aa!!x npaqiBstM Bia senpaBoMipsorc i1Bt(op'craHHt

"S" "-".ri'"r**l 
ev-:a6*necesrn aipexropou 3apaxvEox noro rcudB B

nopaiy, ycraaorrenouv 3doHoM vxlaiila
Z.io. irpauirrma 3aualy aon(ir6loi ocBiru Moxarg npauprar' 3a

cvMicsrurBoM Bianos;A8o ao qts8orc 3a(oHoaaBcrBa

ilil o""s". ^i 
nocrvnaorE Ha pooorv 3a cvMicHlqrBoM, 3aMicr6 rpvaoBoi

xHrxrul toaslor6 aoBiAq 3 Micqt ocEoBltoi po6ort b 3aHaqeHMM nocart'

madrka po6orh, kBdiOirauriHol kareropii
:lj.:-^ v .pt,qo"i'i ''r,u*,i 

Braolocreil npo po6ory 1d c)vi'Fu-urBoM

nDoBolrr6cr 3a6axaHHtM npauiBlsKa rcpiBflrkoM 3a MrcueM ocFoBtsor pooom

2.13. nD iiMarccn lpalriBetka a6o nepeBoMet ioro 3 ycraHoBneroMy noptnq

Ha idury po6ory. trhpenop ldMarJ ,qouxin"Hoi o's q 
'0608 

tr)fl(q:
- ;.,i";;;" ;p*i"",-;"i roro np,ea i 0608 elk' 

'a 
:c'othi v!oB/ npdui'

J;;t.,; ;" po6oeov) licui ai arr 6vae nmu'osarr' He6sneqHtr i

uKianrB x Bupo6mqtx $aRmpiB, tKi llre Be ycvsvro ra MoMtBr Hacnra(q u

"nrusy 
ra:,ropour. noro npaBaTa ninbru i.KoMneFcauii 3a po6orJ B aaxux

yMoBa.( BianoBilHo ao snEso.o 3akotoaaBcrBa I rcnemrBRoro aoroBopvi

- GnafioMtrrs 3 rcneKrtBlrsM AomBopoM;
- Brcqaqtru npaqiBstnoBi po6oqe Micue' 3a6Bnecrrtr norc Feo6xi4tnMx ant

I '".i*-"^'*""* npauisHura 1 40fprvaHH' Bh or rexF'Kr 6e'nehr'

s"pio'+,,oi ca" 
' 'upil ''i;' 

nH npaLi a nporrno'{iFFH''6ernerr'
z.i+. npr nianucaxui 4yaoBoro aoroBopv B H6oMv 3a vroaoo c'ropiF Moxe 6)T }l

n"p"agi'*'ii 
""pox 

runpoop*ur a,1' ryaliBH!@ s uintx nepeBipK! iofo
eianosiauocri aoPnegin Po6ori.
ItEh H$aaos;rtHoMy p$ynbrari B"lpo6oB)Ba'rHi !'{perrop v& npdo 'no

"".r.*.".- "-1"i.'i,'ino*v ""npooo"vu'""" 
polipBalr rpvloBrr lorcBip

" 
npauirrrnou, ronep"a'rsiu loro npo qe 

' nncr"o'iI Qopid He lbHiue Eix 3a

rpr aHi, gxmasun nptqtflr, t(i crdn ni.qcraBorc Ane Bn3sdHt q6o'o

noauiesnta runr, rrti ne B'rpnMaB Btnpo6oBvBasHt

lepMiH B/1po6oB) BaHHr nph nphlHql. i ha po6orv He la( rocoBvfl6cq:

aa,: ea iral]x xinor i xiHor. qhi Mao.6,0rrcn Biro! '1o l 5 porrB:

- oci6. cKi e.qoctfff 18 !o'riB;
- oc;6, rxi 3a(isennt 3aKraa! ocBirt
cepealloi i BqIIlol npooecifiEoi ocBirn

orpuMaHin creqiubHocri B crPo( He

(aepxaBHo-i aqeArrarrii), no'iarKoBoi,

i Bneprire np nMarcrhct Ha PooorY no

6intrue o.qHoro po(y 3 aHt 3axiHqeqBt

- oci6, 3anpoueqxx Ha po6orv B nopta{y nepeBoav Bir iluoro po6o,o'qaBqt 3a

3roroo Mix po6oroaaqtM!;
- oci6, 3 tttM 3auFeaft)c rpv.qoBtii ao.oBiP crpo(oM ao 2 MictrriB



2.15. I-IepeBeaeru npauiBH!rc tsa iH!ry nocrifrFv po6orv B 3auaqi aouxin6Hoi
ocBir! 3 iHiuiarqBr ,qrpexropa 3aMaay, ro6rc 3MiHeEM rpvaoBtx SvsKliji a6o

rviheHhe i. rol Hn )Mos T) DoBorc !o_oBopy. ron). kd, roc, ri16kq 1 nhcovoBoi

2.16. y Brna!ry Btpo6sxeoi Eeo6xirqocri aaMiHicrpaqit 3anaqv Mae IrpaBo

neleBor/rr npaJisiur(s tsa crpon.!o orhoro Micque da He o6ryoMeHv
TpyaoBrM aoroBopoM po6orf, B roMy x 3aKnali TepMiH nepeBorv tsa iHlry
po6ory ,qM 3aM;tsr BiAcyrHEo.o npaqiBE m u€ Moxe nepeBsulyBar! oaEo.o

Micrur Ha ryort3i (des,qapsoro pory (3 I ciqM no 3l .pvau). np! q6oMv

nparriBM( He Moxe 6)Ts nepeBe.qeHtn ta po6ory, t(a nporutro(aasa tow 3a

2.17. IIpaqiBM( Moxe 6yrt nepeBeAesqn Ha po6ory, t(a norpe6v€ 6itBu
s!36l(oi rudioircqiirnue 3a ioro n'c6MoBob 3rclolo
2.18. flpr 3MiEu B opraHi3aqii po6orn 3auaay lou(inLHoi ocBir! (3MiHa

pexrMy po6mr, dn6(ocri rpy4 BBeIesE, HoBd QopM BtxoBasst t r.a)
.sonycKar$q npoqosxeHd po6orr ia r;n xe nocari "s \neqid6iicno
$uioi(aui€k). C)TeBa 3MiHa yMoB npaui npaqiBH!rc: cxcreMa I po3M'p onnar!

ryaui, nir6r. pextMy po6ort. yqasoNentst a6o BirMita HetoBHorc po6oco.o
qacy, cyMrreHHt nocaa,3Mtla nocaA 1!Eue.
IIpaqiBHrK npo rre Mae 6)T t noBiaoMneHtfi qe nbqi(e, tK 3a 2 Micflri ao

2.1o. nepeBeseHHt npalishnKa Pa rHU) po6ory B vexa iaKraA rourinbioi
ocBirr ooopMnrerbct Haka3oM ltpemopai sa nilcraBi txorc po6lr6ct 3antc v
ry)Aos;l xHrxr i npduiBHtsa |,a s/Hrrkov Btna.lxiB aMrdcosoro

2.20. npHnHceHu rii ry),qoBoro!o.o3opy Moxe !arh 
^licqenrue 

Hd nrac JBd
neoea6areHrx erHHuv iaroHoDaBcIBov 1a ) voBsx. neperbdeeHrx B KonPaKTi

2.r1. 3a isiqiarrBr npaqiBHtxa rpyaoBi BiasocnHH nptntt'lo'rEct 3riaHo 3i

cranrM! 38 m 39 Koae(cy 3a(oHiBnpo npaurcy(pai!s.
2.22.IprrrHehH' oii Ip) loBor o loroBop) u iHiuidlrBob MacHtrKd Moxe varr
Micue 3 fl;rcmB, nepea6aceHtx cramtM! 40ra41 rcnn.
2.23. AiIo TpyaoBoro aomBopy Moxe 6yrn rytntFeFo Takox 3a )MoB'
nepeA6aqeqrx ryEKraMn 1,2,3,5,6, crarri 7. E ,36 K3nII vtpal!!.
2.24. CrpoxoBUi rpyaoBtn aomBip. yuaae tl Ha teBstn c,poK (He 6itBue 5
poxiB/. porprBanDcr ir .d(icqePHiv repMiHy toro tril npo uo npduisd r Mac

6yru nonepe!^eHIrH y nqcbvosi dJopM: ce qeHU Hix 1a rpr rtsi 4o raniHqeHHq

di cl)oxoBoro AorcBopy. y Bsnaa(y. txuo xoaHa 3r croptH He 3axaada
poiipBaHHr c?oKoBoro rp)aoBorc roroBop). rp),losrn ,[onoBip BBaxa' rbc{
ynaaeHrM Ha HeBrBtsaqeslt crpol(.
2.25. 3Bin6HeHsr y 3B'r3Ky 3i c(opoqeE tM uraly a6o etcetbtsocri npalisHiIxiB,
a6o !o HeBi,qnoBilqocri 3ai:Masin locaai, AonycM€r6cq 3a ryoB4 t qo

HeMoMlBo nePeBecrt npalriBMq Iqo 3Bin6sto6ct, 3a norc 3roaolo Ha tstrry

po6ory i u noroD{erH'M npo4,cnilroBoro hoMirel) !Ma.4y aouK:nbHoiocBi h



lll. OcsoB{i o6oB'mxs atrpeMopa 3aMaay aou*inLHoiocBirq
,4ripenop 3aua,qy 3o6oB'$a&n:
LL ia6$neerrr nor!/vaHM Brlor craDry ]asa,{, .4our:rbpoi ocBirr i

r.2. {a6e,reeqn ceo6\irHi oprdeila ri Hi aeKoEo!iehi )vo8/ nn npoBeneiHt
o.Br'tsLoro npoueq Hd piBFi repxdBHB craHnapliB qroc ocBirr. ffc
eoearHBHoi po6or/ neaarorieflhr Ta iHutx np8u:BtsqkiB 33r4aay .uouki,6qoi
ocBir!, BianoBiaro ro ii!6oi cne{iubdddi s, {Baiioimuii.
3-3. BBEacr& nela.o.iclnM npauiBsrxaM po6osi Micqr, csoecacso ,loBoasrn
ao BiaoMa po3Maa 3aMr6, 3a6e3neqyBarr li leo6xi,qdaM! 3aco6aM, po6mo.
vBMEo crsx&cr ao norle6 i 3anrriB lpaqiBE (iB.
3.4. vloc(osdoBar! ocBiciii npoqec, BnpoBalxyBaa! B npamrxy !o6om
kpdurrir aocBiD. npor o,/uiine!aroriqdrx rd iHUr\ npauisHr(iB.cnprMosdi Ha

noninreHsr po6oru 3anaAy AoukinBHoi ocBi'r!.
I5. OpraHi3oByBarh ni,qroroB() Heo6\inhoi rinbhocri nenaro.i,Hrx rdrpiB. ix
areoauio. npaBoBe i npodecrlpe paBeaHHc. qk y cBoi v) ,aMaqy rouki,LHoi
ocBirr. Jr i BilnoBi!Ho !o yro,! B iHU/\ rats rroax ocBirr.
3.6. yxnana, tl ; po3prBarr rpyaoBi !o.oBop! 3 n€larorilMMn nparriBsrrcMt
BianoBiaso ao erssoro 3a(osoaaBoM, 3arcEiB v(paiq! <I]po ocBirp ra (Ipo

1.7. lUop:'.do y lep8ii-cepnhi lrcq|.r nepcoHubHo 3BiDBdH Hd ,drdbHrx
36o!ax neaaro.icsorc rcremrBy, 6aG Bc6(oro rcMirery ra rpoMalc6rccri.
3.8. B4aaBan 3apo6imy nnary nparriBHr@M y BoaHoBneHi opoM. HaaaBart
BirrDcrkr B. iv npsuiBHflkaM BianoBi0Ho ro rpa4i(a Birnycroh
3.9. 3a6e3neqmn yMoBu rexdiK' 6e3neK', lrpo6E,coi caHirapii, HanexHnM
rexHiqsrM o6naaEaHHrM Bci po6oqi Micqr, crBoprcBarr 3lopoBi m 6e3neqni
yMoB! lpaqi, Heo6xiaHi arr Bll{oHanHr rrpauiBsrr{aMn rpy,qoBrix o6oB'r3(iB.
3.l0.,qorpnMyBarlrcb quHHoro 3ar(oso,qaBcrBa, an'BHo B'(op'cmByBaa!
€co6r uoAo Bloc(oHreeHc ) rpasi cq.rvrupeHHc rpyroBoinrcqrnriHh.
3.11. 3aincsrcBar! (osrlonB 3a rdcrn ocBirsloro !po(ecy, BIrI{oHaHH-tM

ocBircix rporpaM. oprdci3suiro xap") BdHtsr i Me!rqHo-o o6c ryrcB)tsaHH' Diret
B 3aKnaai.qoDidn6Hoi ocBir!.
J.12. anin"Ho , npodcnirroBrM rovirmv tuMaay aourin6Hoi ocB: /
cBocuacHo bo,rnqlalr nponolqu:i rpsuisH/(i3. HsnpsBleci Hs non'nueHHt
po6mr 3aKnaay aofidnbHoi ocBirn, niarprMyBar! i 3aoxoeyBafi ryaarx

3.13.3a6eneelBarr HdexEe yrprM&M nprMiueHHq. ondeiHq. ocBi neEcc.
BeHrnnrqii. o6nanHaHHr.
3. 14. vsa,qar! (onen!!!!n ,qoroBip.

lV. OcHoBHi0608 *rtr npauiBHxKiB !asaly doutsin6HoiocBirtr
IparriBsrK! Mrcr6 npaBo Ha:

4.1. yMaraHu. ,!ir) z po,:pBap r rplao8orc AorcBop) B nop,rky iHa
)Mo3a\.,hi yc.anoMeHi KonercoM ,arohiB ) rpaiHH npo nparuo. iHU/MI
3aKoHoaaBqriMfi amaMn.
4.2. HaaaHHr 1k po6orn, o6yMoBneHoi rpyaoB{M aoroBopoM.
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4.3. Po6oqe Micrre, Bi,qloBiaHo yMoBaM, nepea6aceHrx ,qepxaBE M,
crasAaprdr opraH;:rauii i 6*neM nPaqi, KonekrtBHlM ,qoroBopoM.
4.4 CBo("acH) i B nosHov) o6cq,i s/n ts,y ,apo6hHoi nnarr y sitrnoBinHoc i ,i

csooo kBuiOi(dui.o. cudldi.,o po6o1r. xrnbricro it(icrc 3/Ko[aHoi

4.5. noBr ) i noc.oBilH) iF+oov.uib nDo )atosh r oui : BrvoM , oxopoqr npaui

4.6 npooecinsy niarcroBKy, nepeniaroioBia i niaBsuesst crcei kBMioiMqii B

lopraq, ycreoBnesoMy KoaeKcoM 3eoBiB ykpaist nlo npalrb, isutM!

4.7. BeaeuHe (onemnBHox teperoBopiB L ytoranestst rctemtBflnx AoroBoprB t
yroa qepe3 cBoix nleacraBH XiB. a rarcx !a iHoopMalrirc npo Brt{oHaHst
ronemfi BHoro ao.oBopy, yroa.
4.8. Ha areoaqio Fa lo6poBinlHin ocEoli xa Bi,qnoBia6r ruuioil(aqi,iHy
kare.op;o iotprvaHHc Ii. y Brnarry \(niutsorc npoxonBedHt sTcrduii.
a.q. Grpr!aHHr ) BcrapoMeHov) nopt!{y neHcii rd srcnvrv ookrB ro
locr.sessr xuMn neHcitHoro Biry-
4.10.3uro npo+ecinlol qecri ra BnacHoi riaqocri. IlpocyBam, no ctryx6i y
pai (alpoBoro Bia6opy.
4.11. Ha noBa.y i BBiqnnBe craBteHqt 3 6ory aaM;Hicrpaqi! airen i 6ar6(iB
4.12. Ha po6ory 3a cyMiclrurBoM.
a.ll. BiqrHrq Bq6ip OolM. ve,oriB. €co6is HaBraHHq. sreMeHu ne.rdror:qHoi

4.14. IHAnBilyuBHy ra arcmHlritHy reAarcriqsy liqnbHic'r6
4.15. Eparq ycacrb B o6rDBopeHHi ra po:,B'BaHqi Bcix HatBaxrrBiutx ntra$
firn6Hocri 3aualy lol-lKinBqoi ocBirt, ftacrB y rpoManc6rcMv

caMoBp,ayBasli, 6yrr qreHoM npoocninrur.
4.16. nilBll]reHHr l<BuioiMuii, nepeniaroroBt(y, BinEH'fi B!6ip 3Micry,

nporpaM. OopM laBqasM, opmHi3aqin ra ycreoq txi 3Aiiicsrcrorl niABtqesH,
Gui0i(aqii i nepeniaroroBry.
IlpauiBqrK! 3o6oB'BaHi:
4.17. CyBopo rorprlyBdrHcb loyroBoi lhcu n4icr. BitrnoBirH x noca-4oB^
iscrpyxqin, BrKoFyBar! npaBlta BFlrpieH6o.o po3nopt,qKy 3auaay
rou(inBsoi oclirr, cBo€qacso i roqso B!rcH,tsar! po3nopt.qxeHHt Alpemopa
tuMany. He BiaBoni<arh ihu,rx npaurBH"riB sin BnxoHaHu i\ rp)rosrx

4.18. Aor?rvysar cq ne,4arcrieEoi erHrH. Hopv ,a MbHo, onchKor vopdi.
noBaxarr rjrlicE arruF m li 6arBRiB; 3a6BnecyBarn eMoqinstn (oMooPr,

3axrcr arBrn si! 6yaE r(d oopM ercnnyaraqii ra ain, td urI(oa'TB ll
3aopoB'Io, a raKox Bia Oi3rqsoro ra Ircnxono.iqHoro sacrnscrBa
4.19. Hecr! Bi,qnoBiAatBqicrB 3a xrnt, ObxqHe i ncdlcHe 3.qopoB', nrrtE!,
3a6e3neqyBarr oxopoBy xrrrt i 3aopoB's airen, aorpHMyBaMcE cuimpntx
npaBnr, BirnoBiraft i HocaHnt liren, BtrcHyBarl{ B}rMoM

Mearcuoro nepcoHuy noB''3aEi 3 oxopoEorc i 3MiuHeHHsM 3aopoB't aireii,
n!oBo.!fr Q\oax 3 rampDBacHc. enro cre^rrr.r r. Br(oEedM;Hcrpyruiq
nPo oxopoHy xrr:rr i 3ropoBr,qir€n.
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4.20. nosaxar! .qrrr!y, rr oco6tcricr6, BtBqar! iI iHAtBiAyd6Hi oco6ntBocr;,
3sarr li cxrr6Hocai i oco6ttBocri xaparepy, aonoMararr ln B crmoBneRi i
lo3BrrKy r( oco6rcrccai.
4.21. 3a6e3neqyBarr yMoBx arn 3acBoenst BtxoBatsqtM! sa8carLHtx nporpaM

sa liBHi o6oB''i(oBxx aepxaBssx craqapriB, cnpttM po3Bsrry 3ai6Hocret
airen. AorpnMyBarsca teaaro.iqsoi er!&, nopM noBealsM
3a6e3treeyBarr eMorrinHrn KoMOopr, 3axncr atrtH! 3;a 6yAb tMX rin, td
rrca,rb ii 3aopoB'n, a aa(ox Bia Oi3trcrloro ra nc'xororiqtsorc sacunbcrBa.
4.22. Bepenu o6ralHaHHt, iEBeHrap, itarepid!, saBsaibHi toci6Htru rouo,
B/\oBlEarh ) a'ren nourirhqoro siky 6epeMrBe c.dBneflhe ,Do v3ttsa euat)

4.23. Ilpoxoasr! y BcraHoBnesi crpoM Meruqstii o.trA. AorprMyBartcB
caHirapsrx sopM i npaBu ririeHu npaqi, nporte aeMiclnx 3axoais.
4.24. CniBnpaqrcBar! 3 ciMi€b !!rrx!
sr(oprcroByroqr crracqi IKT pecypc!, lPoBoaIrT t 6arB(iBc6d 36opt,
Koscynbradi, :raciaaHH' 6ar6dBcB(oro (oMirqy, noBaxarx 6arb(iB, 6aqqg B

4.25. CreKrrr 3a BilBi,qyBassrM airen cBo€i rpynt, cBoeacso noBiloMtmt npo
BiAclcix aireii cecrpy Mearctsy cmluy, arpemopa.
4.26. HeyxdL8o BnroHylarr pexr'rM aHr, HanepeA poen6so roryBarrcr !o
3aHrr6, po3po6nrrn Mero,qrr.rHi Marepid', tsaoqsi noci6lu(Il, anaamtqHi irpn, B

po6o1i 1 0h6v/ BrroprcroByBarr HoBirHi rerHonorii.
4.27. bpdrh ),acr, ) po6od neD"rori.rH^ par 'aMan) nouKinhHoi ocBirr.
BrBqarr neaarcriqLf rireparypy, 3mnoMqftcr 3 rocBiaoM po6or! isnrx

4.28. Becrr po6o1y B MeroancsoMy m6iHeri, roryBaat
nia6lpar! Mero,qrl'rHqt Marepid aD npmleBoi po6orl{ 3 airBMt, ooopMntrt
saoqsy treaarcriqsy arirarrio, creH.qr.
4.29. CninbHo 3 repiBH'xoM N{F'qq!M roryBart Int.qiren po3Bar!, cB'ra,6par!
yqacr6 B cBrrroBoMy oqolMnests' 3mary.
4.30. IpaqrcBan y ricsoMy rcHraxri 3 iHsrLIM reAarcrcM i toMiqHt(oM
BuxoBar€nr B cBoit rpyoi.
4.31. CrcreMqo nnaEyBaE ocBirBro,qi"!6Hicrb, iHoopMyBao aAMisicrpaqirc
uolo(BolinnsHiB. Aorpqv)Bdrcb npaBqi i pexrv) Be,qeiHq noryMedTauil.
4.32. Cecrpa Merxcsa crapua 3aincHn€ nixyBanbHo-npooira@si 3axoa!, B

rcMy 'rhcn; npororrreHF, 0608 qlkoBr\ MeDq"HHr orn'4i8. hoHfpor6 id (raHoM

3aopoB'r, Ob@srM lo3BqrrcM arrrHfi, opraHi3aui€ro Qi3rqsoro BAoBasHr,
3arapryBaHHrn, aorprMaEtsrM casirapso-ririesiqsrx HopM ra npaBrn, pexrMoM
ra cKicm xaDsvBaiu.
flpiqiBtrtrnr, uro o6iiiMalorL
aiqn6sicrro, 3o6ou'r3axi:

nocaar, (enoB q3aar

4.33. |lparroBar! cyMnisEo, aorprMyBaftcb pexuMy po6or! 3aMa'q/
qo rxirohoi ocBiT , Br'rr(oHyBarn BUMo-/ Crd)r) i nonoxeHM
aoroBopy, aorprMyBaarcB arcqrniis! npaqr.
4.34. BrrcsyBar! BrMor, 3 oxopor! npa{i ra 6e3neKv xqneaiq6Eocri,
rorprv) Bdrrcb npaBrn rexHih]r 6elneKH. Brpo6Hrqoi catsirapii. I porrnoxexHoi



6$neM, neper6aqesi BianoBiaEuMli aircctMu iHmpv(TtBlro _ nopMaqBHtMI{ ra

iEcrDyxrrBEo-MeroltqstMr AoryueHraM!
4.35._ 3linclloBa,t cBob po6ory Ha niacraBi etsEoro 3a(oHoAaBcrs4

Blyr!;urHix norc,16tsn aoKyMeHriB 3asaAY aom.irBsoi ocBirt' rcPyoquc6

nocalosob a6o po6oqorc iscrpyKlitMs, rqo BBHaqanrB

o6oB''3dB (po6ir) ant Koxso.o npalriBH!rc'
4.36. IDo Bci BtnaaKt rpaBMam3My serando noBuoMrtrt .qrpeKropa 3aMaav

,soukin;Hoi ocBirr. B^ Barr ao! B no Hera;Hov) )c)heeHo nprqrts i )voB
nro nepeu(oaxamB qtr ycxnaasorcrb EopMusHe Bt(osnn, po6o&.

4.37. Ipoxo rt B ycraHoBneti repMi MertqHtn o.nt!
4.38. Paqiosa,l6Ho Bteo!,tcroByBart eHeprosocii ra isui Marepid6si pecvpc!

3a(narv aoudnbHoi ocBirt.

V. Pobo{trii qac i noro snmp{@{rt
5.1. An, npaqiBHnxiB 3aualy ,qoluKitBsoi ocBira BcranoBtnfl6ct n'trtqesrrii
po6ocrn ruxaes6 3 lBoMa Btxian Mq !E Mn cy6ma, Eeqint ra cBtrKoBrMx

PexuM po6orx 3aKtary:3 8.@ ao l7.m
qep.oBa rpyna 3 7.00 ao 19.00

Uinoqo6osa r noHerinM no n crHhlo 2'4 rc.o

5.2. y Mexax po6oqo.o ast lreAarorisHi npaqiBsr(}l 3auaA)/ BeAvr6 Bct BI{AH

HaBqd6Ho-Merollcxoira lay(oBo-aocniastlrbxoipo6ort BiInoBiIEo Ao nocaat

i aBqan6Bo.o flnaHy.
TpsBuicrB lo6oqoro rqxst:
- aspemop 40 roar!;
- BrxoBarenr-Meroal{cra - 36 foarH;
- BuxoBareD 30 roalu;
- (epiBHr'rKa MF eroro 24 rollrHt;
- npaKrwHo.o ncltxorora - 20 re.qrs;
- ceopx Mear{qEoi craproi - 18,5 masH;
- o6cnyroByFeoro nepcoHany 40 rorrE
Am rrpeKropd iaMdry ,rouKinbHol ocBi I 3cr€HoBnErrD.t tseHop oBaHrn

I/rr oxpeMnx npalriBF KiB 3a noroaxesuM 3 npoocninKoB'M (oMireroM

3mpoBaArqerEct niAcyMoBasln o6niK po6oqoro qacv.

fpdoirr po6orr 3atsepa4.lorLc' n pe(topov raKna4 rourtilhHoi ocBjn
cninlso 3 npoocrinr(oB,rM (oMireroM i nele!6aqabr6 qac noqar a I 3ansqesnt

!060rr. netepBr,4tr Biinoq/Hr). o6:!y l pao:{u oro,ouvrorbc, npaqiBHrrav

niA oco6lcen niln c.

5.4. v pa3i se'rBneHHt sa po6orJ no xBopo6i nparriBsx( 3o6oB'Bas'n

crroBicelr r/peKropa a6o (ecrly ve,orqHy c?puv q(ovo d paHire a ra^o'j'

naaam ni{c'roK rrMqacoBoi Henpaue3aarHocri B nepurtn aeE6 Btrxoay Ea po6ory.

5.5. np' silcyrHo$i neaarora a6o iHuroID npauiBHltm 3asaAv aon nBHoi

ocBim arper"mp 3o6oB'BaHtn repMiHoBo Bxtru 3axoaiB lroao fiorc 3aMiHIr

iHurrlM le.qaroroM q! npaqiBHtrcM.
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y pai qe'rBnesHe npauiBtsq(a Ha po6ory no xBopo6i sr 3 itsDrx nprers
'$6opoqqflL\q .prno8oM) nepcoHuy,Mdn) trouKrnbHoi
po6ory ao tpuxoly 3MinEoro nlarriBslM. y lai HeBrxoA, Ha po6ory 3MiEHofo
npdu BHP(8 B/\ocarer6 nosinovnri npo ue Drperropd €Ma4/ rou(irbfloi
o.Biru, ,.xn G6oB'q,dhrri Bxrr/ doaiB lrq He sizcol ravHr iHLev
l'DaqiBHnrcM, -'Ix!ro seMae 3aMiE!. ao suruarn liret B]ixoBardrc

5.6. v pdri rpqlyrrheiHr Do6of/ rd<ta[} roukilLHoi ocBiru. rnpuersehorc
Bilc)THicrlo oprani3arrinslx a6o rexsiqlrx yMoB. Heo6xiaHrx anr BrKoqasst
po6or!. HeBi.qBop@Eoo crnob a6o iHUrnMx o6craBrHd! (mpM!s,
ran.ranDhHi peMoHr. rpoMa.4rdc$i nii y Brr. rai ra dbHoi
cycnirbroi seno(opr ro,!o) nparriBHuKaM qac npocaob onraqyerbcr 3
po3ldysry BcraHodeHoro .qoroBopy, ane re Hrxqe
Bir lBox rpduH rapnOsoicraBru BcraqoBreHoro npaqiBs!(oBi po3pray.
5.7. y pari npocroo npdqiBH/<r vo4'rD 6)aH nepeBereHr ra ix 1rclokJ,
ypaxy8anBrM cnerrid6Hocri i KBa'r;oimqii m iBury po6ory B 3anaAi Aouxir6loi
ocBirr ra Bec! qac npocroro a6o B inuy ycraHoBy, de B rin caMin M;crresocri, sa
crpo( !o olsorc Micrrlr.
5.8. IIrmsHr Heo6xilHofii nprcrHocri a6o BiAc)"rHocri Ha po6ori npauils!(iB
y par npocroro Bsprruy€"rbcr B rcsryerHoMy B!traary axpemopoM 3auaay
souRin bHoi ocBi | | ,a I ororxeHciv r npoA.ninrosrM Kovirtrow.

vI. Opranitcuis i pextrN po6ortr ]aKran, rouNin6Hoi ocsir {:
6.1. HaAypoexa!o6ma ra poboray Brx;arira cBrrKoBilsi He aonycmerBc{.'la)eeiHq oKpev6 rpa!;BhnhiB no po6or/ B ycraHoBleci qnr H/x B/x;!Hi 

"dironycras.Fcr y Bnlrr(oBlx BrnarKd, nepeA6aqeHrx 3aKoHoaaBcrBoM, 3a
(polnopt[aeddrM) r/penopa'Mar) aourii6Hoi ocBhH

ra nonepeAHhoro a€Bony npoocninrcBo.o (oMirery. Po6oTa y BrxirHnn aes6
voxe kovnetscyBarficq crop;H pasdHHqM iHmoro aM
Bianoe/ir) a6o ) rpouroB:x oopviy no!siiiHov) pol!rpi.
6.2. Atpe(top 3aMaA/ roudnBtsoi ocBirn y Brrnloqdnx BsnaaMx Moxe
3dyqarn neaaroriqsrx npaqiBsnkiB ro qepryBusr B 3auaai. fpa{Dik
eepryBasM i norc rpuBanicrh 3arBeparq€rBcr arpemopoM 3a noroaxeHlrqM 3
npoOcnirltoBuM ItoMireroM.
qepryBaHHq ) Br\iaci fi {Bqr(oBi tdepo6oei ali rovrercycrL.q HaraHHrv
iHuoro qacy Birnoq!!ry ri€i x rpnBanoc.ri, uo il qepD,BaElr, y Ean6nyxqi 10
rEiB. 3a6opoHrerbcr 3anyceulr ao qepryBaHHr npaqiBHnKa 6inBue oForo pa3y
Ha Micrrr6. AHi Binnoqr.{HKy 3a6opoMs6cr saxonrqEarr ra npu€asyBar! ro
u.lopiqHoiBiarycrx! a6o (oMtrencyBarr.rrolar(oBoo onnarorc.
6.1. la6opoHqc'Tbcq ianyear/ no qepDBacHr y Brxi,r.ri i csqrxosi aHi Ba rrm
xiHoK i MarepiB, r MahrB Airen BircM ro 3-x podB. XjsM, rd Mar.n6 rir€t-
iiBuiniB a6o 4irep Bi(oM si! rpDox Do eorrpHarurr/ poriB. he Mox)r6
3dyrarrrcb ao qepryBasM y BrxiFiicBrrKoBi rHi 6€ lx3rc!r.
6.4. rpaoi( tsa,qaliHt LqopiqH,x Bianycro( noroaxy€rbcr 3 npoOcnir(oB"M
(oMireroM icKraaaoBcr Ha koxsrn (aneHAapHrn pi( Fe nbuiue 5 ciqFr.



l.l

6.4.1. 3a 6axaHHrM nparriBHrra (cr.10 3aKoHy vr?alhr ( po Birnycrru)) y
3pycsrii !,1r H6oro cac lropicli BilnycrM saAaor6cr:
l)oco6aM Bi(oMro 18 loriB;

3)xiEMM - nelea Bianycrkorc y 3B'8ry 3 Ba.irsicrr ra nono.aMs a6o nicnr Hei;
4) kiq@M, r(i Maror! rBox i 6inEure lireil BiroM Ao 15 poKiB a6o .qnr!!y-

5) cdorlin Marepi (6aGq), cri BudoBlbru lrruEy 6* 6arB(a (Maftpi);
orirysd, !iuyBu6!r(e a6o isulM caMmsiM oco6aM, rd OaroqHo
lrxoByrorE o.qsoro a6o 6jnlue airii Bixonr ao 15 po(iB 3a Biacyrsocri 6arBdB;
6) apyxrraM (conoBixaM) lincB(oBocrryxboBqiB;
7) lerepaFd npaui ra oco6aM, r(i Mer6 oco6nrBi rpyloBi 3acnyrr nepeA

8) BerepasaM Binr , oco6aM, rd Malorb oco6,rBi 3acnyr! nepea Ear6kiBurHoro,
a ra(ox oco6N, sa rMX noMprcer6cr qrHHic.rh 3aKoHy yrQaiHr <dlpo craryc
Bfl epaHiB siiier. I dpapii ix coui4nDhoro "avcry.9) B isr"x BtinaAIGx, nepea6acesrx 3eoso.qaBcrBoM, rcre@BsrM a6o
rpyloBrM aomBopoM.
IIpaIiBHIlI{aM, rxi Eaqabccr B 3analax ocBirr{ 6e3 BiApnBy Bia Brpo6srrrrBa,
qopiqqi BilnycrKn 3a lxtsiM 6daEE M lprerHym6cr ro qacy npoBeAeHHt

Br(osasqr na6oparopHrx po6ir, cma,4asM 3anidB ra
rclr|8. qscy niqoroBi(n i ralHcD rrniovio.o npoeKD .d iHLtn po6 .
nepeA6aqeHrix HaBqarbxob npor?dorc.
6.5.3ara& 36op! rpyaoBorc korenrBy rpoBoA{rbc, y Mipy Heo6$AEocri, ue
Ee phue oaEoro pa3y Ha piK B Hepo6oqun qac.

3aciAaHHt re.qarcri.r8oi palr nloBolrGcr !e piaue qorrpBox pBiB tsa piK. Bci
3aciaarsr npoBoAer6cs B Hepo6oqxn qac i He noBnHHi npoAoBxyBarlicr 6in6re
aBox m,qru, 6ar6dBcBd 36opr - tse 6irBue niBrop! rearqr.
6.6. [eAarori.iHnM rpauiBHlxaM 3a6opou€rLcr:
- 3MiHoBaa! Ea cBin po3cy! po3xnaa 3aHsrb i rpaoiKr po6orr.r;
- npoAo!^fBarn a6o crcposyBao rplluicrB 3asrrB i nepepB Mix E MU:
- nepeaopycaru BrrcHassr r?yAoBm o6oBrn(iB:
- 6e3 BiAoMa AflpeKropa, a6o oco6!, rKa norc 3aMiurye, 3drDarn po6oqe Micrre
6e3 nolaxsrx nplsrs;
- y pari Biu\,,1Hocri , pirdr\ nprerp olHoro 3 no!InHxx BHxoBareniB rplnr.
lopyuyBam po3uaa npoBeAesHq3aHr'r6;
- BirLqa8arri ,qiren oco6aM y lerBepe3oMy craHi.ra HenoBHonirHiM oco6aM.
6.7. Ctlopqiv o.o6aM rorBoiqflbcr 6yrr np/c) rHiv y rasad rourKirEioi
ocBira rin6M 3a y3rclxessrM i3 llpenopoM.
6.8.3a6oposrscr B po6oqufi qacl
- BilBonimrtr neAaroricBrx npaqisHrdB Bia ix 6Bnocepelqix o6oB'r3kis Ant
Facri B !i3!nx rccnolapcBrux po6orax, 3axorax, He

- BirBonixaH{ npariBHr.{(iB "aKraqy nouKinhHoi ocBirr sir sr(oHsHHt
npooeciilHux o6oB'r3(iB. BnrarKiB, nepe!6aqeHrx qlHsrM



6.9. B npvMilresHi 3axnaay aoudn6loi ocBir' 3a6o!oHt€"rbc':
' 3saxoarfrcr y BepxsloMy oABi i rcnoBstx y6opax;

- .ystso po3MoBmm r uyMrrt B rcptaopax:
- lo6xrr 3a)tsuemr flpauiBH!(N s nPncyrqocri ,qiret
6.10.8 nepioa (alaHrt'Iy qt npornefliAeMiqsoi curyaqii 6arEru ra cropossi
oco6r B rprMilreHM 3anaav se aonycKarorLct.

VlI.3aorcqeusq 3a ycnixt B po6ori
7.13a 3psroBe srKoHadflt myqoBr\ 0608q3kiB. HoBaroP(rBo B npdui i iHUi

aocrrneHE B po6ori 3acrocoByrorBcs sacrynri 3aoxoqeHst:
- o.onouesM no,qt(!;

- saropoaxeHHt.paMororci
- Haropolxesu liBHnM noaapys(oM.
7-2. 3a .qocrmelsr Buco(ux pdynBrariB y saBcaHsi I BqxoBasli ne,qaroriqd
npdrrBhhKu. ra loroAxeHMM I nPooclirkoBrM koMireroM. rpe.qoaMq|orb(t ro
HarcpoaxeEflr aepxaBslMt HaroloaaMti nprcBo€Ert

ryNorea, ;xurMu BraaMr MopaibHoro i Marepidls
7.3. IparriBtsrKaM, tKi ycniuso i cyMtiHHo Bu(osybE cBoi rpyaoBi o6oB't3(Ir,

nepuD eepD nepeBarr : couianhHi 1in6n 3 Me^ax cBoix

noBHoBMeEh i ra pax) Hor. MrcHHx rouriB leKqaty louxinbHoi ocsitr.
3aoxoqesM flonepe,qHEo y3rolxyo'rbct 3 npoocnit(oBltM rcMireroM i
orono(ylorhcr B tsa(ai (po3noptaxessi) atperropa, aoBoatalct ao BtqoMa

Bchorc ronenuey 3aKnaa/ aoudnBsoi ocBirn ; 3asocm6ct.qo rpyaoBoi KrsxM
npaqiBH'ru (3a 6uduM).
npr .acmcyBspHi u\oiiB saoxoqeHPt tu6$neey.rbci no'!HaHu MopdnLHofo i

Marepian6sorc crsMyrK'BaHHt npaui.

VIII. Crrrne{sr 3a DopyuteHlrt apyaoBoi atcntnJrx{
8.1. nopyueHM rpy.qoBoi a,icqunnist, ro6m cBiaoMoro leBnnoHaHHt a6o

Bn(oHaHH' npaqiBsrioM norqtaaestx sa HBoro rpyaoBr!{
o6oB''3dB, cnpnrMe 3a co6olo 3afl\)cyBalM 3axoaiB AtcqltniEapHoro a6o

cycrirbsoro BmrBy, a TaKox 3acrocyBanHt iHllB 3axo,qiB, repe,q6aqesa
qrssrM 3aKoHoaaBcrBoM.

8.2. 3a nopynreHHt rpyAoBoi alclrtnniHlt Io npaqiBEqM Moxe 6)'*t 3acrocoBaso

rinhxu o,quH i3 B'A;B crcrseEut:

8.3. 3BinBFeHM, rI{ ,qtcq}lnniEapse 6)T! 3acrocoBaHe 3a

seBr(oladHr o6oB'nkiB, noualearx Ha npaqiBst@ nocaloBoro ltsqPyKlterc
a6o npdB raMr Bts) rDiuHboro rpyroBorc polnopqil(y H$dexHo Bi! roro qx

no H6oro paEiue BxliBarlric, 3axoa! ancql.mtisapHoro xaPamepy, B r.q 3a

BiacyrsicrL Ha po6ori 6in5ue lix Tpt roa,E! nporrmM po6oqoro as' 6B
noBaxHrl nplqx! (n!oryn). Tax caMo npo.ynoM BBaxaerBc' le'Bru sa po6ory
6e noBaxroi npH'rrEr nporr.oM yc6oro po6oqoro aM.



8.4. Ao 3acrocyBaHHr ancrrxnniHapHofo cDrHeHHr !r{pe("rop rroBrHeH orprMarr{
Bir nop)uh/ha rp)nosoi axc|./nniir nrcbMoBe norcdeHu B J-x aeflHul crlox.
y Bsnaary BiaMoBu nparriB!!rc aar! nrclMoBe lorcsesM cuaradBc,

Axcuhn,iHdbHi cre-eeHpe rd. rocoBrorbcr 6ernoceperibo nic,q BdMe rHq

npoBrH/. de He n:rHiue orhoro Mi.rur 8i,q,qu lr 3MBneHtsc. He 3pd\oBlb"r
qacy xBopo6! nparriBlrMa6o rcpe6yBasq, noroy BiAnycrqi.
Aucqlursapqe crrrtseHsr qe Moxe oyrr HaKlralede nr3Erue uecrr MrcrurB 3

!M Bqrseqsc npocrynKy.
8.5.3a ioxse nopyueHHr rpyloBoli arcqrnnihu EaKraAaerrcr ru6(r oAle
,qrcrrlnnisapse crrmessr.
8.6. AscqqnrilapHe cacrseHM orcnouy€rEcr B naKa3i (po3noprrxeHsi)
AnpeKropa i troBiaoMnrerBcr rpaqiBHr(oBi n;! oco6rorn flianrc.
8.7.tKUro nporrroM poh) l nu HdMaDepu rrcu/1-itsapHoro crqriehM
lpruiBHrr.a H€ 6)!e niard ro HoBov) r/cuHnqiHapdoMy flq.ieHHo. rc BiH

asaxaer6c, ra(rM, lro tse MaB arcrrrnriHapnoro crrrleEsr.
8.8. ,IKuo nparriBHr( He AonycrrB soBoro nopyueEqe Aucqrnrisx i Ao roro x
nporBrB ce6e r( cyMnilnun lpaqiBs!& ro crrrHesHe Moxe 6yrr.r 3Hrro puiue
ckiHqemr oAHoro pory- Ilporrro\r crpoxy di lncqrnn;lapts
3axoa! 3aoxoqetssrj BBHat,eHi rcnemrBsrM aorcBopoM, ao npaqiBHuKa He

8q Arpekaop Md, npalo 'dicb HaMaaaHqi !hulrnriHdpH
neperar/ nh.aHd npo nop)uecHr rpy!o8o: rrcu/nniHH Ha porrtrD TpyroBo'0
doienrBy. Tp)!o3ri role\arB rac.ocoB). no eneHis KoreKrBy T nopyueHHq
m)!oBoi DHcutl-iHq rdxo,or rpoMdclxoro Bru/B) (u)BaxeHHr. cycnirLH)

8.10. [eaarcriqHi npauiBHrkr 3auaAy lourxirEHoi ocBirr, B o6oB'r3Kn rsx
BxoarE BrxoqaHHt B]'IxoBHnx OyHftrin no Bi,qEoudsrc ao airen, MoxlE 6)Tt
rsinhieii 3a l'!itcpeHH, aMopanbHoi npoB,rHH. HecyMicHoi 1 nporoBseHHqv
aaHoi po6orr. Ao aMoparBtsoi rpoBrHri Mox),r6 6yr}l BilHeceli
Py(onpruancaso no BilHofteErro ao lireii, nopyuelsr rpoMalcbKoro nopra(a>
y roMy ehcri iie ro vi.ub pobolH ;HLi nop)ueHd HopM Mopui. qr pe

BianoBiaarcrB coria,r6HoMy crarycy neaaro.a.
IleIarcriqni nFrriBHrM 3analy noriKirbHoi ocBi' r MoxyrB 6)T! 3Bin6Ee i B
pai 3acrocyBaEsr MeToaiB BuxoBeM, obrqHnM i (a6o)
ncrxit{HrM HacrnbcrBo! raA oco6x\ jicrro BHxoBdHuiB.
Brdapr 38,-6HeHHr He sirhoc, rbcc ,o rdoriB 0rcurlnipapHoro cTqrdedM.
8.11. neaaroriqsi nparriBqrM, rl{i cncreMa cdo nopyryorE Crarlr, npaBnra
BF) rpiucLorc rp)roso.o po,nopqaq rasa{y lorurirhHoi ocs:rh, ie
BlKoByrcrB nocaaoBrx o6oB'r3xiB, yMoBr AoroBopy, 3a
peryrhraraMH drec'duii He siAnoBrDa{rb raqvaHix nocaai, .uinLHrrorbcq I

po6or! Bi,qnoBi,qso !o qlHtsoro 3a(oHoAaBcT Ba yl{Pa]t! 3a noneleasEoo 3roAoro
i npod. nilroBrv !oMirercM neoBrEioi nDo{cninroBol opr"H;1auii.
8.12. ArcqrnnisapHi crrrEeHHr Ao,qrpe^.mpa 3aualy Aoukir6Eoi ocBirl
ircro(oByorbcq ynpaMiHuv ocB; / IUereriBc6koi Micbxoiparr.



8.13. npaqiBHIrXIr o6paHi ao cxnary npooc nr(oBnx opraHiB i H€ 3BinEHeHi lin
Brpo6Hicoi lisrbHocri. He Moxl'I! 6yrh nilaaHi rrcwnriHapHoMy orBeHflo
68 nonepeaHboi 3roan opraHy qreHaMq r&orc loM €; ronoBa npoocnimoloro

Oc nxoBoi opmHi3a -r iMa,q ,oouKicHoi GBin
rnDii Micbxoi opran;]auii trpoocniiM opauiMrB

AHroHiHa A-fitIYKAnpeKro

rofo
Ocnlffit-oro (oMi'r€ry
- OneHa APTEPqYK
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Ao *oregaBroro noroBopy Mix lrpcKopor 3,{o N, 8
(I(A-IIltHOti6IC4, i npodcninaoBn xoriMo

nofo4(Ello
ronotr4 npSc,n L! KoBoro rcrirEry
,A/Lro'e I a t\P't EP\tyt,ffiiffii zozz p.

lxvrc

ro 2022 p.

Bia npoocnin(oBoro rcMirely rcpBuEsoi npoocnin(oBoi oprasbaqii 3AO:
- O,eHa APltPqvK - ronoBa npoocninxoBoro rovrRl) ne!BrEpoi
npoocninxoBoi opraHbadi 3AO Ns 8 dAII4HOHbKbj

Haair MY3A - BrxoBareiu 3AO;
- l!!ta CYPTA€BA - BrxoBarer6 3AO;
- O(casa XyKOBCbKA troMiqE ( BnoBarenr.
- Bi,q a,qMisicrpaqii 3AO.lt! 8 <KAII,IHOHbKA):
- AHroHiHa AtqYK &rpemop 3AOt
- Haranir |HATIOK - BrxoBarenE-Mflolrcr 3AO;

" CBirnasa KOPOnb - cecapa Mea@sa cmpua 3AO.

Cntrcoa {neniB r,o60coi (oMicii Cropii
3rincreB{r RoDTDonb 3r BaKoa.saqM xoneKnBsoro roroBoly

roHaHHrM WoB KoneKrrBHoro

Ionoxesdt
flpo (oMiciro no ko8rporro (oroaoroBopy

3AITJ]A.IIY IOIIIKIJIbHOI OCBITI' Ib 8 <ICA.TUHOHbI(A>

l. KoMicir no roHrponro 3a o loroBopy - qe

nonefianbHHn opraH raK'rar) rourKirbHoi ocBirH. rKxn crBop'o(arc, Ha

naprHepchKxx racarax r npeacraBHHr(iB €lMiHi.ryaui:. rpookoMy jauaay

lour'lspoi o.B'? Hs yrioBax. nepea6aqeHlrx roroBopoM i 3

' opmsbaqii 3AincHeHH, xoHrponro 3a

' yloc(oqdeHE po6oo 3 3axucry rpyaoBn, coqiulHo'e(otsoMiqHn npaB a
iHrepeciB npauiBH/KiB itran) nouxinhhoi ocBirr .

2. v cBoin po6ori (oMicir (epy€rBcr 3aKoHaMu vreaiHr dlpo coqianbHni ,qiaror
B yryall{ir, dlpo (onercxBHi aoroBopn i yroarD, K3nI ra quM ronoxeHHrM.

3. 3aBranEM KoMicii e 3aincEeEsr rpoMarc6rcro rcErpono 3a AorpuM3Hl&
3a(oHoaaBcrBa npo npaub, oDary npaqi (FapdyBaslr aouar, Eaa6aBox,

nepepax)Badhq MiH;Manbdoi rapo6i,hoi ra lac BinnycTxu. ihri
B'n'arr), pexrMy po6oqoro qacy i .{acy Biano,irHKy, flrTaHHr ampr{Mann'

I
:

l;il
;"j
("j



3a(oEoaaBcEa npo oxopoHy npaul, rl{l Bsnucaqr B )a{oBax (orenrBsorc

4. KoMicir npaao€ ni! KepiBslqrBoM npeacraBntKa npodcrirkoBoro rcMirery
nepBrHHol npoEcn rn/oBoi oPr er ,aLri ,aMaDy o(Bi,r.
r. Kovi.iq rpxurc. rrirHo I nnaHov po6on. "arBep!reHorc Ha {c-uaHHi Ko!icii.
o. lacilapM koMi.ii nlo8onqrKr aitrro, ntr8Hov. He piaue rBox PariB Ha pi\.
oOopMn,rGc' 

'poro(ono
7. 3aciaeM (oMicii BBaxad6ct nlaBoMocHuM, ,rdro B HBonry oeplrt y'racrB

6inBue nonoBrsr i_i ereB'B.

8. PiuesE roMicii npE Manrbct siArytsM rotocylaHstM 6;nbllicrb ronociB.

9. nplr norpe6i (oMicir Bsocrr! nporo3lqii npo 3arrleHqt ao po6om KoMicii

ryencrstsrdB 3acHoBsnKa 3aMaay ocBirt, npaqiBstdB anapary o6'e,qHaHo!

panossoi opmsbaqii Ilpoocnitxs.
10. Po6ory rrcMicil op.aqi3oByeil ro'oBa.

- nnuye po6ory, Bpa,YoBroqr nponcrqii airnoBi.qso .qo nptrHtrrx piueq6

KoMicii ra y 18 r,r) , nrcbvoBhM ,sepHedHrM o$evn q4eHi3 Kovicii:

' cdrKa. i Bcre aac;laHts'. ts3uac,4oprreHHr enedaM hoM;cii.

- opr"Hilosy. lo6ory no pedi'auii BrcHoBKiB i pe.oMeHrsu:r rov'c:i.
I l.3a BiAcyrHicDo roroB! (oMicii, nom o6oB't3ltt Blr(oqye 3acryn!!(.
I2. qreE (oMicii Mmr6 npalo:
- Bsocrrr npoto3nrii Ao nrasy po6or! rcMicii i nnraEEe aD ooroBolenHt;

6parr yeacrb B o6roBopeHHr nhmH6. qxi polrntlarcrucr Hd 'acinaHHi l\oMjc ir
. s/cnoMoBaru oh?evy r)vry qx nonosHeHHq uo piueHd Kovic;i

13. KoMicir Moxe 3anporyBam sa cBoi 3aci.qaHltt noca,{oBux oci6 po6orcaaBlrt

ra nlelcraBHfi(iB 3acHoBsrm, BilnoBiaanlfl
(oneruBroro aoroBopy.
14. KoM:cc vs, npaBo HanpaBnrrr ld(HoBHr{Ky raMa!) ,ouKiihHoi ocBirx.

opmHaM BlKosaBcoi Braan pe(oMeHAarlii 3 ntaas! 3ax$cry apyaoBtx,

corridEEo-e(oHoMiqHlix npaB nparriBlr(iB ruFi ocBi, t.
14. KoM;ciq 3!iucft. cBoo ritrDhicrL y r(oeraK: 1 arMiHicryaui(lo ra

rrpooKoMoM 3asaay Aou(inBloi ocBirn.

l5.Marepidr nepeBipoK xovicir od,opMI'rc a,aoM.

16. OpmsbaqinEo-cxsiqEe 346€fleqeHHt ltoMicii (laaatE o6na,qHaHoro

npx \{irseH Hi. .4p}ryapcLxoi I d iH uoi rexHixu. Heo6\',a Hoi , i I epa r} pH. opraH i3aui,

rinoBo0crBJ, 06ri\ ra 16epimHHq MaTepid,liB 3rc:lacH, rovicii. nifforoBKd ra

shndt{a Konit piueHh i r. its.) ,ai}cH|o.r bcr dDMiHicmsui@ ,Ma!y ocBilh.
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Capox pGrnray amy FoMiciira BianoBiqatbHicrL oci6 3a seBltosa(st
yMoB konemsBxoro aoroaopy

nurr.ae p€.Dry arMmcrpaureF 3auary ocBlD ra
npoOcnin(oEuM koMireroM 3aMaay ocBir! y ceMr.qessrn crpo(.
2. Ha oci6, rd npercraBDorE po6oroaasqt qu nepBuqsoi npoocnintoBoi
opraHiraui: ; 1 BrHx c(/x nopyueHo rc6o3'tuaHu uoio

aoroBopy 3.iAEo BrMor qrHtsoro 3soso,qascrBa mKnalae$ct
urpao !o cra seoloaacoByBasrx MisiMyMiB ,qoxoaiB rpoMall'H, i BoHH raKox
recyr! ar.rcqrdniHapHy BildoBiaarBsi6 M ao 3Bir6Hesqr 3 nocar!.
J. Hd B/voD npodcninio8o.o xoMireD raMan) aour;,hdoi ocBirr
po6ororaBeqB 3o6oB'Basrn Bxm 3axo!iB, nepea6aqeslx 3a(oloaaBcrBoM,

ao arPemPa, nopyuyrer6cr q! Fe B!(oayorBct
3o6oB'8a!!r !ro!o (onemBHoro lorcBopy.
4. Oco6n, rrd npe,qcraMrrcr6 po6omraBur qn nepBrEHy npoocninKoly
opFsi3aqio i BrHsi B qesaaaHsi iEoopMarrii, Heo6xiasoi !n 3riiicseEst
(oH,ponro 3a o aomBopy, flunrrarorb rurpaQy ao
nirr! seonoaar(oByBasrx MiEiMyMiB AoxoaiB rpoMarr!.
5. nopraol( i crpoM sauaressr urpaoiB, nepea6acesrx rraM 3arcroM,
pernaMeHryIorbct Koae(coM y^?ais! npo aaMisicrparrBtsi npaBonopyueHM.



1

B 
'r6oMy 

(one\-mBsoMy aorcBopi rpo{yxeloBaso,
flporEypoBado i cryirreHo lecarxor EE(BiciMrem
BiciM) aprlu!
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