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РОЗДІЛ 1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Визначаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого
здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин,
сторони домовились про наступне:
1. Цей колективний договір укладено на період до 1 січня 2023 року.
2. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу, Протокол
№ 6 від “03” березня 2020 р. і набуває чинності з дня його підписання
3. Цей колективний договір діє до прийняття нового.
4. Сторонами колективного договору є:
адміністрація ДНЗ “Горобинка” в особі завідувача Кулініч С.В., яка
представляє інтереси власника і має відповідні повноваження;
профспілковий комітет, який згідно до ст. 247 КЗпП України представляє
інтереси працівників ДНЗ “Горобинка” в галузі виробництва, праці, побуту,
культури.
5. Завідувач
закладу
визнає
профспілковий
комітет
єдиним
повноважним
представником всіх працівників ДНЗ в колективних переговорах.
6. Сторони зобов'язуються дотримуватися принципів
соціального
партнерства:
паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємності відповідності,
конструктивності і аргументованості при проведені переговорів ( консультацій).
Щодо укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до нього,
вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.
7. Колективний договір укладений згідно з чинним законодавством, Генеральною,
галузевою, регіональною угодами.
8. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов'язковими
для дотримання адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом.
9. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників закладу.
10. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов'язковому
порядку згідно зі змінами чинного законодавства, Генеральної, галузевої,
регіональної угод з питань, що є предметом колективного договору; з ініціативи
однієї із сторін після проведення переговорів і досягнення зміни набувають
чинності після схвалення загальними зборами працівників.
11. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного
договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 5-ти денний
строк з дня їх отримання іншою стороною.
12. Жодна із сторін, що уклала 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.
13. Переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний термін
починаються не пізніше як за 1 місяць до закінчення строку дії колективного
договору (але не раніше ніж за 3 місяця до закінчення строку дії колективного договору).
14. Після схвалення проекту колективного договору уповноваженні представники сторін
у 5-ти денний термін підписують колективний договір.
15. Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної реєстрації в
місцеві органи державної виконавчої влади ( райдержадміністрації, виконавчі комітети
сільських, селищних та міських Рад).
16. Через 3 дні після реєстрації колдоговір доводиться до відома профспілкового
комітету, працівників закладу.
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РОЗДІЛ II.

ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
1. Забезпечити: ефективну діяльність ДНЗ “Горобинка”, виходячи з фактичних обсягів
фінансування; раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення
результативної роботи закладу.
2. Забезпечити: розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ “Горобинка”;
створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу, в межах
фактичного фінансування.
3. Застосувати засоби матеріального та морального стимулювання за: якісну працю,
раціональне використання наявного обладнання, технічних засобів навчання і т.п.
4. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення
повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення
на підставі п.1 ст.40 КЗпП України.
5. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в
колективі та професійному зростанню.
6. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз'яснити під
розписку його права, обов'язки, інформувати про умови праці, права на пільги і
компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і
даного колективного договору.
7. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім
погодженням з профспілковим комітетом та згідно з чинним законодавством.
8. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним
трудовий договір ( в тому числі строковий ), якщо в установі не виконується
законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань з
виплатою відповідної вихідної допомоги (ст.7 Закону України “Про охорони праці”).
9. Протягом 2-х днів з часу одержання інформації доводити до відома членів
трудового колективу . нові нормативні документи стосовно трудових відносин,
організації праці, роз'яснювати їх зміст, права та обов'язки працівників.
10. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з
профспілковим комітетом.
11. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз'яснювати
працівникам причини перегляду норм праці та умов застосування нових норм.
12. Про впровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти
працівників не пізніше як за 2 місяця до їх запровадження.
13. Забезпечити своєчасне підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно плану
підвищення кваліфікації на рік, затвердженого педагогічною радою, у межах коштів,
передбачених у кошторисі на підвищення кваліфікації. (Порядок підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від
21.08.2019 № 800).
14. Включати представника профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісії.
15. Режим роботи, графіки роботи затверджувати за погодженням з профспілковим
комітетом.
16. Роботу у святковий і неробочий день оплачувати у подвійному розмірі. Оплата у
зазначеному розмірі проводиться за години фактично відпрацьовані у святковий і
неробочий день. ( ст. 107 КЗпП )
17. Суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування застосовувати за
погодженням із Профспілковим комітетом.
18. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з
профспілковим комітетом не пізніше 5 січня і доводити до відома працівників.
19. Письмово повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ній< за 2
тижні до встановленого графіком терміну (ст.10 Закону України “Про відпустки”).
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20. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну
безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів.
21. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від організації
проводиться в день звільнення та видається належно оформлена трудова книжка (ст.
116 КЗпП).
22. За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину
щорічної відпустки ( при умові, що тривалість фактично наданих працівникові
щорічної і додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних днів) яких
виплачують компенсацію за невикористані дні щорічної основної та додаткової відпусток, а
також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Таку компенсацію надавати:
о під час звільнення працівника — грошову компенсацію виплачують за всі невикористані дні
щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей;
о у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство — грошову компенсацію за
відпустку за його бажанням можуть перерахувати на рахунок підприємства, на яке перейшов
працівник (або виплатити під час звільнення);
о коли за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою
компенсацією — за умови, що тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових
відпусток не менше ніж 24 календарних дні (таку компенсацію не надають за дні додаткових
відпусток на дітей, останню можна отримати тільки під час звільнення);
о у разі смерті працівника — компенсацію за невикористані відпустки виплачують
спадкоємцям.
(ст. 24 Закону про відпустки).
23. Надавати відпустку ( або її частину ) керівнику та педагогічним працівникам
протягом навчального року у «зв'язку з необхідністю санаторно-курортного лікування
(Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346).
24. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в т.ч. тим, хто
перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
щорічну основну відпустку повної тривалості.
25. Тривалість додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно з чинним
законодавством та іншими нормативними актами ( ст.8 Закону України “Про
відпустки”, накази Міністерства праці та соціальної політики України № 7 від
01 жовтня 1997 року та № 18 від 05 лютого 1998 року, лист Міністерства Освіти
України від 11 березня 1998 року № 1-9-96). (Додаток № № 5,6,7)
26. Особам з інвалідністю 1 і II груп надавати щорічну основну відпустку тривалістю ЗО
календарних днів, особам з інвалідністю III групи — 26 календарних днів.(ст. 6, p. II
Закону України «Про відпустки»).
27. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитинуінваліда або мають категорію «одинока мати», за їх бажанням надавати додаткову
оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без врахування вихідних і
святкових днів згідно Закону України №2128-IV від 22.10.2004 року «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток». Відпустку такої тривалості
надавати жінкам, які всиновили дітей, батькам, які виховують дітей без матерів (в т.ч. і у
разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі), особам, які взяли під опіку дітей.
28. За рахунок власних коштів закладу надавати оплачувані відпустки у випадках:
- смерті близьких - 3 дні, при наявності економії заробітної платні, згідно п.п.3,4
Галузевої угоди.
29. В межах бюджетних асигнувань та за рахунок інших джерел ( позабюджетних коштів)
надавати працівникам інші види відпусток, не передбачені Законом України “Про
відпустки”, а саме: донорам - 2 дні.
30. Особам, які одружуються, за їх бажанням в обов’язковому порядку надавати відпустку
без збереження заробітної плати тривалістю до 10 календарних днів.
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31. Викликання працівника з щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у
випадку, передбачених чинним законодавством (ст.12 Закону України “Про відпустки” ).
32. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни Правил внутрішнього
розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного
мікроклімату.
33. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а уразі
їх виникнення - забезпечити вирішення згідно з чинним законодавством.
34. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду
індивідуальних трудових спорів.
35. Письмово повідомляти працівників про їх права щодо захисту їх персональних даних,
передбачених п.2 ст.8 Закону України № 2297-1 «Про захист персональних даних».
36. Отримувати документовану згоду на обробку персональних даних.
ПРОФКОМ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
1. Роз'яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо
організації праці, їх права і обов'язки.
2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
3. Забезпечувати постійний контроль за:
- своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин;
-нормуванням праці;
- розподілення навчального навантаження.
4. Активно і в повній мірі реалізувати права, наданні йому відповідно до Типового
положення про атестацію педагогічних працівників України (з урахуванням змін і
доповнень, внесених згідно з листом Міністра освіти України від 18.04.94 р. № 1-9-88 ).
5. Сприяти упередженню трудових конфліктів.
6. Вести роз’яснювальну роботу з питань
Закону України № 2297-1 «Про захист
персональних даних».
СТОРОНИ ДОМОВИЛИСЬ:
Встановити в закладі 5-ти денний робочий тиждень з двома вихідними днями в
суботу та неділю;
Надавати відпустки без збереження заробітної плати лише за наявності особистої
заяви працівника але не більш 15 календарних днів на рік (ст.84 КЗпП України).
РОЗДІЛ III. РЕЖ ИМ РО БО ТИ ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ
СТОРОНИ ДОМОВИЛИСЬ:
І.Час початку і закінчення щоденної роботи та перерви згідно з правилами внутрішнього
трудового розпорядку у відповідності з законодавством встановити такий графік роботи
особистого складу:
- Завідувач ДНЗ - 8.00-17.00, перерва 12.00-13.00;
- Методист - 8.00-15.54 - І-зміна, 10.00-17.30 - ІІ-зміна, перерва- 12.30-13.00;
- Сестра медична старша - 7.00-14.42 І-зміна, 9.18-17.12 ІІ-зміна;
- Вихователь - 7.00-13.00, 13-17.30, 7.00-17.30;
- Заступник завідувача з господарства - 8.00-17.00, перерва 12.00-13.00;
- Шеф-кухар-7.00-15.00;
- Кухар - 5.00-13.00 І-зміна, 9.30-17.30 ІІ-зміна;
- Комірник - 7 .0 0 - 15.00;
- Підсобний робітник - 5.00-13.00 І-зміна, 9.30-17.30 ІІ-зміна;
- Помічник вихователя для дітей до 3-х років - 8.00-17.00, перерва 14.15-15.15;
- Помічник вихователя для дітей після 3-х років - 7.45-17.00, перерва 13.45-15.00;
- Машиніст з прання та ремонту спецодягу (білизни) - 8.00-17.00, перерва 13.00-14.00;
- Сторож - 17.00-5.00, у вихідні та святкові дні згідно графіку;
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- Керівники музичні - 8.00-12.48 І-зміна, 12.00-16.48 ІІ-зміна;
- Прибиральниця службових приміщень - 8.00-17.00, перерва 13.00-14.00;
- Інструктор з фізкультури - 7.30-13.30 І-зміна, 11.30-17.30 ІІ-зміна;
- Інженер з охорони праці згідно з графіком
- Головний бухгалтер - 8.00-17.00, перерва 12.00-13.00;
- Бухгалтер
- 8.00-17.00, перерва 12.00-13.00.
2. У випадку, коли святковий або не робочий день збігається з вихідним днем, вихідний день
переноситься на наступний після святкового або неробочого (ст.67 КЗпП України).
3. Залучення працівників до роботи у вихідні дні проводити тільки за письмовим наказом
власника за погодженням з профкомом у виняткових випадках:
- для відведення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, виробничих аварій і
негайного усунення їх наслідків;
- для виконання невідкладних, на перед непередбачених робіт, від негайного виконання
яких залежить у подальшому нормальна робота організації в цілому або окремих
підрозділів.
4. За домовленістю працівника і власника відпустку можна перенести на інший строк, ніж
зазначено у графіку відпусток (ст.11 Закону «Про відпустки»)
РОЗДІЛ IV.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
1. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію,
перепрофілювання закладу, скорочення чисельності або штату працівників приймати
лише після попереднього проведення переговорів з профкомом - не пізніше як за
три місяці до здійснення цих'заходів.
2. Надавати всім бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого
часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу ( за фактично виконану
роботу ) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної
тривалості сплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених
цим колективним договором.
3. У період карантину (чи інших причин припинення роботи закладу) запроваджувати:
дистанційну роботу, зокрема для педпрацівників; гнучкий режим роботи працівників
(відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого
часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
04.10.2006 № 359); віддалену роботу через інтернет,
за допомогою технологій VPNз’єднання чи TeamViewer.
(Наказ МОН «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу
COVID-19» від 16.03.2020 № 406; Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення
коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020), (ст. 13 КЗпП).
4. Здійснювати аналіз стан та прогнозування використання трудових ресурсів в закладі.
» 5. При прогнозуванні масового вивільнення працівників ( до 10 % від загальної
чисельності працюючих ) розробити та реалізувати узгоджену з профкомом
програму забезпечення зайнятості та соціальної підтримки працівників, яких
передбачається вивільнити.
6. При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п.1ст.40 КЗпП України:
повідомляти не пізніше, як за два місяця у письмовій формі державну службу
зайнятості про вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації
виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, або
перепрофілюванням закладу, скороченням чисельності або штату працівників;
вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей
забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок
звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т.д.
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направляти на професійну підготовку, перепідготовку із збереженням
середнього заробітку на весь період навчання.
7. Надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення вільний час (8 годин на
тиждень) в межах робочого часу для пошуку нової роботи ( п.п.3,5,3 Галузевої угоди ).
8. При зміні власника ДНЗ “Горобинка”, а також у разі реорганізації ( злиття,
приєднання, поділу, виділення ) звільнення працівників проводити лише у разі
скорочення чисельності або штату.
ПРОФКОМ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
1. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту
вивільнюваних працівників.
2. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством.
Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно
до ст.42 КЗПП. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних жінок;
жінок, які мають дітей віком до трьох років ( до шести років - частина друга ст.149
КЗпП України ), одиноких матерів, при наявності дитини до 14 років або дитиниінваліда (ст.184 КЗпП України).
3. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх
працевлаштування ( крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку).
СТОРОНИ 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:
особам передпенсійного віку;
багатодітним матерям.
РОЗДІЛ V.

ОПЛАТА ПРАЦІ

АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
1. Забезпечити в закладі гласність умов праці, порядку виплати доплат, надбавок,
винагород, інших заохочувальних чи
компенсаційних
виплат,
положень
про
преміювання.
2. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в
колективному договорі умови оплати праці.
3. Відповідно до ст.15 Закону України “Про оплату праці” погоджувати з
профспілковим комітетом умови праці в закладі. (Формулювання “за погодженням з
профкомом” означає, що профком має право на рівних засадах з адміністрацією
розглядати ті чи інші питання. Єдиною формою вираження погодження профкому є
рішення, прийняте більшістю голосів.)
4. Затвердити попередньо погоджене з профкомом положення про преміювання,
(Додаток № 1,2) . Голова профкому бере участь у матеріальному стимулюванню
продуктивної праці. Визначає порядок встановлення надбавок доплат і премій
працівникам закладу. Вносить пропозиції про заохочення працівників.
5. Виплати надбавок, доплат і премій проводити за погодженням з профкомом.
6. Виплачувати працівникам закладу заробітну плату з використанням пластикових
карт два рази на місяць: за першу половину місяця - з 11 по 13 числа, за другу - з
25 по 28 числа, при наявності коштів на розрахунковому рахунку.
7. Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три
дні до її початку (ст. 21 Закону України “Про відпустки” ).
8. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму
заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань,
суму зарплати, що належить до виплати ( ст. 110 КЗпП України).
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Роботу вихователів ДНЗ, що залишаються працювати на другу зміну з причин
невиходу на роботу змінника, оплачувати як надурочну за відпрацьовані години в
подвійному розмірі (ст. 106 КЗпП).
Згідно з пунктом 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників
освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102
погодинну оплату праці педагогічних працівників допускати лише при оплаті за години
заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вихователів, яке тривало не
більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ,
які залучаються для педагогічної роботи. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то
оплата праці провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного
педагогічного навантаження в порядку, передбаченому пунктом 68 Інструкції № 102,
тобто за тарифікацією.
Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної
плати та забезпечити допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю і
пологами, виходячи із посадового окладу ( ставки ) того місяця, в якому відбулася
подія, пов'язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і
надбавок ( Постанова Кабінету Міністрів України № 100 від 08 лютого 1995 p.,
№ 348 від 16 травня 1995 р.).
Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження
медичного огляду (ст.10 Закону України “Про охорону праці” ).
У випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від педагога
причин (епідемії) оплату здійснювати з розрахунку заробітної плати, встановленої при
тарифікації, за умови, що педагогічний працівник виконує іншу організаційно-педагогічну
роботу (Згідно з пунктом 77 Інструкції № 102).
Здійснювати оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх вини, в
розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу).
Пункт 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки
працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки.
Зберігати заробіток за працівниками у випадку, якщо заклад під час карантину не працює,
тобто перебуває у простої (ст. 113 Кодексу законів про працю України).
Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час, додаткову
оплату у розмірі 40 % годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний
час згідно ( Додаток № 10).
Здійснювати підсумований облік робочого часу сторожів, щоб тривалість робочого часу
за обліковий період (рік) не перевищувала норму робочого часу ( ст. 50 і 51 КЗпП).
Робочий час сторожів при підсумованому обліку робочого часу регулюється графіком
роботи (змінності), що складається на весь обліковий період.
ПРОФКОМ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
Здійснювати контроль за дотриманням в закладі законодавства про оплату праці.
Сприяти в наданні працівникам закладу необхідної консультації щодо питань оплати
праці.
Порушувати
питання
про притягнення до дисциплінарної,
адміністративної
відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог
законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосується
оплати праці ( ст.45, 141, 147-1 КЗпП, ст.36 Закону України “Про оплату праці”,
ст.18 Закону України “Про колективні договори і угоди”).
Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати в
комісії по трудових спорах ( ст.266 К ЗпП ).
Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді
(ст.112 “Цивільно-процесуального кодексу” ).
|
Звертатися до суду з заявами на захист трудових прав та інтересів членів
профспілки (ст.121 “Цивільно-процесуального кодексу”).
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7. Звертатися до прокурора з приводу порушення законності для перевірки ним
виконання законів за заявою громадян та іншими повідомленнями ( ст,19 Закону
України “Про прокуратуру”, ст.259 КЗпП ).
8. Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці галузеву правову інспекцію
праці та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності
посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.
РОЗДІЛ VI.

ОХОРОНА ПРАЦІ

АДМІНІСТР АШЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
1. Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів по створенню безпечних та
нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони
праці. ( Додаток № 4, 12 )
2. До 28 грудня провести аналіз виробничого травматизму і профзахворювань. Розробити
конкретні заходи щодо запобігання нещасних випадків та профзахворювань на
виробництві.
3. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону
України “Про охорону праці”, нормативних актів про охорони праці, технологічних
процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів устаткування та вентиляції.
4. Проводити в закладі атестацію робочих масть за умовами праці один раз на 5 років.
5. Своєчасно видавати працюючим відповідно до норм спецодяг, інші засоби
індивідуального захисту. У випадку дострокового їх зносу, не з вини працівників,
замінювати за рахунок закладу в межах фінансування.
6. Не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого перевищує
гранично допустимі норми відповідно до граничних норм піднімання і переміщення
важких предметів жінкам ( затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я
України №241 від 10.12.1993 р., ст.14 Закону України “Про охорону праці”).
7. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах пов'язані
із забрудненням працівникам видається безоплатно за встановленими нормами
спеціальний одяг, спеціальне взуття, мийних засобів та інші засоби індивідуального
захисту ( ст. 8 Закону України “Про охорону праці” ). ( Додаток № 11, 13)
8. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я
або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального страхування від
нещасних випадків відповідно до Закону України “Про
обов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності”.
9. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним
випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату на весь період
до відновлення працездатності без визнання їх в установленому порядку інвалідами.
У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи - забезпечити
відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку і працевлаштування,
встановити пільгові умови та режим роботи ( ст.9 Закону України “Про охорону праці”).
10. Надавати матеріальну допомогу працівнику у випадку хвороби, внаслідок травми на
виробництві залежно від тривалості хвороби та при наявності коштів.
11. Запроваджувати
систему
стимулювання
працівників,
які
виконують
акти
законодавства з питань охорони праці та техніки безпеки, не порушують вимог
особистої і колективної безпеки, беруть активну участь у здійсненні заходів щодо
підвищення рівня охорони праці в закладі, а саме: подяки, премії. ( Додаток № 1 )
12. Виконати до 01 жовтня всі заплановані заходи по підготовці до роботи в зимових умовах.
13. Придбати для кабінетів, куточків з охорони праці технічні засоби навчання, засоби
агітації і пропаганди, плакати, пам'ятки і т.п. ( при наявності кош тів).
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14. Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень ( зазначити, які
приміщення планується відремонтувати, переобладнати, перебудувати ). в межах
фінансування ( спортзал, групи, басейн, майданчики).
15. Встановити контроль за дотриманням працівниками зобов'язань:
- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих
людей;
- знати і виконувати вимоги нормативно - правових актів з охорони праці;
користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
проходити у встановленому законодавством порядку попередні, періодичні медичні
огляди;
працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог
згідно зі статтею 14 Закону України “Про охорону праці”.
16. При укладанні трудового договору:
- не включати в трудовий договір положень, які не відповідають законодавчим та
іншим нормативним актам;
інформувати під розписку про умови праці на робочому місці, небезпечні і
шкідливі фактори, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про пільги і
компенсації;
не укладати договір з працівником, якому за медичними висновками протипоказана
запропонована робота (ст.5 Закону України «Про охорону праці»).
17. Створювати безпечні умови праці на робочих місцях та санітарно-побутові умови,
забезпечувати безпеку технологічних процесів, механізмів, стан засобів колективного та
індивідуального захисту відповідно вимог нормативних актів про охорону праці.
18. Зберігати за працівником місце роботи на час зупинення експлуатації підприємства,
окремого виробництва або устаткування органом Державного нагляду або службою
охорони праці (ст.6 Закону України «Про охорону праці»).
19. Не застосовувати неповнолітніх, тобто осіб віком до 18 років, на важких роботах і на
роботах із шкідливими.або небезпечними умовами праці. Не залучати неповнолітніх до
підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми
та до роботи нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні(ст.11Закону України «Про
охорону праці»).
20. При використанні праці інвалідів створювати для них умови праці з урахуванням
рекомендацій медико-соціальної експертизи та індивідуальних програм реабілітації,
вживати додаткових заходів щодо безпеки праці. Не залучати інвалідів до надурочних
робіт та робіт у нічний час без їх згоди (ст.12 Закону України «Про охорону праці»).
21. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича
ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, або для
виробничого середовища чи довкілля. Він зобов'язаний негайно повідомити про це
безпосереднього керівника або роботодавця. Факт наявності такої ситуації за необхідності
підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника
профспілки, членом якої він є, або уповноваженої працівниками особи з питань охорони
праці (якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася), а також страхового
експерта з охорони праці, (ст. 6 Закону України «Про охорону праці»)
22. За період простою, які виникли не з вини працівника, за ним зберігається середній
заробіток. Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо
роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов
колективного договору з цих питань. У цьому разі працівникові виплачується вихідна
допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного
заробітку, (ст. 6 Закону України «Про охорону праці»)
23. Працівника, який за станом здоров'я відповідно до медичного висновку потребує надання
легшої роботи, роботодавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу на

термін, зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений
робочий день та організувати проведення навчання працівника з набуття іншої професії
відповідно до законодавства, (ст. 6 Закону України «Про охорону праці»)
24. На час зупинення роботи ДНЗ «Горобинка» органом державного нагляду за охороною
праці чи службою охорони праці за працівником зберігаються місце роботи, а також
середній заробіток, (ст. 6 Закону України «Про охорону праці»)
25. Разом з відділом освіти Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області освіти
вжити заходів щодо фінансування по ОП в розмірі 0,2 % від фонду оплати праці.
Використовувати кошти фонду за погодженням з профспілковою стороною тільки на
виконання комплексних заходів, що забезпечують досягнення встановлених нормативів з
охорони праці (ст. 19 ЗУпОП).

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

ПРОФКОМ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
Провести в установлені строки вибори громадських інспекторів, затвердити склад
комісії та представників з питань охорони праці. Провести навчання активу.
Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони
праці силами громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань
охорони праці.
Систематично перевіряти господарськими керівниками пропозицій громадських
інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці, домагатись
їх максимальної реалізації.
Регулярно виносити на розгляд зборів, засідань профкомів питання стану умов і
охорони праці.
«
Сприяти створенню відповідних умов праці на робочому місці та санітарно-побутових
умов.
Вести роз’яснювальну роботу про права працівників під час укладання та розірвання
трудового договору.
Підтримувати право працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася
виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його
оточують, і навколишнього середовища. Факт наявності такої ситуації підтверджується
спеціалістами з охорони праці з участю працівника профспілки.

РОЗДІЛ VII.

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ

АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

1.

2.

3.
4.

Вирішувати спільно з відділом освіти питання проходження педагогами-жінками, які
мають дітей віком до 14 років, курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки за
місцем проживання без направлення їх у відрядження.
Працівнику, який працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитинуінваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без
матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а
також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків надається
щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування
святкових і неробочих днів.
За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може
перевищувати 17 календарних днів. (Стаття 19 Закону України «Про відпустки»).
Забезпечити відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством
(збереження середньої заробітної плати, оплати вартості проїзду, виплата добових).
Сприяти працівникам у призначенні їм пенсії за віком.

12

5.

Надавати одноразову матеріальну допомогу працівникам в розмірі окладу за рахунок
власних коштів закладу при наявності економії фонду заробітної плати:
на тривале лікування;
на поховання.
6. Керуючись постановою КМУ від 31 січня 2000 року за №78 щорічно в бюджеті закладу
передбачати кошти на щомісячну виплату педагогічним працівникам надбавки за
вислугу років та виплату допомоги на оздоровлення в розмірі окладу при наданні
щорічної відпустки відповідно до графіка відпусток і здійснювати виплати ( ст. 57
Закону України “Про освіту” ).
7. Керуючись постановою КМУ від 5 червня 2000року за № 898 та від 31 січня 2001 року
№ 78 щорічно в бюджеті закладу передбачати кошти на виплату педагогічним
працівникам грошової винагороди та здійснювати виплати згідно «Положення про
щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам за сумлінну працю та зразкове
виконання службових обов’язків» та наказом Міністерства освіти і науки України від
15 лютого 2001 року за №70. (Додаток №3)
8. Виплачувати доплати до місячних посадових окладів працівникам за важкі і
шкідливі умови праці відповідно за результатами атестації робочих місць та п.3.4.7. та
згідно Наказу Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 року за №308/519 «Про
впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ
соціального захисту населення». ( Додаток № 8,9 )
9. Здійснювати індексацію грошових доходів працівників відповідно до Закону України
«Про індексацію грошових доходів населення»(зі змінами) та Порядок проведення
індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003
року за № 1078 (зі змінами).
10. Згідно з п. 8 ч. І ст. 25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 p. № 504/96-ВР,
особам, які одружуються, за їх бажанням в обов’язковому порядку надавати відпустку без
збереження заробітної плати тривалістю до 10 календарних днів.

ПРОФКОМ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
1. Забезпечити гласність при розподілі путівок. Сприяти організації санаторнокурортного лікування та відпочинку членам профспілки і їх сімей. Путівки для
лікування перш за все тим, хто часто і тривалий час хворіє, хронічно хворим, тим,
хто перебуває на диспансерному обліку за наявності відповідних документів.
2. Організувати проведення “Днів здоров'я”, виїзди на природу. Організувати роботу
“Групи здоров'я” для осіб похилого віку.
3. Організувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені “Дню працівника
освіти”, 8 Березня, Нового року і т.п.
4. Встановити постій контроль за додатковими виплатами та компенсаціями.

' РОЗДІЛ VIII.

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
1. Надати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього
колективного договору, сприяти реалізації права профспілки по захисту трудових і
соціально-економічних інтересів працівників.
2. Згідно з заявами членів профспілки проводити безготівкову оплату членських внесків
та перераховувати їх протягом 3-х днів після виплати зарплати.
3. Забезпечити звільнення від основної роботи представників або позаштатних
працівників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях,
а також на час коротко-строкового навчання із збереженням заробітної плати.
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4. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних
стягнень без погодження з відповідними профорганами.
5. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які
обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничого роботи, без
згоди відповідного профоргану.
6. Поширювати умови преміювання, виплати винагород, а також гарантії, компенсації і
соціально-побутові пільги, встановлені в колективному договорі, на обраних
профспілкових працівників.
7. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і
служб закладу ( харчоблок, медкабінет ) для здійснення профкомом наданих
профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони
і техніки безпеки, виконання колективного договору.

РОЗДІЛ IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
СТОРОНИ ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬСЯ:
1. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного
договору, та встановити термін їх виконання.
2. Періодично проводити зустрічі адміністрації та профкому, на яких інформувати
сторони про хід виконання колективного договору.
3. Двічі на рік ( липень, січень-лютий ) спільно аналізувати хід виконання колектив
ного договору, вислуховувати звіти керівника та голови профкому про реалізацію
взятих зобов'язань на загальних зборах трудового колективу.
4. У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов'язань ( положень ) аналізувати
причини та вжити термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.
Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору, притягати до
відповідальності згідно з чинним законодавством.
ПРОФКОМ ЗОБОВ'ЯЗУСТЬСЯ:
Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору з
керівником закладу, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує
зобов'язань за колективним договором ( ст.45 КЗпП ).
АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
Надрукувати, забезпечити
розмноження у 3-х екземплярах та реєстрацію колективного
договору до __________________________ .
За дорученням трудового колективу:
ДЙщу вач,''■'

оробинка”
С.В. Кулініч

Голова профкому
^
Т.М. Гришко

14

Додаток № 1
До колективного договору
Схваленого на зборах трудового колективу
“ OS ”
0 3 __________ 2020 р.
Протокол Ш 6^__

ПОЛОЖЕННЯ
про стимулювання працівників ДНЗ “Горобинка”
за активну участь і ініціативу у педагогічному процесі,
за дотримання безпечних умов праці
Керуючись законами України “Про освіту” та “Про охорону праці”, за проявлену
високу активність у навчально-виховному процесі, за виконання нормативних вимог з
охорони праці, пожежної безпеки,виробничої санітарії та за дотримання безпечних умов
праці на робочих місцях і в навчально-виховному процесі, за покращення умов
перебування дітей в закладі, за активну участь і ініціативу у суспільному житті
адміністрація разом з профспілковим комітетом можуть стимулювати працівників: внесенням
подяки, нагородження грамотою, грошовою премією - при виконанні таких показників:
сумлінне ставлення до своїх функціональних обов’язків;
дотримання нормативних вимог з охорони праці, пожежної безпеки та виробничої
санітарії, інструкції по організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільному закладі;
- дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку;
- оформлення приміщень;
- активна’ участь у житті закладу та міста;
виконання робіт не пов'язаних з посадовими обов'язками ( ремонт), заготівля овочів
на зиму, переробка овочів;
відсутність виробничого травматизму з працівником та оточуючих його колег по
роботі, а також нещасного випадку невиробничого характеру з вини працівника;
відсутність нещасних випадків з дітьми дошкільного віку, пов'язаних з навчальновиховним процесом;
постійне утримання робочого місця в належній чистоті, дотримання особистої гігієни
праці та своєчасне проходження медичних оглядів.
Вихователь-методист за умов:
здійснення контролю на високому рівні за організацію навчально-виховного процесу з
дітьми;
впровадження новітніх технологій педагогічного досвіду;
- розробка методичних рекомендацій, виготовлення посібників;
організація та проведення міських заходів;
- своєчасного видання та контролю за виконанням інструкцій з безпеки діяльності
працівників.
Вихователь, керівник музичний, інструктор з фізкультури за умов:
забезпечення на високому рівні навчально-виховний процес,виконання програм виховання
дітей дошкільного та раннього віку;
піклування про фізичне і психічне здоров’я дітей, досягнення зниження захворюваності;
ведення документації відповідно вимог інструкції Міністерства освіти і науки України
«Про ділову документацію в дошкільних закладах»;
впровадження новітніх технологій в навчально-виховних процес;
забезпечення наступності в роботі зі школою;
організація результативної роботи з батьками: відсутність скарг, заборгованості по
батьківській платі.
|
Помічник вихователя за умов:
- дотримання санітарних правил утримання приміщень групи;
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дотримання правил повітряного режиму;
надання допомоги вихователям в проведенні навчально-виховного процесу та. режимних
моментів: харчування, прогулянка, заняття, загартування, сон;
відсутність зауважень санітарно-епідемілогічної станції та медперсоналу закладу, скарг
батьків;
- дотримання вимог щодо безпечного перебування дітей у закладі.
Працівники харчоблоку за умов:
- дотримання санітарно-гігієнічних умов утримання харчоблоку, технології приготування
їжі, кулінарної обробки;
ведення документації згідно з вимогами відомчої інструкції з харчування;
- дотримання правил техніки безпеки при використанні технологічного обладнання;
- відсутність зауважень санітарно-епідемілогічної станції та медперсоналу закладу.
Сестра медична старша за умов:
контролю та організації різноманітного харчування;
контролю за виконанням санітарно-гігієнічних вимог та своєчасного проходження
медичного огляду працівників і вихованців;
організація медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей;
своєчасного проведення щеплень;
- проведення санітарно-просвітньої роботи з батьками.
дотримання правил техніки безпеки при використанні медичного обладнання.
Машиніст з прання білизни, кастелянка за умов:
дотримання правил експлуатації електрообладнання згідно з інструкцією;
своєчасного забезпечення чистим спецодягом та виконання графіка зміни білизни.
Замісник завідувача з господарства за умов:
своєчасного ремонту приміщення, електрообладнання;
своєчасного видання та контролю за виконанням інструкцій з техніки безпеки
обслуговуючого персоналу;
збереження та придбання м ’якого й твердого інвентарю;
збереження державного майна.
Сторож, двірник за умов:
дотримання правил техніки безпеки і графіка прибирання території;
збереження державного майна.
Прибиральниця службових приміщень за умов:
виконання правил техніки безпеки і графіка прибирання приміщень закладу.
Робітник по обслуговуванню будівлі за умов:
- своєчасного ремонту обладнання і меблів;
- дотримання правил безпеки при виконанні робіт;
постійне утримання робочого місця в належному стані та збереження інструментів у
відповідному порядку.
Головний бухгалтер, бухгалтер за умов:
дотримання вимог «Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в
Україні»;
своєчасне здійснення всіх фінансових питань і грошових операцій у відділі державного
казначейства.
Випла^сйрешІ-^проводити при наявності економії фонду заробітної плати.
Голова ПК ДНЗ «Горобинка»
В.

_Т.М. Гришко
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Додаток № 2
До колективного договору
Схваленого на зборах трудового колективу
“

OS

”

ря

____________________________

20Л<Ру.

Протокол № G
ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання та матеріальне заохочення працівників
в дошкільному навчальному закладі ДНЗ «Горобинка»
1.
Загальні положення
1.1.
Положення про преміювання та матеріальне заохочення (далі - Положення) в
дошкільному навчальному закладі «Горобинка» (далі - ДНЗ «Горобинка») розроблено
відповідно до Законів України від: 23 травня 1991 p. № 1060-ХІІ «Про освіту» (зі змінами), від
31 січня 2001 р. № 78 “Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науковопедагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти” (зі змінами), від 30 серпня
2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери” (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України 26 вересня 2005 р.
№ 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, зареєстрований у
Міністерстві
юстиції
України
3
жовтня
2005
р.
за
№ 1130/11410 (зі змінами).
1.2. Положення запроваджується з метою:
- зацікавленості педагогічних і непедагогічних працівників у виявленні та реалізації
резервів і можливостей підвищення результатів індивідуальної та колективної
праці, виходячи з їх ролі у діяльності ДНЗ «Горобинка», кваліфікаційнопрофесійного досвіду, складності виконуваних ними робіт та функцій, рівня
відповідальності та творчої активності; умов підвищення заробітної плати
працюючих за рахунок особистих трудових зусиль та оцінки особистого внеску у
кінцеві результати роботи ДНЗ «Горобинка»;
- активного залучення працівників ДНЗ «Горобинка» до участі в оцінці результатів
праці кожного;
- соціального захисту працівників ДНЗ «Горобинка» щодо матеріальної підтримки у
скрутних життєвих ситуаціях;
- для вирішення соціально-побутових питань;
- допомоги на оздоровлення.
1.3.
Джерела формування фонду преміювання та матеріального заохочення в ДНЗ
«Горобинка»:
- кошти загального фонду міського бюджету;
- економія фонду оплати праці по загальному фонду міського бюджету, в межах
затвердженого кошторису доходів та витрат на відповідний рік для всіх працівників;
Норми цього Положення реалізуються в ДНЗ «Горобинка» тільки в межах наявних
коштів та кошторису, не допускаючи при цьому утворення кредиторської заборгованості по
оплаті праці.
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1.4. В ДНЗ «Горобинка» встановлюється тимчасова система преміювання та
матеріального заохочення на бюджетний рік, крім обов’язкових виплат, надбавок і доплат,
передбачених чинним законодавством.
Зміни та доповнення до Положення вносяться у встановленому порядку в разі
відповідних змін у законодавстві, що суттєво впливають на його реалізацію у діяльності ДНЗ
«Горобинка».
1.5. Працівників за наказом керівника ДНЗ може бути частково або повністю позбавлено
премії у зв’язку з такими обставинами:
- невиконання або неналежне виконання обов’язків, покладених на них
посадовими інструкціями;
недотримання виконавчої дисципліни (порушення термінів виконання доручень
та завдань, отриманих на виконання, в тому числі на нарадах та оперативних
нарадах, неякісного їх виконання);
наявності зауважень з боку керівництва ДНЗ «Горобинка», недотримання
трудової дисципліни (прогул, поява на роботі в нетверезому стані, порушення
встановленого режиму роботи, запізнення на роботу, передчасне
залишення
роботи, догана);
грубого порушення, невиконання або неналежне виконання господарських
договорів;
- у випадку притягнення до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної
' відповідальності.
V
1.6. Спори з питань преміювання та матеріального заохочення розглядаються в порядку,
передбаченому чинним законодавством.
2. Види, напрями, показники,
розміри та строки преміювання
та матеріального заохочення
2.1.Матеріальне заохочення (стимулювання) праці усіх працівників ДНЗ «Горобинка»
здійснюється за такими видами та напрямами:
2.1.1 .Преміювання:
за місяць за індивідуальні результати роботи працівників з урахуванням їх
особистих якостей, ставлення до праці;
за основні квартальні та річні результати науково-педагогічної, виробничої,
господарської, фінансово-економічної діяльності;
працівників ДНЗ за підготовку до нового навчального року;
окремих працівників за виконання особливо важливих виробничих завдань, що
виконувались за дорученням керівництва, за умови своєчасного та якісного
виконання поставленого завдання. Розмір (конкретна сума або відсоток) премії
визначається керівником та погоджується з профспілковим комітетом залежно
від обсягу, терміновості та важливості завдання;
у зв’язку з ювілейними датами;
у зв’язку з державними, професійними, святковими датами (День працівника
освіти, ювілейні дати ДНЗ «Горобинка», День Незалежності України, День
Конституції України, тощо);
•?
2.2. Показники преміювання.
2.2.1. За результатами роботи розмір премії визначається за такими показниками:
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виконання заходів, передбачених планом роботи ДНЗ;
виконавська дисципліна;
якісне і сумлінне виконання обов’язків;
трудова дисципліна; тощо.
2.3. Премія працівникам ДНЗ нараховується за час, фактично відпрацьований у періоді,
за який нараховується премія, за винятком випадку звільнення працівника до закінчення
періоду, за який виплачується премія.
2.4. Премії
не
виплачують
працівникам
за
час
відпусток,
тимчасової
непрацездатності,
навчання
з
метою
підвищення
кваліфікації, а також в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати
проводяться виходячи із середньої заробітної плати.
2.5. Премії нараховуються у відсотках до посадового окладу з урахуванням усіх видів
надбавок та доплат відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи або
встановлюються в конкретних розмірах.
Премії, що виплачуються одному працівнику, максимальними розмірами не
обмежуються.
2.6. Преміювання працівників у зв’язку з державними, професійними та святковими або
ювілейними датами встановлюється у розмірі до посадового окладу.
2.7. Розмір преміювання педагогічних та непедагогічних працівників визначається
керівником за погодженням з ГІК ДНЗ.
2.8. Для своєчасної підготовки проектів наказів на преміювання працівників,
'
і
вихователю-методисту, заступнику завідувача з господарства подавати службові записки
щодо пропозицій по преміюванню з обґрунтуванням за досягнення яких показників
пропонується нарахування премії, погоджених з профспілковим комітетом:
- за місяць - до 20 числа наступного місяця;
- за квартал - до 20 числа останнього місяця поточного кварталу;
- за рік - до 15 грудня поточного року.
3. Позбавлення преміювання (або часткове):
- працівникам, що мають адміністративні стягнення, премії не призначаються;
- створення конфліктних ситуацій в закладі;
- відмова від виконання суспільних доручень;
- поява на робочому місці в нетверезому стані;
- поява на робочому місці з запахом спиртного;
- самовільне залишення роботи;
-викрадання матеріальних цінностей.

3.1. Педагогічним
встановлюються:

3. Система надбавок і доплат
працівникам ДНЗ «Горобинка» відповідно до

законодавства

надбавка за вислугу років;
доплата за звання - у відсотках до посадового окладу;
надбавка за престижність праці - 20% посадового окладу.
3.2. Працівникам ДНЗ, на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів
України від 9 березня 2006 р. № 268, встановлюються у встановленому порядку:
- надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи;
- надбавка за вислугу років;
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- надбавка за престижність праці -20% посадового окладу;
- надбавка за звання;
- надбавка за почесне звання “заслужений”,
3.5.
Працівникам, на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів України
від ЗО серпня 2002 р. № 1298, встановлюється надбавки у відсотках до посадового окладу
(ставки заробітної плати, тарифної ставки) згідно чинного законодавства:
- за складність, напруженість роботи;
- за високі досягнення у праці;
- за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання).
Конкретний розмір надбавок визначається керівником такого в межах економії фонду
оплати праці.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення
трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується.
3.6 Працівникам (крім керівників структурних підрозділів та їх заступників), на яких
поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268,
встановлюється у встановленому порядку доплата:
- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій
персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці
у зв'язку з вагітністю та пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку чи відпустці без збереження заробітної плати тривалістю,
визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного
f
1
віку, перебування у відпустці без збереження заробітної плати) - до 50 відсотків посадового
окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу
відсутнього працівника;
- за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника - у розмірі різниці між
фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника (без урахування надбавок та
доплати).
3.7. Працівникам, на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. № 1298, встановлюються доплати:
1) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) за виконання обов’язків
тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій; за розширення зони обслуговування
або збільшення обсягу виконуваних робіт. Конкретний розмір доплати визначається
керівником в межах економії фонду оплати праці. Зазначені види доплат не встановлюються
керівникам структурних підрозділів та їх заступникам,
2) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу у
нічний час за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;
3) за використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також працівникам, які зайняті
прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;
3.8. Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи,
надбавка за складність, напруженість у роботі, доплати: за виконання обов’язків тимчасово
відсутніх працівників (у тому числі - керівника); за суміщення професій (посад); за
розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, як правило,
встановлюються працівникам ДНЗ щорічно на початку року.
У разі необхідності вищезазначені надбавки та доплати можуть встановлюватися або
переглядатися.
3.9. Нарахування надбавок і доплат здійснюється на підставі наказу керівника.
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4. Матеріальна допомога та інші види матеріального заохочення
4.1. Одноразова матеріальна допомога працівникам у скрутних життєвих ситуаціях
(витрати на поховання тощо) надається за умови наявності економії фонду оплати праці по
загальному фонду.
4.2. Для вирішення соціально-побутових питань, у тому числі на оздоровлення,
педагогічних працівників, на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів
України від 30 серпня 2002 р. № 1298, надається матеріальна допомога в сумі не більше ніж
один посадовий оклад на рік.
4.3. Працівникам, на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268, надається матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі
посадового окладу та допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не
перевищує середньомісячної заробітної плати працівника за рахунок коштів загального
фонду.
4.4. Матеріальна допомога надається за основним місцем роботи.
4.5. Матеріальна допомога надається за заявою працівника в межах наявності коштів;
розмір її встановлюється наказом керівника ДНЗ.
Голова ПК ДНЗ «Горобинка»
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Додаток № З
До колективного договору
Схваленого на зборах трудового колективу
“ OS ”
0 3 _____________ 2 0 ^ р .
П ротокол № б '
П О ЛО Ж ЕН Н Я
про надання гр ош ової винагороди педагогічним працівникам за сум лінну працю , зр азкове виконання
служ бових о б о в ’язків
(відповідно ст.57 Закону У країни „П ро освіту”)
1. Загальні положення

1.1. Положення про щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам розроблене
відповідно до Законів України «Про освіту» (ст. 57), «Про дошкільну освіту», Постанови
Кабінету Міністрів України № 898 від 08.06.2000 року «Порядок надання щорічної
грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та
комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових
обов’язків», Статуту ДН З «Горобинка», Правил внутрішнього розпорядку працівників ДН З
«Горобинка» , Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом ДНЗ
«Горобинка».

1.2. Виплата винагороди передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 01.01.01р.
№ 78 „ Про реалізацію окремих положень частини першої ст.57 Закону України „Про
Освіту”, Закону України «Про дошкільну освіту».
1.3. Перелік посад педпрацівників' які мають право на вказану винагороду, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р.№ 963 „Про затвердження посад
педагогічних і науково-педагогічних працівників”, зі змінами, внесеними відповідно
постанові Кабінету Міністрів України від 06.05.01р. № 432.
1.4. П ремію вання здійсню ється у порядку:

-

завідувача ДНЗ - за наказом начальника відділу освіти;
інших педагогічних працівників - за наказом завідувача ДНЗ.

1.5. Виплата щ орічної грош ової винагороди педагогічним працівникам здійсню ється з метою:

стимулювання сумлінного виконання службових обов’язків та прояву творчої
ініціативи;
- забезпечення фахового вдосконалення, росту кваліфікації педагогічних працівників;
вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, використання нових
технологій та форм організації навчально-виховного процесу;
- зміцнення трудової дисципліни.
1.6. Положення поширюється на всіх педагогічних працівників навчального закладу.
» 2. Визначення загального фонду виплати щорічної грошової винагороди:
2.1. Для надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну
працю, зразкове виконання службових обов’язків, використовуються кошти передбачені
кошторисом відповідно ст.57 Закону України «Про освіту» в розмірі до одного посадового
окладу.
3. Порядок і терміни виплати щорічної грошової винагороди:
3.1. Виплата щорічної грошової винагороди здійснюється в межах бюджетних асигнувань на
оплату праці і не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з
урахуванням підвищень.
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3.2. Виплата щорічної грошової винагороди проводиться за результатами роботи за
календарний рік з урахуванням особистого вкладу кожного педагогічного працівника в
загальні результати роботи.
3.3. Підставою для виплати щорічної грошової винагороди є наказ керівника навчального
закладу.
3.4. Проект наказу про виплату щорічної грошової винагороди готується на підставі динаміки
рейтингу відповідно критеріїв цього Положення та погоджується з профкомом ДНЗ
«Горобинка».
4. Преміювання:
4.1.Завідувача:
за своєчасну підготовку ДНЗ до нового навчального року;
- за організацію чіткої роботи працівників ДНЗ, створення відповідного мікроклімату в
пед. колективі;
за створення навчально-матеріальної бази ДНЗ, що забезпечує навчально-виховний
процесе;
- за створення умов забезпечення охорони життя та здоров’я дітей;
за організацію контролю за станом навчально-виховного процесу в дошкільному
навчальному закладі ДНЗ «Горобинка»
4.2.Вихователя-методиста:
- за організацію системи підвищення кваліфікації та професійної майстерності
вихователів;
'
і
за створення умов для виконання вимог програм;
- за організацію контролю за навчально-виховним процесом, якістю знань, умінь,
навичок дошкільників;
за організацію контролю роботи щодо забезпечення охорони життя і здоров’я педагогів
та вихованців.
4.3.Вихователі - до одного посадового окладу:
сумлінне виконання Законів України «Про освіту”, «Про дошкільну освіту», Правил
внутрішнього трудового розпорядку працівників ДНЗ, своїх посадових обов’язків;
- постійне підвищення педагогічної майстерності;
впровадження досягнень педагогічної науки, передового педагогічного досвіду в
практику;
розробка нових технологій, методик, авторських програм, засобів навчання;
активна участь в методичній роботі ДНЗ;
організація результативної роботи в закладі, надання плідної допомоги молодим
педагогам;
збереження майна групи, оптимальне використання обладнання, постійне поповнення
розвивальним та методичним матеріалом;
впровадження системи оздоровчих заходів, спрямованих на покращення фізичного
розвитку та здоров’я дітей;
- створення умов для збереження бібліотечного фонду книжок, підручників;
- творча робота по прищепленню любові до книги;
сумлінне ставлення до ведення дошкільної документації;
- залучення батьків до співпраці, пропаганда педагогічних знань серед батьків,
впровадження активних форм роботи з батьками;
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-

виконання правил та норм по охороні праці та техніки безпеки, протипожежного
захисту;
сумлінне ставлення до охорони життя та здоров’я дітей, попередження дитячого
травматизму;
перемога вихованців в конкурсах, змаганнях;
створення дійової системи виховної роботи в групі;
високі показники результатів роботи, а саме:
глибокі та міцні знання дошкільників;
вихованість та розвиненість дошкільників;
створення гарного дитячого колективу, дружнього, відповідального;
забезпечення належного санітарного і гігієнічного режиму в ДНЗ.

Голова ПК ДНЗ «Горобинка»
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Т.М. Гришко
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Додаток № 4
До колективного договору
Схваленого на зборах трудового колективу
« OS»
03
2020р.
Протокол № 6
КОМПЛЕКСНІ
ЗАХОДИ
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки
гігієни праці та виробничого середовища
Вартість робіт
Н айм енування
заходів, робіт

№ п/п

2.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

Ф актично
витрачено

А сигновано
3.

4.

Еф ективність заходів
П ланується
5.

Д осягнутий
результат
6.

Строк
виконання

7.

Особи,
відповіда-льні
за виконання
8.

Л абораторне
випробування
опору
зазем лю ю чого
контуру і ізоляції
електромереж і

3500,00

Страхування
пож еж ної
друж ини

3500,00

П еревірка
вогнегасників

6000,00

Ф ормений одяг та
спец, робочий одяг

4500,00

протягом
року

Завідувач ДНЗ

Ремонт та перевірка
протипож еж ного
обладнання

11800,00

липень

Заступник
завідувача з
господарства
енергетик

липень
2499,60

ж овтень
.

1700,28

3920,00

липень

8508,40

Заступник
завідувача з
господарства
енергетик

Заступник
завідувача з
господарства
енергетик
Заступник
завідувача з
господарства
енергетик

6.

Н авчання з О П 3
чол.

1200,00

ж овтень

Завідувач ДНЗ

7.

Навчання по ЦЗ 1
чол.

400,00

листопад

Завідувач ДНЗ

8.

Навчання по БС
2чол.

800,00

вересень

Завідувач ДНЗ

9.

Забезпечення
м и й н им л засобам и

протягом
року

Заступник
завідувача з
господарства

25640,00

Vj VnV д н м
/ •

\\ *

I'o j -г \
ьнии

\

% с \\

57340,00

ІЗавІМ^М^дЙЙЗ ?‘Е^робинка
Кулініч
• '••-Сі '? v я ^ 3 '

16628,28

Голова ПК ДНЗ «Горобинка»
*■/&<-/ s- т.М. Гришко
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Додаток № 5
До колективного договору
Схваленого на зборах трудового колективу
“
0 3 _________ 2020 р.
Протокол № __
ПЕРЕЛІК
робочих місці, професій та посад,
яким передбачено право на щорічну додаткову відпустку за шкідливі
умови праці відповідно за результатами атестації робочих місць:
1. Машиністів із прання та ремонту спецодягу ( білизни )
- 4 дні
2. Кухар, що працює біля плити
- 4 дні
3. Шеф-кухар,що працює біля плити
- 4 дні
робинка”

Голова ПК ДНЗ «Горобинка»

С.В. Кулініч
.... . .

^

;.і’:£вО*г\ О-//

Т.М. Гришко

Додаток № б
До колективного договору
Схвалений на трудових зборах
; OS ”
РЗ ________ 2020 р.
Протокол № £

ПЕРЕЛІК
робочих місці, професій та посад, яким передбачено право
на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці:
1. Бухгалтер (за роботу на комп’ютері)
2. Старша медична сестра
3. Прибиральниця службових приміщень

3>‘Т оробинка’

- 4 дні
- 7 днів
- 4 дні

Голова ПК ДНЗ «Горобинка»
Т.М. Гришко
Додаток № 7
До колективного договору
Схвалений на зборах трудового колективу
“ O S”
С З ___________ 2020 р.
Протокол № £

ПЕРЕЛІК
робочих місці, професій та посад, яким передбачено право
на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день:
1. Завідувач ДНЗ
2. Заступник завідувача з господарства
Головний бухгалтер

- 7 днів
- 4 дні
- 6 днів
Голова ПК ДНЗ «Горобинка»

Кулініч

_Т.М. Гришко
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Додаток № 8
До колективного договору
Схвалений на зборах трудового колективу
“ Q&"
P S _______ 2020 р.
Протокол № £
ПЕРЕЛІК
робочих місць, професій та посад,
яким надається доплата до місячних посадових окладів за роботу у шкідливих
умовах праці відповідно за результатами атестації робочих місць:
1. Машиніст із прання та ремонту спецодягу ( білизни)
2. Кухар, що працює біля плити
біля плити

- 12%
- 12 %
- 12%)

Голова ПІ< ДНЗ «Горобинка»
Т.М. Гришко

Додаток № 9
До колективного договору
Схвалений на зборах трудового колективу
“ OS ” g ? ____________ 2020 р.
Протокол № 6

ПЕРЕЛІК
робочих місць, професій та посад,
яким надається доплата до місячних посадових окладів за роботу з дезінфікуючими
засобами згідно п. 3.4.7. Наказу Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 року за № 308/519
«Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ
соціального захисту населення» в розмірі:
1.
2.
3.
4.

Старша медична сестра
Прибиральниця службових приміщень
Підсобний робітник
Помічник вихователя для дітей раннього

оробинка”
. Кулініч
т
нЖ^ЬНИИ
.ї:і«
заклад
'ЙІГЙ

- 10%
- 10%
- 10%
-

10%

Голова ПК ДНЗ «Горобинка»
Т.М. Гришко
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Додаток № 10
До колективного договору
Схвалений на зборах трудового колективу
“ &S ”
(75________ 2020 р.
Протокол № 6

П Е РЕ Л І К
професій і посад працівників, яким встановлюється
додаткова оплата праці за роботу в нічний час згідно Галузевої угоди
між Міністерством освіти і науки України п.6.3.7.

№
п/п

Назва професій ( посада)

1.
2.

Сторожі

Час роботи в
нічний час за
графіком
22.00 - 06.00

Процент додаткової
оплати годин, таріф.
ставки
40%

Кухарі, підсобні робітники

05.00 - 06.00

40%

Голова ПК ДНЗ «Горобинка»
^ Т.М. Гришко
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Додаток № 11
До колективного договору
Схвалений на зборах трудового колективу
“ OS ”
0 3 ________ 2020 р.
Протокол № <Г

ПЕРЕЛІК
професій і посад працівників, яким видається безкоштовно спеціальний одяг,
спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту у відповідності
з “ Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту”
затвердженого наказом Державного комітету України по
нагляду праці від 29 жовтня 1996 року № 170.

№
п/п

Посада

1.

Кухар

2.

Підсобна робоча

3.

5.
6.
7.

Машиніст із прання та ремонту
спецодягу ( білизни)
Прибиральниця службових
приміщень
Двірник
Старша медична сестра
Помічник вихователя

8.
9.

Вихователі дітей раннього віку
Робітник по обслуговуванню будівлі

4.

й 3>^ро роб ин ка”
ниО Ш . Кулініч
ЗАКЛАД
«ГОРОБИНКА»

Назва спец, одягу,взуття
Куртка бавовно-паперова
Фартух бавовно-паперовий
Ковпак бавовно-паперовий
Куртка бавовно-паперовий
Фартух бавовно-паперовий
Ковпак бавовно-паперовий
Халат бавовно-паперовий
Костюм бавовно-паперовий
Фартух бавовно-паперовий
Рукавиці гумові
Рукавиці комбіновані
Халат бавовно-паперовий
Фартух бавовно-паперовий
Ковпак бавовно-паперовий
Халат бавовно-паперовий
Костюм бавовно-паперовий

Термін
12 місяців
12 місяців
12 місяців
12 місяців
12 місяців
12 місяців
До зносу
12 місяців
12 місяці
6 місяців
12 місяців
12 місяців
12 місяців
24 місяці
12 місяців
12 місяців

Голова ПК ДНЗ «Горобинка»
Т.М. Гришко
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Додаток № 12
До колективного договору
Схвалений на зборах трудового колективу
OS
€>3
2020 р.
Протокол № £
“

”

_____________________

УГОДА
з охорони праці
між адміністрацією та трудовим колективом
ДНЗ «Горобинка» на 2020 рік
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Перелік заходів
Адміністрація забеспечує:
Своєчасно здійснювати на робочому місці пер
винний, повторний та позаплановий інструкта- жі
з метою закріплення знань нормативноправових документів з охорони праці, пожеж
ної та електробезпеки, виробничої санітарії.
При прийнятті на роботу працівників, які раніше
не пройшли навчання з охорони праці, провести з
ними індивідуальне навчання з питань охорони
праці за затвердженою програмою та тематикою.
Здійснювати ревізію та випробування діючої
приточно-витяжної вентиляції харчоблоку,
пральні.

Провести лабораторні випробування опору
заземляючого контуру та ізоляції електромережі.
5. Згідно вимог пожежної безпеки забезпечити
необхідну кількість вогнегасників та їх
перезаряджування.
6. Проводити учбові тренування по використанню
первинних засобів пожежогасіння.
7. Обладнання додаткового освітлення з метою
доведення до нормативного значення освітлен У
ня робочих місць у конкретних приміщеннях.
8. Забеспечити справність огорожі території
закладу, ліквідувати лази, непроектні хвіртки.
9. Проводити своєчасні роботи по ліквідації старих
дерев, кущів, металевих конструкцій з метою
створення безпечних умов перебування дітей на
території закладу.
10. Здійснювати своєчасне обстеження та ремонт
меблів, санітарно-технічного обладнання,
електромережі та електроприладів.

Відповідальний
за виконання

Інженер з ОП
Борзілова Н.В.

Інженер з ОП
Борзілова Н.В.

Термін
виконання
Двічі на рік,
при прийнятті
на роботу, при
необхідності

Постійно

Електрик
Перерва А.Ю
Заст.зав.господ.
Захарова Я.О.
Заст.зав.господ.
ЗахароваЯ.О.
Адміністрація

Один раз на рік
Протягом року

Командир ДПД

Одон раз на рік

Адміністрація

Постійно

Заст.зав.господ.
Захарова Я.О.

Травень

Заст.зав.господ.
Захарова Я.О.

Постійно

Адміністрація

Постійно

Двічі на рік

2

зо
11.

12.
13.

14.

1.
2.
3.

Здійснювати обстеження та випробування
спортивного обладнання та ігрових споруд на
відкритих майданчиках і спортивного залу.

Інженер з ОП
Борзілова Н.В.

Проводити одстеження території закладу на
наявність отруйних рослин
По кожному нещасному випадку проводити
ретельне розслідування

Медичний
персонал
Комісія по роз
слідування не
щасних
випадків
Адміністрація
ДНЗ

Фінансування по ОП здійснювати в розмірі 0,2 %
від фонду оплати праці. Використовувати кошти
фонду за погодженням з профспілкою.
Профком забов’язується:
Затвердити склад комісії з питань хорони праці
та провести ії навчання.
Вимагати виконання працівниками нормативних
документів з охорони праці.
Кожний нещасний випадок розглядати на
засіданні профкому.

Голова ПК
Гришко Т.М.
Профком
Голова комісії
ПК з питань
ОП

Двічі на рік

Постійно

Постійно

Один раз на рік

Лютий
Постійно
Постійно
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Додаток № 13
До колективного договору
Схваленого на зборах трудового колективу
“ PS ”
0 5 _____________ 2020 р.
Протокол № £
ПЕРЕЛІК
посад та норм видачі мила та знешкоджуючих засобів
на роботах, зв’язаних з забрудненням
згідно ст. 165 закону КЗпП
№
з/п

Посада

1.
2.
3.
4.

Сторож
Двірник
Помічник вихователя
Сестра медична

5.

Шеф-кухар

6.

Кухар
'

7.
8.

і

Підсобний робітник
Машиніст із прання та ремонту
спецодягу
9. Прибиральниця службових
приміщень
10. Робітник із комплексного
обслуговування та ремонту будівель
11. Електромонтер

Назва мийного га
знешкоджуючого
засобу
Мило господарче 1шт.
Мило господарче 2 шт.
Мило господарче 2 шт.
Мило господарче 1шт.
Горостен 100 мл
(антимікробний засіб)
Мило господарче 1шт.
Горостен 1000 мл
(антимікробний засіб)
Мило господарче 1шт.
Горостен 100 мл
(антимікробний засіб)
Мило господарче 2 шт.
Мило господарче 1шт.

Термін

1 місяць
1 місяць
1 місяць
1 місяць

1 місяць
3 місяці
1 місяць
3 місяці
1 місяць
1 місяць

Мило господарче 2 шт.

1 місяць

Мило господарче 2 шт.

1 місяць

Мило господарче 1шт.

1 місяць

