


1. Загальні положення
' 1.1. Колективний договір між керівником (далі — Адміністрація) та Радою трудового

колективу укладено відповідно до законодавства України про працю, освіту.
1.2. Колективний договір, схвалений загальними зборами колективу (протокол 

від №4 від ЗО червня 2021 р.), набуває чинності з дня його підписання і діє до ухвалення 
нового Колективного договору.

1.3. Сторонами Колективного договору є: адміністраціяв особі завідувача Кондратюк 
А.В. (далі— Адміністрація), яка представляє інтереси Дмитрівського закладу дошкільної 
освіти «Сонечко» і має відповідні повноваження; трудовий колектив в особі голови Ради 
трудового колективу Босяк А.І., яка представляє інтереси працівників закладу освіти у сфері 
праці, побуту, культури і захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси, 
отримавши на це відповідні повноваження від працівників закладу освіти.

1.4. Положення Колективного договору діють безпосередньо та поширюються на всіх 
працівників закладу освіти.

1.5. На підставі Колективного договору, який є локальним документом соціального 
партнерства сторін, здійснюють регулювання трудових відносин у закладі освіти та 
соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників та Адміністрації.

1.6. Колективний договір визначає узгоджені позиції та дії його сторін, спрямовані на 
співпрацю, створення умов для підвищення ефективності роботи закладу освіти, реалізацію на 
цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, забезпечення 
їхніх конституційних прав, досягнення злагоди в колективі.

1.7. Сторони зобов’язуються будувати взаємовідносини на принципах соціального 
партнерства, забезпечуючи паритетність представництва, рівноправність сторін, взаємну 
відповідальність, конструктивність і аргументованість як під час переговорів (консультацій) 
для укладання Колективного договору, внесення до нього змін і доповнень, так і під час 
розв’язання питань соціально-економічних і трудових відносин:

1.7.1. Рада трудового колективу зобов’язується сприяти ефективній роботі 
працівників властивими йому методами, усвідомлює свою відповідальність за реалізацію 
спільних з Адміністрацією цілей та необхідність підвищення якості й результативності праці.

1.7.2. Адміністрація бере на себе зобов’язання дотримуватися вимог 
законодавства України, зокрема про працю, освіту та виконувати положення Колективного 
договору.

1.7.3. Якщо порушення трудових і соціально-економічних прав працівників, 
невиконання зобов’язань Колективного договору буде зумовлено непередбаченими 
обставинами або незаконними діями вищих органів управління освітою, Адміністрація 
звільняється від відповідальності за умови, що Раду трудового колективу було повідомлено 
про виникнення цих обставин.

1.8. Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих і узгоджених 
зобов’язань, обов’язковість їх виконання Адміністрацією, працівниками і Радою трудового 
колективу.

1.9. Зміни і доповнення до Колективного договору вносять з ініціативи будь-якої зі 
сторін після проведення переговорів (консультацій) і досягнення згоди та набувають чинності 
після їх схвалення загальними зборами трудового колективу.

1.10. Пропозиції сторін про внесення змін і доповнень до Колективного договору 
розглядають спільно, відповідні рішення ухвалюють протягом семи днів після отримання їх 
іншою стороною.

1.11. Сторони домовилися, що в період дії Колективного договору, за умови виконання 
його положень, колектив висуватиме нові вимоги з питань, передбачених цим договором, 
лише у випадках поліпшення фінансово-економічного стану або внесення змін до угод вищих 
органів управління освітою, законодавства України, ухвалення яких зумовлює необхідність 
внесення змін та доповнень до Колективного договору, а також не використовуватиме такий 
засіб тиску на Адміністрацію, як призупинення або повне (часткове) припинення роботи, 
тобто страйк.
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1.12. Жодна зі сторін упродовж строку дії Колективного договору одноосібно не 
ухвалюватиме рішення, що змінюють його норми та зобов’язання або припиняють їх 
виконання.

1.13. Після схвалення проекту Колективного договору на загальних зборах колективу 
закладу освітисторони забезпечують його підписання у триденний строк. Після реєстрації 
Колективний договір розміщують на видному місці у закладі освіти.

1.14. За три місяці до закінчення терміну дії Колективного договору з ініціативи 
будь-якої зі сторін починаються переговори щодо укладення нового Колективного договору 
на наступний строк або продовження терміну його дії, для чого створюється відповідна 
комісія з однакової кількості представників сторін.

1.15. Термін роботи комісії визначають спільним рішенням Адміністрації та Радою 
трудового колективу.

2. Забезпечення зайнятості працівників
2.1. Адміністрація зобов’язана:

2.1.1. Підтримувати чисельність працівників на рівні, встановленому 
нормативними актами Міністерства освіти і науки України, для організації повноцінного 
освітньогопроцесу.

2.1.2. Забезпечувати стабільну роботу колективу; здійснювати вивільнення 
працівників лише в разі нагальної необхідності, зумовленої об’єктивними змінами в 
організації праці, зокрема у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням, 
скороченням чисельності або штату працівників, неухильно дотримуючись при цьому норм 
законодавства України, цього Колективного договору.

2.1.3. У разі виникнення загрози масових звільнень (понад 5% працівників) 
упродовж ЗО днів з моменту її виникнення розпочати переговори для максимального 
врахування всіх чинників, що впливають на збереження зайнятості працівників.

2.1.4. У разі виникнення необхідності звільнення працівників, у разі зміни 
в організації праці, зокрема ліквідації, реорганізації або перепрофілювання закладу освіти, 
скорочення чисельності або штату працівників:

-  здійснювати вивільнення працівників лише після використання всіх 
можливостей для забезпечення їх роботою на іншому робочому місці, 
зокрема й за рахунок припинення трудових відносин із сумісниками, 
ліквідації суміщення тощо;

-  повідомляти про працівників, які вивільняються, територіальний орган 
Державної служби зайнятості України у встановлені законодавством 
строки.

2.1.5. За потреби повних тарифних ставок уникати прийняття на роботу нових 
працівників; не укладати нові трудові договори за три місяці до початку масових (понад 5% 
працівників) вивільнень та на період таких звільнень.

2.1.6. Працівникам, звільненим через зміну в організації праці, зокрема 
реорганізації або перепрофілювання закладу освіти, скорочення чисельності або штату 
працівників,протягом року з дня звільнення надавати право поворотного прийняття на роботу 
за умови потреби у працівниках, кваліфікація яких аналогічна звільненим.

2.1.7. Звільняти педагогічних та науково-педагогічних працівників у зв’язку зі 
скороченням обсягу роботи лише після закінчення навчального року.

2.1.8. Забезпечувати працевлаштування зареєстрованих у Державній службі 
зайнятості України педагогічних працівників на вільні та новостворені робочі місця 
відповідно до кваліфікаційних вимог, віддаючи перевагу випускникам вищих навчальних 
закладів педагогічного профілю.

2.2. Рада трудового колективу зобов’язана:
2.2.1. Здійснювати роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та 

соціально-економічних інтересів працівників, які вивільняються.
2.2.2. Забезпечувати захист працівників, які вивільняються, відповідно до



законодавства України.
2.3. У разі звільнення з роботи за пунктом 1 статті 40 КЗпП переважне право 

залишення на роботі (при рівних результатах праці й кваліфікації), окрім випадків, 
передбачених КЗпП,надавати також:

-  особам передпенсійного віку (півтора року до призначення пенсії за віком 
і вислугою років)

3. Режим праці та відпочинку
3.1. Адміністрація зобов’язана:

3.1.1. Забезпечувати ефективну діяльність закладу освіти, враховувати фактичні 
обсяги фінансування, сприяти раціональному використанню коштів для підвищення 
результатів роботи, поліпшення умов праці.

3.1.2. Забезпечувати розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази закладу 
освіти, раціональне використання наявного устаткування та обладнання, створення 
оптимальних умов для організації освітньогопроцесу.

3.1.3. Уживати заходів для морального і матеріального стимулювання сумлінної, 
якісної праці працівників.

3.1.4. Відповідно до заявок, наданих закладом освіти забезпечувати 
працевлаштування молодих фахівців за здобутою ними спеціальністю, уклавши з ними 
безстроковий трудовий договір.

3.1.5. Забезпечувати наставництво молодих фахівців, сприяти їх адаптації 
в колективі, професійному зростанню.

3.1.6. Укладати строкові трудові договори лише в разі, якщо трудові відносини не 
може бути встановлено на невизначений термін з урахуванням характеру майбутньої роботи, 
умов її виконання, інтересів працівників або в інших випадках, передбачених законодавством 
України.

3.1.7. Приймати працівників та звільняти їх відповідно до вимог законодавства
України.

3.1.8. Доводити до відома працівників зміст нових нормативних документів та 
офіційних роз’яснень, що стосуються трудових відносин, організації праці (упродовж двох 
днів після отримання відповідної інформації).

3.1.9. Запобігати виникненню індивідуальних і колективних трудових конфліктів, 
а в разі виникнення забезпечувати їх якнайшвидше розв’язання відповідно до норм 
законодавства України.

3.1.10. Суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування 
застосовувати за погодженням із Радою трудового колективу.

3.1.11. Забезпечувати дотримання вимог законодавства України щодо 
повідомлення працівників про запровадження нових і зміну чинних умов праці не пізніше ніж 
за два місяці до їх уведення.

3.1.12. Під час прийняття на роботу ознайомлювати працівників зі статутом 
закладу освіти, Правилами внутрішнього розпорядку, Колективним договором, посадовими 
чи робочими інструкціями.

3.2. Рада трудового колективу зобов’язана:
3.2.1. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним уведенням в дію 

нормативних документів з питань трудових відносин, організації праці, розподілу 
навантаження тощо.

3.2.2. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів, 
їхні права та обов’язки.

3.2.3. Сприяти зміцненню трудової дисципліни, дотриманню правил 
внутрішнього розпорядку.

3.2.4. Запобігати виникненню індивідуальних, колективних трудових конфліктів, 
брати участь у їх якнайшвидшому розв’язанні відповідно до норм законодавства України.

3.2.5. Представляти інтереси всіх працівників закладу освіти, які потребують
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розв’язання питань з місцевими і центральними органами виконавчої влади, 
правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування та їх виконавчими 
органами, і затребувати необхідну інформацію щодо розв’язання.

3.2.6. Забезпечувати захист працівників закладу освітивід незаконного звільнення 
шляхом перевірки підстав для звільнення з ініціативи Адміністрації, дотримання встановленої 
законодавством процедури звільнення, врахування трудових досягнень, відмови у наданні 
згоди на звільнення за наявності для цього підстав.

4. Робочий час
4.1. Адміністрація зобов’язана:

4.1.1 Установлювати на час дії Колективного договору тривалість робочого часу, 
що не перевищує встановлену законодавством України про працю.

4.1.2 Застосовувати режим скороченого робочого часу для технічних працівників 
віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень.

4.1.3 Організувати облік часу початку і закінчення роботи.
4.1.4 Установлювати режим роботи закладу освітивідповідно до законодавства

України.
4.1.5 Забезпечувати встановлення педагогічного навантаження працівників (на 

тиждень) в обсягах, що відповідають ставці заробітної плати (посадовому окладу).
4.1.6 Запроваджувати тривалість робіт, обсяг педагогічного навантаження менше 

ніж на ставку заробітної плати лише за письмової згоди працівників. Не допускати зменшення 
тривалості робіт (обсягу педагогічного навантаження) за одностороннім рішенням 
Адміністрації незалежно від причин, що зумовили прийняття такого рішення.

4.1.7 Без нагальної потреби та згоди працівників не залучати їх до виконання 
обов’язків, що не передбачені посадовими чи робочими інструкціями. За наявності згоди на 
виконання інших видів робіт розв’язувати питання про відповідну компенсацію на підставі 
угоди між Адміністрацією і працівниками з виданням відповідного наказу.

4.1.8 Тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим 
договором, або на час простою здійснювати лише за згодою працівників з оплатою роботи 
відповідно до законодавства України.

4.1.9 У разі застосування неповного робочого дня (тижня) норму робочого часу 
визначати угодою між Адміністрацією і працівниками. При цьому не обмежувати обсяг 
трудових прав працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу.

4.1.10 У разі прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність 
педагогічного працівника займаній посаді керівник закладу освіти може ініціювати 
розірвання трудового договору з ним із додержанням вимог законодавства про працю.

4.2. Рада трудового колективу зобов’язана:
4.2.1. Роз’яснювати працівникам зміст нормативних документів про робочий час 

та нормування праці.
4.2.2. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним і правильним 

застосуванням Адміністрацією законодавства України про працю, освіту, положень цього 
Колективного договору в частині, що стосується режиму робочого часу, графіків роботи, 
розподілу педагогічного навантаження тощо.

4.2.3. Сприяти своєчасному розв’язанню конфліктних ситуацій, пов’язаних з 
розподілом педагогічного навантаження та з інших питань щодо режиму робочого часу.

4.3. Сторони домовилися, що:
4.3.1. Періоди, впродовж яких у закладі не здійснюється освітнійпроцес у зв’язку 

з санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не залежними від його працівників 
обставинами, є робочим часом працівників.У цей час працівників залучають до освітньої, 
організаційно-методичної, організаційно-педагогічної робіт відповідно до наказу керівника 
закладу освіти.

4.3.2. Під час складання уникати нераціональних витрат часу педагогічних 
працівників.



4.3.3. Обмежувати укладення строкових договорів із працівниками з мотивації 
необхідності їх випробовування.

4.3.4. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на 
строковий з підстав досягнення працівниками пенсійного віку з ініціативи Адміністрації (крім 
наукових та науково-педагогічних працівників).

5. Час відпочинку
5.1. Адміністрація зобов’язана:

5.1.1. Визначати тривалість відпусток і порядок їх надання працівникам, 
керуючись Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про 
відпустки), постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання 
щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам 
навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших 
установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим 
працівникам» від 14.04.1997 № 346.

5.1.2. Щороку до 15 січня розробляти та погоджувати з Радою трудового 
колективу, затверджувати і доводити до відома працівників графік відпусток на поточний рік, 
дотримання якого є обов’язковим як для Адміністрації, так і для працівників. Про дату 
початку відпустки обов’язково повідомляти працівників не пізніше, ніж за два тижні до 
встановленого графіком відпусток терміну.

5.1.3. Перенесення щорічних відпусток на інший період з ініціативи Адміністрації 
допускати лише у випадках, встановлених статтею 11 Закону про відпустки. Обов’язково 
узгоджувати таке перенесення з Радою трудового колективу за наявності письмової згоди 
працівників. Не допускати ненадання щорічних основних відпусток повної тривалості 
протягом двох років поспіль.

5.1.4. Надавати додаткові відпустки таким працівникам:
-  донорам — 2 календарних дні;
-  працівникам у разі:

• шлюбу або призову на строкову військову службу родича по крові — З 
календарних дні;

• особистого шлюбу —3 календарних дні;
• смерті близьких родичів — 3 календарних дні;
• вступу дитини до першого класу закладу загальної середньої освіти — 

один календарний день (1 вересня).
За відсутності коштів для оплати цих відпусток надавати їх без збереження 

заробітної плати за заявою працівників.
5.1.5. Безперешкодно за бажанням працівників надавати відпустки без 

збереження заробітної плати у випадках, встановлених статтею 25 Закону про відпустки.
5.1.6. За сімейними обставинами та з інших причин, не зазначених у статті 25 

Закону про відпустки, надавати працівникам за їх заявою відпустки без збереження заробітної 
плати на строк, обумовлений угодою між працівниками та Адміністрацією, але не більше 
15 календарних днів на рік.

5.1.7. Відпустки без збереження заробітної плати надавати працівникам лише за їх
заявами.

5.1.8. Час відпустки без збереження заробітної плати включати до стажу, що дає 
право на щорічну основну відпустку.

5.1.9. За бажанням працівників частину щорічної основної відпустки замінювати 
грошовою компенсацією. При цьому тривалість фактично наданої працівникам щорічної 
основної та додаткової відпусток має бути не меншою ніж 24 календарних дні.

5.1.10. Не допускати роботу в святкові, неробочі і вихідні дні. Залучення окремих 
працівників до роботи у вихідні дні здійснювати у виняткових випадках, передбачених 
законодавством, з дозволу Ради трудового колективу згідно з наказом. Своєчасно надавати в 
бухгалтерію документи для компенсації роботи у вихідні, святкові і неробочі дні або надання
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іншого дня відпочинку (відгулу).
5.1.11. Графік чергувань у вихідні та святкові дні, а також за межами робочого часу 

працівників погоджувати з Радою трудового колективу. Цей графік складати за місяць до його 
запровадження і оголошувати працівникам під підпис. До чергувань не залучати вагітних 
жінок, матерів, які мають дітей віком до 12 років. Залучені до чергувань не можуть виконувати 
обов’язки сторожа.

5.1.12. Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до закладів вищої 
освіти, розташованих в іншій місцевості, за їх бажанням надавати щорічну відпустку або її 
частину тривалістю не менше 12 календарних днів для супроводу дитини до місця 
розташування закладу і назад. За наявності двох або більше дітей така відпустка надається 
окремо для супроводу кожної дитини. Цю відпустку надавати без збереження заробітної 
плати.

5.2. Рада трудового колективу зобов’язана контролювати дотримання Адміністрацією 
законодавства України про час відпочинку працівників і відповідних пунктів Колективного 
договору.

5.3. Сторони домовилися, що:
5.3.1. За працівниками, які перебувають у відпустці будь-якого виду, зберігається 

їх місце роботи.
5.3.2. Адміністрація за погодженням із Радою трудового колективу у виняткових 

випадках на користь трудового колективу для створення ліпших умов відпочинку може 
перенести день відпочинку на інший день, щоб об’єднати його з найближчим святковим, 
вихідним або неробочим днем.

6. Оплата праці
6.1. Адміністрація зобов’язана:

6.1.1. Складати та затверджувати кошторис доходів і витрат, штатний розпис, а 
також вносити зміни до них за погодженням із Радою трудового колективу.

6.1.2. Під час прийняття працівників на роботу ознайомлювати їх під підпис з 
умовами оплати праці, наявними пільгами й перевагами. Про їх зміни повідомляти 
працівників під підпис.

6.1.3. Роботу працівників закладу освітиоплачувати відповідно до виконуваної 
роботи, посади, залежно від професії та кваліфікації, складності та умов виконання роботи 
Конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників визначати 
відповідно до Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (додаток 1 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298) та відповідних нормативних документів.

6.1.4. Для нарахування працівникам заробітної плати за час щорічної відпустки 
своєчасно подавати відповідні документи до бухгалтерії.

6.1.5. Заробітну плату за весь період щорічної відпустки, а також матеріальну 
допомогу на оздоровлення, виплачувати працівникам не пізніше ніж за три дні до її початку.

6.1.6. Під час кожної виплати заробітної плати інформувати працівників про її 
загальну суму з розшифруванням видів виплат, розмірів, підстав для здійснення відповідних 
утримань та сум, які підлягають виплаті.

6.1.7. Виплачувати працівникам закладу заробітну плату з використанням 
пластикових карт два рази на місяць: за першу половину місяця - 10 числа, 
за другу - 26 числа, при наявності коштів на розрахунковому рахунку. У разі 
коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, 
заробітна плата виплачується напередодні. Заробітна плата за першу половину місяця складає 
не менше 50% від посадового окладу.

6.1.8. У разі порушення термінів виплати заробітної плати з незалежних від 
Адміністрації причин своєчасно повідомляти про це працівників.

6.1.9. Установлювати тарифні розряди педагогічним працівникам за результатами 
атестації відповідно до чинного законодавства.

6.1.10. Забезпечувати періодичне (не рідше ніж раз на п’ять років) підвищення
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кваліфікації педагогічних працівників та відповідні гарантії й компенсації при цьому 
(збереження середнього заробітку, оплата витрат на відрядження, зокрема вартості проїзду, 
добових тощо).

6.1.11. Забезпечувати виплату доплат за суміщення професій, посад, розширення 
зони обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення 
від своєї основної роботи з використанням для цього всієї економії фонду заробітної плати за 
відповідними посадами.

6.1.12. Забезпечувати підвищення посадових окладів працівникам закладуосвіти за 
окремі види роботи, передбачені нормативними документами.

6.1.13. Своєчасно оформляти та подавати документи до бухгалтерії для оплати 
працівникам надурочної роботи в подвійному розмірі, починаючи з першої години.

6.1.14. Сприяти своєчасному й правильному встановленню та виплаті працівникам 
заробітної плати з урахуванням зміни розміру посадового окладу працівника першого 
тарифного розряду, мінімальної заробітної плати, освіти, стажу роботи, кваліфікаційних 
категорій, педагогічних звань тощо.

6.1.15. Доплати, пов’язані з умовами праці, при погодинній оплаті праці 
встановлювати за фактично відпрацьований час на робочих місцях в умовах, що відрізняються 
від нормальних.

6.1.16. Здійснювати преміювання працівників відповідно до Положення про 
преміювання працівників та матеріальне заохочення працівників ЗДО «Сонечко».

6.1.17. Своєчасно оформляти та подавати документи до бухгалтерії для виплати 
педагогічним працівникам:

-  надбавки за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки 
заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи: понад 3 роки — 10%; понад 
10 років — 20%; понад 20 років — 30%;

-  допомогу' на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 
плати) при наданні щорічних відпусток;

-  надбавку за престижність педагогічної праці у розмірі 20%;
-  щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових 

обов’язків відповідно до Положення про преміювання працівників та матеріальне 
заохочення працівників ЗДО «Сонечко» та Колективного договору.

6.1.18. Не ухвалювати в односторонньому порядку рішень, що змінюють 
встановлені законодавством України та Колективним договором умови оплати праці.

6.1.19. Здійснювати індексацію заробітної плати у зв’язку із зростанням споживчих 
цін на товари і тарифів на послуги, а також компенсацію працівникам втрати частини 
заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати в порядку, встановленому 
законодавством України, не вимагаючи при цьому заяв працівників.

6.1.20. Установлювати працівникам надбавки до заробітної плати в розмірі до 50% 
від посадового окладу (ставки заробітної плати) за:

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

6.1.21. Конкретний розмір надбавок встановлювати за погодженням із Радою 
трудового колективу.

6.2. Рада трудового колективу зобов’язана:
6.2.1. Контролювати дотримання в закладі. освіти законодавства України про 

оплату праці.
6.2.2. Сприяти наданню працівникам необхідної консультативної допомоги 

з питань оплати праці.
6.2.3. Ініціювати питання про залучення до дисциплінарної, адміністративної, 

матеріальної відповідальності відповідно до законодавства України осіб, винних 
у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов Колективного договору,
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їло стосуються оплати праці.
6.2.4. Представляти інтереси працівників під час розгляду його трудового спору 

з оплати праці в комісії з трудових спорів.
6.2.5. На прохання працівників представляти його інтереси щодо оплати праці

з суді.
6.2.6. Звертатися до органів прокуратури щодо наявності порушень законодавства 

з метою забезпечення ними перевірки виконання законів на підставі заяв громадян та іншої
інформації.

6.2.7. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних 
;• порушенні законодавства про оплату праці.

6.3. Сторони домовилися:
6.3.1. Своєчасно ознайомлювати працівників з новими нормативними

документами та офіційними роз’ясненнями з питань оплати праці, соціально-економічних 
пільг, пенсійного забезпечення, а також забезпечити гласність умов оплати праці, порядку 
здійснення доплат, надбавок, винагород, премій, інших заохочувальних або компенсаційних
виплат.

6.3.2. Кваліфікувати несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати 
як грубе порушення законодавства України про працю та Колективного договору і вживати 
спільних оперативних заходів відповідно до законодавства України.

6.3.3. Вживати заходів для забезпечення педагогічних працівників роботою 
в обсязі не менше ставки заробітної плати. За відсутності такої можливості довантажувати їх 
до встановленої норми годин іншими видами освітньої роботи.

7. Охорона праці і здоров’я
7.1. Адміністрація зобов’язується:

7.1.1. До початку роботи працівників за укладеним трудовим договором провести 
з ним необхідний інструктаж, роз’яснити під підпис його права, обов’язки, інформувати про 
умови праці, право на пільги та компенсації за роботу в особливих, шкідливих умовах 
відповідно до законодавства України про охорону праці і цього Колективного договору.

7.1.2. Створювати в закладі освітив цілому і на кожному робочому місці зокрема 
безпечні умови праці відповідно до встановлених норм.

7.1.3. Своєчасно вживати комплексних заходів для виконання норм безпеки, 
охорони праці, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого 
травматизму, професійних захворювань, аварій і пожеж.

7.1.4. Забезпечувати дотримання працівниками вимог нормативних документів, 
які регулюють питання охорони праці та прав працівників у сфері охорони праці.

7.1.5. Створювати відповідні служби, призначити посадових осіб для 
забезпечення розв’язання конкретних питань з охорони праці, розробляти і затверджувати 
інструкції про їхні обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них 
функцій, забезпечити навчання (перенавчання) з питань охорони праці.

7.1.6. Організовувати своєчасне та якісне розслідування нещасних випадків, 
професійних захворювань відповідно до вимог законодавства України про охорону праці. Не 
допускати проведення таких розслідувань без участі представників Ради трудового колективу.

7.1.7. Забезпечувати усунення причин, що спричинюють нещасні випадки, 
професійні захворювання, та здійснювати профілактичні заходи для їх запобігання.

7.1.8. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці, але не рідше один раз 
на п’ять років. Ознайомлювати працівників з результатами атестації їхніх робочих місць під 
підпис.

7.1.9. Своєчасно оформлювати та подавати документи в бухгалтерію для 
виплати працівникам доплати за несприятливі умови праці за результатами атестації робочих 
місць.

7.1.10. За погодженням із Радою трудового колективу розробляти і затверджувати 
положення, інструкції, інші акти з охорони праці та безпеки життєдіяльності, що діють
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і « :  - ах закладу освітні встановлюють правила виконання робіт та поведінки працівників на 
-:: - г з а к л а д у  освіти, в приміщеннях, на робочих місцях відповідно до
• : -тивно-правових актів з охорони праці.

7.1.11. Видавати накази з охорони праці й безпеки життєдіяльності і забезпечувати
т з - знання.

7.1.12. Забезпечувати безкоштовне проведення обов’язкових попереднього (під час 
щ йняття на роботу) і періодичних медичних оглядів працівників закладу освіти, 
і ' ;:  ютуватися правом притягнення до дисциплінарної відповідальності у встановленому
..... : -гдавством України порядку працівників, що ухиляються від проходження обов’язкових 

■ед -них оглядів, а також забезпечити відсторонення їх від роботи без збереження заробітної 
: до проходження медичного огляду.

7.1.13. На час проходження обов’язкових медичних оглядів зберігати за 
■ і зниками місце роботи (посаду) і середній заробіток.

7.1.14. Проводити навчання і перевірку знань з питань охорони праці працівників, 
. - -тих на роботах з підвищеною небезпекою, раз натри роки. Не допускати до роботи осіб,

■ не пройшли інструктаж з охорони праці, а за потреби — навчання та перевірку знань 
“ юань охорони праці.

7.1.15. Забезпечувати відповідно до затверджених норм видавання у визначені
■:: -;и спецодягу та мийних засобів.

7.1.16. Надавати представникам Ради трудового колективу закладу освітивсю 
-х-ггхідну їм інформацію з питань умов, охорони праці, безпеки життєдіяльності, 
;д-тарно-побутового і медичного забезпечення, витрачання коштів, передбачених для
: Учення заходів з охорони праці. Своєчасно вживати заходів для врахування подань та 

ї ;:-;овків, надавати аргументовані відповіді в семиденний строк після їх отримання.
7.1.17. Здійснювати контроль за дотриманням працівниками норм і правил з 

тзони праці та безпеки життєдіяльності під час освітньогопроцесу, а також за
і -користанням засобів захисту.

7.1.18. Вживати термінових і необхідних заходів для надання допомоги потерпілим 
разі виникнення нещасних випадків у закладі освіти, залучаючи за потреби

- з грійно-рятувальні формування.
7.1.19. Зберігати за працівником, що втратив працездатність у зв’язку з нещасним

- -ддком на виробництві або профзахворюванням, місце роботи (посаду) і середню заробітну 
-_іатх на весь період до відновлення працездатності або визнання його в установленому 
-грядку інвалідом. Якщо потерпілий не може виконати роботу, забезпечити його 
-етепідготовку та працевлаштування, встановити пільгові умови і режим роботи.

7.1.20. Дотримуватися нормативних документів у сфері охорони праці щодо прав 
жінок, неповнолітніх та інвалідів.

7.2. Рада трудового колективу зобов’язана:
7.2.1. Забезпечити активну участь представників трудового колективу 

розв’язанні питань створення безпечних умов праці, запобігання випадкам травматизму 
захворювань, оздоровлення та працевлаштування у разі погіршення стану здоров’я

-рацівників.
7.2.2. Захищати права працівників закладу освітина безпечні умови праці. У разі 

виникнення небезпеки для життя і здоров’я працівників вимагати припинення відповідних
робіт.

7.2.3. Вносити пропозиції Адміністрації про заохочення працівників, а також 
ртимулювати їх за активну участь у здійсненні заходів, спрямованих на поліпшення умов і 
: хорони праці з урахуванням можливостей Ради трудового колективу.

7.2.4. Вносити пропозиції для запобігання виникненню можливих аварійних 
ситуацій, виробничого травматизму і професійних захворювань.

7.2.5. Сприяти працівникам у виконанні ними зобов’язань з охорони праці та 
згганізувати відповідний контроль.

7.2.6. Не рідше ніж двічі на рік виносити на обговорення трудового колективу
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тег-.тьтати спільної роботи щодо забезпечення контролю за охороною праці.
7.3. Сторони домовилися:

7.3.1. Установлювати доплати працівникам за роботу у шкідливих і важких 
-мтзах праці.

7.3.2. Надавати щорічні додаткові відпустки за роботу у шкідливих і важких 
■ '-юзах праці.

7.3.3. Надавати щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці.

8. Соціальні гарантії, пільги, компенсації
8.1. Адміністрація зобов’язана:

8.1.1. Утримуватися від яких-небудь дій, що можуть вважатися втручанням 
діяльність Ради трудового колективу.

8.1.2. Забезпечити голові та членам Ради трудового колективу безперешкодний 
доступ для спілкування з працівниками, не перешкоджати відвідуванню та огляду 
дгпміщень закладу освіти, робочих місць, надавати для здійснення контролю книги наказів, 
трудові книжки працівників, документи щодо обліку робочого часу, відпусток, заяви й 
скарги працівників та книгу їх реєстрації, документи з тарифікації, атестації працівників, 
відомості та інші документи з питань заробітної плати тощо.

8.1.3. Надавати Раді трудового колективу необхідну інформацію з питань, що 
стосуються змісту цього Колективного договору, сприяти реалізації права Ради трудового 
колективу на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників.

8.1.4. Погоджувати з Радою трудового колективу зміну умов трудового договору, 
оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами 
Ради трудового колективу.

8.2. Рада трудового колективу зобов’язана:
8.2.1. Використовувати надані чинним законодавством України про працю, 

освіту, а також цим Колективним договором права для захисту трудових 
. соціально-економічних прав та інтересів працівників закладу освіти.

8.3. Сторони домовилися:
8.3.1. Здійснювати перепрофілювання, закриття, ліквідацію, а також зміну форм 

власності закладу освітилише за згодою Ради трудового колективу.
8.3.2. Брати участь у громадських обговореннях освітянських проблем, проектів 

нормативних документів.
8.3.3. Сприяти залученню працівників закладу освітидо участі у місцевих, 

міжрегіональних, всеукраїнських оглядах, конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності
тощо.

8.3.4. Сприяти наданню всім працівників матеріальної допомоги, зокрема й на 
оздоровлення, в сумі до одного посадового окладу на рік (матеріальна допомога на поховання 
зазначеним вище розміром не обмежується), виплату премій відповідно до їх особистого 
внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати.

8.3.5. Забезпечити оплату праці працівників у випадках, якщо в окремі дні 
місяці), в які освітнійпроцес у закладі освітине проводився з незалежних від них причин 
епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при

тарифікації, з дотриманням при цьому умов законодавства України.
8.3.6. Вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи, відповідним 

органам державної влади до проектів законів, чинних законодавчих та нормативно-правових 
актів, які стосуються соціально-трудової сфери.

9. Контроль і відповідальність
9.1. Адміністрація зобов’язана:

9.1.1. В установленому законодавством України порядку:
-  притягати до відповідальності осіб, винних у невиконанні зобов’язань
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(положень) цього Колективного договору, неналежному (невчасному) їх 
виконанні, порушенні законодавства про колективні договори;

-  відшкодовувати моральні збитки, нанесені працівникам, якщо порушення 
їх законних прав призвело до моральних страждань, втрати нормальних 
життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових умов для організації 
свого життя.

9.1.2. При звільненні згідно з частиною 3 статті 38 КЗпП виплаті працівникам 
дної допомоги в розмірі не менше тримісячного середнього заробітку.

9.1.3. Забезпечувати друкування, подання на реєстрацію цього Колективного 
-: — зору і розмноження його після реєстрації в необхідній кількості екземплярів.

9.2. Рада трудового колективу зобов’язана:
9.2.1. Ініціювати питання щодо розірвання трудового договору з керівником 

і дглт освіти, якщо він порушує законодавство про працю, не виконує зобов’язань цього
- Г: дективного договору.

9.3. Сторони домовилися:
9.3.1. Спільно визначати необхідні заходи для організації виконання цього

У : ивного договору.
9.3.2. Контролювати виконання цього Колективного договору як самостійно 

•: зс-юю із сторін, так і спільно.
9.3.3. Взаємно і одночасно звітувати про виконання цього Колективного договору

- г : зсіданні загальних зборів колективу в такі терміни:
-  за перше півріччя поточного року не пізніше липня;
-  за підсумками року — не пізніше лютого наступного року.

9.3.4. Перевіряти стан виконання зобов’язань і положень цього Колективного
і . -: зор\ (перед звітами) комісією з однакової кількості представників кожної зі сторін, 
ід :  гилю вати відповідні акти перевірки, зміст яких доводити до відома колективу закладу 
щ - н .  акти зберігати у представників сторін упродовж строку дії цього Колективного 
ж: говору.

9.3.5. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень 
: лективного договору, і встановити строки виконання зобов’язань сторін.

9.3.6. Періодично проводити зустрічі для взаємного інформування про стан 
н ' :нання зобов’язань.

9.3.7. У разі невчасного виконання або невиконанні зобов’язань (положень) цього 
: : лективного договору аналізувати причини та вживати необхідних заходів для забезпечення 
:: ілзації його положень.

АДМІНІСТРАЦІЯ РАДА ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

Голова ради трудового колективу

Альона БОСЯК

2021 р.
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Додаток № 1
до колективного договору

Перелік
професій і посад працівників, яким передбачено право на щорічну додаткову відпустку

за роботу у шкідливих і важких умовах праці

1. Кухар, що працює біля плити - 3 дні;
2. Машиніст із прання та ремонту
спецодягу (білизни) - 3 дні;

3. Прибиральник службових приміщень - 2 дні;
4. Сестра медична - 7 днів.

ЗДО «Сонечко» 

НДРАТКЖ 

Р-

Голова Ради трудового колективу 

Альона БОСЯК 

« ЗО» Аііус 2021 р

Додаток № 2 
до колективного договору

Перелік
професій і посад працівників, яким передбачено доплату за роботу з шкідливими і

важкими умовами праці

Місячні посадові оклади підвищуються:

1. Кухар, що працює біля плити
2 Машиніст із прання та ремонту 
спецодягу (білизни)

3 Прибиральник службових приміщень 
-  Сестра медична

ого ЗДО «Сонечко» 

АТЮК

- 8 %;

- 8 %;
- 8 %;
- 10%.

Голова Ради трудового колективу 

Альона БОСЯК

<30» С12̂ М<̂ «М5? М02 і р.
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Додаток № З
до колективного договору

Перелік
професій і посад працівників, яким передбачено доплату за роботу з дезінфікуючими

засобами

Місячні посадові оклади підвищуються:

1 Помічник вихователя - 10%
2 Підсобного робітника - 10%

Голова ради трудового колективу 

г. Альона БОСЯК

«ЗО »

Додаток № 4 
до колективного договору

Перелік
робочих місць, професій та посад, з ненормованим робочим днем, 

їиіч передбачено право на щорічну додаткову відпустку за особливий 
характер праці і ненормований робочий день

: ззідувач ЗДО - 7 днів;
2 і ззідувач господарством -7  днів;
3 Комірник -4  дні;
- - : повний бухгалтер - 7 днів;
; Бухгалтер - 7 днів.

Голова Ради трудового колективу

Альона БОСЯК

«ЗО » ЧО/і-Вмлі2—2021 р.
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Положення
про надання щорічної грошової винагороди педагогічним 

працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання 
покладених на них обов'язків

| &, 1л и ьн і положення
ЕОсдкження про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за 

•ярю і - - працю, зразкове виконання покладених на них обов'язків:(далі — Положення) 
■ИИіагае на підставі статті 57 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 21-І5-VI11 
■ив і хнс до Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам 

е в них закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове 
■ и к є н ї  службових обов'язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
і-  : :  :о.^898.
ї ї _ ; Положення поширюється лише на педагогічних працівників закладу освіти.

7 ж прийнятті Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством 
штгж науки України рішень про зміну умов оплати праці і матеріального стимулювання 
33* - ї - лез освіти до нього вносяться відповідні зміни.

.: : : :  кальна відповідальність за дотримання цього Положення покладається на керівника,
»: т е  «глевкий контроль за його дотриманням — на Раду трудового колективу закладу.

5 Педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом, грошова винагорода за 
а  * - - працю, зразкове виконання покладених на них обов'язків не надається.
! * » ієн і показники роботи для надання щорічної грошової винагороди

1 Педагогічним працівникам надають щорічну грошову винагороду за роботу за рік і 
так згсезники у роботі:

гсшгінне виконання посадових обов'язків, передбачених посадовою інструкцією, 
ж пккя у роботі вимог чинного законодавства;

безумовне виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил з техніки 
решізоі. виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони, високу виконавчу 

і . .. тхну. відсутність обгрунтованих зауважень з боку керівника;
досконале володіння методикою організації освітнього процесу; 
гезультативне впровадження в освітній процес сучасних інноваційних технологій; 
д : сягнення в роботі, які призвели до зростання рейтингу закладу освіти в цілому; 
нїдзагивність у діяльності та результативність роботи;

дотримання норм професійної етики, прояв поваги до колег, чуйності, толерантності, 
■ вггггний вплив на психологічний клімат в колективі;

активну участь в навчальній, науково-методичній та культурно-виховній роботі, 
а г~ ' -є і якісне покращення діяльності закладу;
- і — тління державних санітарних норм, нормативних актів з охорони праці та техніки 
5с з : н якісну підготовку групових приміщень до нового навчального року;

використання ефективних форм і методів навчання та виховання, педагогічне 
ї г~:: т о ,  впровадження передового педагогічного досвіду і новітніх технологій;

організацію спільної роботи педагогічної і батьківської громадськості щодо 
і, д ідпеккя навчання і виховання;

налагодження співпраці з громадськими організаціями, спортивними клубами,
1 : -~ д  художньої і технічної творчості.

1 1 Граничний розмір щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове 
віндіг-ання обов'язків встановлюється працівнику в розмірі одного посадового окладу (ставки 
: : Г т  хлати) відповідно до його категорії з урахуванням підвищень.

- :: пр грошової винагороди щороку залежить від фінансових можливостей закладу.
2 - - : :мір щорічної грошової винагороди може зменшуватись залежно від:

“едагогічного навантаження працівника; 
показників у роботі;

Додаток № 5
до колективного договору
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: аттично відпрацьованого часу.
КшлжЕизам. у яких встановлене навантаження менше передбаченого ставкою, розмір 
рола: *с винагороди може пропорційно зменшуватись.
1 : ~:н_ з- -кам. які приступили до роботи в закладі освіти протягом року в порядку 
« в е д е н н я . до трудового стажу включається попередня педагогічна робота в іншому закладі 

Ні:січна грошова винагорода таким працівникам може надаватися за умови 
ие. ~ і диня ними її в іншому закладі.
І  : 3 : :  -на грошова винагорода може бути виплачена також педагогічним працівникам 
Шспіл теніти. які пропрацювали неповний календарний рік і звільнилися з роботи з 
тт : - причин, пропорційно відпрацьованому часу, 
ііг "і - : причин належить:

ід на пенсію (по старості, по інвалідності);
- : : :  дження дитини; 
в худ до закладу вищої освіти;
нанчаяня на курсах підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за

1 атсідде - т-тям закладу;
-ететід на виборну посаду.

2 ~ - : згний розмір грошової винагороди кожному педагогічному працівнику
* -■  і * -:-:ться за погодженням з Радою трудового колективу.
2 і - гд вник закладу освіти має право на отримання щорічної грошової винагороди лише в 

ї х т ~; лкення цієї виплати органом вищого рівня.
: ■ д : н надання щорічної грошової винагороди

2 ІІ:т -- і грошова винагорода виплачується в межах загальних коштів, передбачених 
шматгс : : 11 на оплату праці працівників закладу освіти.
2 2 _  г - -д грошова винагорода видається педагогічним працівникам на підставі наказу 
«є гд ЇДО і може виплачуватися до закінчення календарного року, наприклад, до Дня 
тігашзі- '~в освіти. Період її виплати передусім залежить від відповідних бюджетних

Ні : £ ввчня і виплату грошової винагороди проводить бухгалтерська служба закладу.
- * ; же.чия щодо надання щорічної грошової винагороди

Д гг.в : вічні працівники, які допустили протягом календарного року порушення трудової 
ли. _ глгввщ чинного законодавства про працю, правил техніки безпеки, вчинили аморальні
ш :---- - в і мають дисциплінарні стягнення, а також несумлінно ставляться до виконання
в : - -Зональних обов'язків, повністю позбавляються щорічної грошової винагороди.
- 2 : - в~:вела не виплачується:

педагогічним працівникам звільненим протягом року за власним бажанням або за 
їх _ ; - - т  трудової дисципліни, або внаслідок притягнення докримінальної

зв л і;: е лк-Вьності;
педагогічним працівникам, які пропрацювали менше ніж 9 місяців на педагогічній

- - і  підставі службових записок керівників структурних підрозділів та інших посадових 
акте д погодженням з Радою трудового колективу педагогічний працівник може бути 
тс збавлений грошової винагороди повністю або частково у разі:

неякісного виконання обов'язків; 
н л : :х мотиво ваних ви падків.

ЗДО «Сонечко» 

КОНДРАТЮК

2021 р.

Голова Ради трудового колективу

Альона БОСЯК

«50 » 2 0 2 1  р.
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Додаток № 6
до колективного договору

Положення
зр : преміювання працівників та матеріальне заохочення працівників

ЗДО «Сонечко»

ІЛ шві положення
Яв: : ■ сння про преміювання та матеріальне заохочення розроблено відповідно до 

Ь с  вв, а 'Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 
[ — ц шенгіз з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
Н а . і : - -;: сфери" від ЗО серпня 2002 р. №1298, наказу Міністерства освіти і науки України 26 

> 2У 5 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних 
риз р ш  ■ працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", 
щре — сзаний у Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 р. За № 1130/11410 (зі змінами). 

. 7: : ::кення запроваджується з метою:
- і  і ізденості педагогічних і непедагогічних працівників у виявленні та реалізації резервів і 
■е  ■ костей підвищення результатів та індивідуальної та колективної праці виходячи з їх 
їип у діяльності ЗДО, кваліфікаційно-професійного досвіду, складності виконуваних ними

В~ _с іункцій, рівня відповідальності та творчої активності;
з підвищення заробітної плати працюючих за рахунок особистих трудових зусиль та 

ах - : собистого внеску у кінцеві результати роботи ЗДО «Сонечко»;
- з -• :: о залучення працівників ЗДО до участі в оцінці результатів праці кожного;
- : мгьного захисту працівників ЗДО щодо матеріальної підтримки у скрутних життєвих
г,г* у іл ія х ;
- ххі вирішення соціально-побутових питань;
- де осмоги на оздоровлення.

5 Джерела формування фонду преміювання та матеріального заохочення в ЗДО:
- кошти загального фонду державного бюджету;
- економія фонду оплати праці по загальному фонду державного бюджету, в межах 

:ствердженого кошторису доходів та витрат на відповідний рік для всіх працівників.
Норми цього Положення реалізуються в ЗДО тільки в межах наявних коштів та кошторису, не 
допускаючи при цьому утворення кредиторської заборгованості по оплаті праці.

1.4.В ЗДО встановлюється тимчасова система преміювання та матеріального заохочення 
:-:з бюджетний рік, крім обов'язкових виплат, надбавок і доплат, передбачених чинним 
законодавством. Зміни та доповнення до Положення вносяться у встановленому порядку в 
газі відповідних змін у законодавстві, що суттєво впливають на його реалізацію у діяльності 
ЗДО.

1.5.Працівників за наказом керівника ЗДО може бути частково або повністю позбавлено 
премії 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 ЗДО, 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.

1.6.Спори з питань преміювання та матеріального заохочення розглядаються в порядку, 
передбаченому чинним законодавством.
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І н а п р я м и ,  показники, розміри та строки преміювання та матеріального 
• ;  *ошя
11 “ ^пальне заохочення (стимулювання) праці усіх працівників ЗДО здійснюється за 
ри і :■ тами та напрямами:

1 Преміювання:
з~ сзщь, за індивідуальні результати роботи працівників з урахуванням їх особистих 
с ставлення до праці;
і .  гсновні квартальні та річні результати науково-педагогічної, виробничої, господарської, 
і - : -;: зо-економічної діяльності;
.: і_з ників ЗДО за підготовку до нового навчального року;

: -оемих працівників за виконання особливо важливих виробничих завдань, що 
■ - вались за дорученням керівництва, за умови своєчасного та якісного виконання 
©“ саленого завдання. Розмір (конкретна сума або відсоток) премії визначається керівником: 

І  аз чзку з ювілейними датами;
І  ;зязку з державними, професійними, святковими, датами (День працівників освіти, 
5 -Пні дати ЗДО, День Незалежності України, День Конституції України, Міжнародний 

Ь-:чий день, День захисника України, День медичного працівника, День бухгалтера 
І -тінни. День працівників харчової промисловості).
: 1 Поназники преміювання.

За результатами роботи розмір премії призначається за такими показниками: 
з : конання заходів, передбачених планом роботи ЗДО; 
виконавська дисципліна; 
осене і сумлінне виконання обов'язків;
-  дова дисципліна; тощо.

. ' Премія працівникам ЗДО нараховується за час, фактично відпрацьований у періоді, за який 
• - заховується премія за винятком випадку звільнення працівника до закінчення періоду, за 
всій виплачується премія. Премії не виплачують працівникам за час відпусток, тимчасової 
-етоацездатності, навчання з метою підвищення кваліфікації, а також в інших випадках, коли 
: ~ єно з чинним законодавством виплати проводяться виходячи із середньої заробітної плати.

2.4.Премії нараховуються у відсотках до посадового окладу з урахуванням усіх видів 
-злбавок та доплат відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи та (або) 
встановлюються в конкретних розмірах. Премії, що виплачуються одному працівнику, 

зксимальними розмірами не обмежуються.
2.5. Преміювання працівників у зв'язку з державними, професійними та святковими або 

ювілейними датами встановлюється в залежності від загальної суми економії заробітної
плати.

2.6. Розмір преміювання педагогічних та непедагогічних працівників визначається 
керівником ЗДО.

2.7. Для своєчасної підготовки проекту наказів на преміювання працівників, 
нжователю-методисту, заступнику завідувача з господарства подавати службові записки 
щодо пропозиції по преміюванню з обгрунтуванням за досягнення яких показників 
лропонується нарахування премії:

за місяць - до 20 числа наступного місяця;
за квартал - до 20 числа останнього місяця поточного кварталу;
за рік - до 15 грудня поточного року.

З 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;
-самовільне залишення роботи;
-викрадання матеріальних цінностей.
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^Система надбавок і доплат
- Педагогічним працівникам ЗДО відповідно до законодавства встановлюється:

•надбавка за вислугу років;
доплата за звання - у відсотках до посадового окладу; 
надбавка за престижність праці - 20% посадового окладу.

- 1 Працівникам ЗДО, на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів 
І  гПнн 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;
надбавка за престижність праці -20% посадового окладу; 
надбавка за звання;
надбавка за почесне звання ""заслужений".

- З Працівникам, на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів України 
: ; ' . серпня 2002 р. № 1298, встановлюються надбавки у відсотках до посадового окладу 
—де:-:и 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).

’Пнззепшй розмір надбавок визначається керівником в межах економії фонду оплати праці. 
У газ: несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової 
: :д:-:пліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується.

—  Працівникам (крім керівників структурних підрозділів та їх заступників), на яких 
■: д,:рюється чинність постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268, 
їстдновлюється у встановленому порядку доплата:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій 
дерсоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці 

:з язку з вагітністю та пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною 
і : досягнення нею трирічного віку чи відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, 
зазначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного 
з ту. перебування у відпустці без збереження заробітної плати) - до 50 відсотків посадового 
: хладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу 
ддеугнього працівника;

за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника - у розмірі різниці між 
: -кличним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника (без урахування надбавок та 
доплати).

4.5.Працівникам, на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів України 
зд  30 серпня 2002 р. № 1298, встановлюються доплати:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) за виконання обов'язків 
-дмчасово відсутніх працівників; за суміщення професій; за розширення зони обслуговування 
з5о збільшення обсягу виконуваних робіт. Конкретний розмір доплати визначається
• ерівником в межах економії фонду оплати праці. Зазначені види доплат не встановлюються
• ерівникам структурних підрозділів та їх заступникам,
- за використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також працівникам, які зайняті 

дрибиранням туалетів - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.
4.6.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 

травило, встановлюються працівникам ДНЗ щорічно на початку року. У разі необхідності 
вищезазначені надбавки та доплати можуть встановлюватися або переглядатися.

4.7.Нарахування надбавок і доплат здійснюється на підставі наказу.
19



5 теріальна допомога та інші види матеріального заохочення
5 І Одноразова матеріальна допомога працівникам у скрутних життєвих ситуаціях 

4 і ~ н а  поховання тощо) надається за умови наявності економії фонду оплати праці по 
звгшьному фонду.

: 1 Для вирішення соціально-побутових питань, у тому числі на оздоровлення, 
г лілгічних працівників, на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів 

о-, нн від ЗО серпня 2002 р. № 1298, надається матеріальна допомога в сумі не більше ніж 
|< : - посадовий оклад на рік.

5 3 Працівникам, на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів України 
ж.: 1 березня 2006 р. № 268, надається матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі 

.л івого окладу та допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі що не 
• л : : :;;ує середньомісячної заробітної плати працівника за рахунок коштів загального

§сшу.
: - Матеріальна допомога надається за основним місцем роботи.

' 5 Матеріальна допомога надається за заявою працівника в межах наявності коштів; 
|г . г її встановлюється наказом керівника ЗДО.

кого ЗДО «Сонечко» 

ОНДРАТЮК

Голова Ради трудового колективу 

Альона БОСЯК

<вО » 2021 р.
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Додаток № 7
до колективного договору

Перелік
п і::  і посад працівників, яким видається безкоштовно спеціальний одяг
Ж Термін

Посада Назва спец, одягу, взуття використання

Геетрг медична Халат б/п, 24 місяці
білий ковпак, 24 місяці
технічний халат, 24 місяці
рукавички гумові 2 місяці

:̂ : ч н :-ік  вихователя Халат б/п, 24 місяці
фартух б/п, 24 місяці
косинка, 24 місяці
технічний халат 2 місяці
Санітарний одяг (2 комплекти) 12 місяців

НИК Халат б/п, 12 місяців
фартух б/п, 12 місяців
косинка 12 місяців

-: т ззч господарства Халат б/п, 24 місяці
фартух 24 місяці

~ : робітник Санітарний одяг (2 комплекти) 12 місяців
Шутт піст з прання та ремонту Халат б/п, 12 місяців
гтеосдлге фартух б/п, 12 місяців

рукавиці комбіновані, 3 місяці
рукавиці гумові 6 місяців

Щ/ЩШШШШЖ Фартух б/п, 12 місяців
халат б/п 12 місяців
рукавиці комбіновані 2 місяці

г : згьник службових Халат б/п, 12 місяців
юємзг:ень фартух б/п, 12 місяців

рукавиці комбіновані, 3 місяці
рукавиці гумові 6 місяців

Щрмг . та:: передчасного зношення спецодягу, замінювати його за рахунок ЗДО, при 
— ■: — - а г : відного документу (акт).

Голова Ради трудового колективу

Альона БОСЯК

«ЗО » 1 р.
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Додаток .N'2 8 
до колективного договору

е  - с шр сесій і посад працівників, робота яких пов’язана із забрудненням і яким
безкоштовно видається мило

стння професій, посад К-ть мила на місяць 
(грам)

Примітки

службових 200

•»- •ШШЩЯШШЛ 200
з комплексного 

ас.с  :с війн* й ремонту
200

ЗДО «Сонечко» 

ШДРАТКЖ

Голова Ради трудового колективу

Альона БОСЯК

< ЗО » 021 р.
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ЗДО «Сонечко» 

КОНДРАТЮК

Додаток Л® 9 
до колективного договору

ПОГОДЖУЮ
Голова Ради трудового колективу

г Альона БОСЯК

<6 0 » р.

■яюттг-

Ш ж

тг
тг

Правила внутрішнього трудового розпорядку 
на 2021-2025 р.

положення
з зг.трішнього трудового розпорядку Дмитрівського ЗДО «Сонечко» розроблено 
з :  чинного законодавства України, з метою забезпечення чіткої організації праці, 
'е: денних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності,
: г; використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни, 
дно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на 

гіг інтованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче 
: го державою мінімального розміру, включати право на вибір професії, роду 

ї відповідно до покликання, здібностей , професійної підготовки, освіти та з 
спільних потреб. У Дмитрівському закладі дошкільної освіти «Сонечко»

: _ ігліна грунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх 
о:в'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і освітнього процесу, 
дггзила поширюються на всіх працівників ЗДО.
х дих Правил є визначення обов‘язків педагогічних та інших працівників ЗДО 
г: нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальному закладі, 

плигання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього розпорядку, розв’язує 
10 Сонечко» в межах наданих йому повноважень, у випадках, передбачених 

: нодавством і правилами внутрішнього розпорядку спільно або за погодженням з 
:: зоно колективу.

прийняття і звільнення працівників
Гг: селяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а 

г: : сесію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.
Гіг ішвники-ЗДО приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами 
- є.-реній основі відповідно до чинного законодавства, 

і “ : прийнятті на роботу керівник закладу зобов‘язаний зажадати від особи, що 
вується: 
яву,

Xудової книжки, оформленої у встановленому порядку;
* паспорту;

юс інший документ про освіту чи професійну підготовку.
с : які приймаються на роботу в ЗДО, зобов‘язані подати медичний висновок про 
~= протипоказань для роботи в дитячій установі.
1г:-: укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають 

|вав>: ~ відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, 
них не передбачено законодавством.

і Пгеїдвники ЗДО можуть працювати за сумісництвом відповідного чинного
ивства.

Прийняття на роботу оформлюється наказом завідувача ЗДО, який оголошується

23



-а. . ' -' . працювали понад 5 днів, ведуться трудові книжки.
і і ~ і г  г : працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем 

■попі -і  г • - працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за
ттт «ліс щ добота є основною.

і . - » — ;■ нову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за
—  її шш» тггащзника власником або уповноваженим органом за місцем основної роботи.

І -р;. пової книжки здійснюється згідно з інструкцією «Про порядок ведення
кяимек і • - : • на підприємствах, в установах і організаціях», затвердженої спільним 

ияе* '« - -: а_.. Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29
ліг 1 :* *г. Уа 58.

а : а книжки працівників зберігаються як документи сурової звітності в ЗДО
«Сшкчшв»

Е ан : а лі-ість за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок
іЕегап2є~=Сл на завідувача закладу.

і  Дг-хймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу 
• ж вразник зобов'язаний:
в *: ■: - нл; працівнику його права і обов'язки та істотні умови праці, наявність на
ж леді. де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще
-- - па можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за
:*г ~ з ~і-пд: умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

- аз*: п пн працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором; 
§ : - а - гги працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
* -: - гнн -гтувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та

т  :~ ос - ежної безпеки.
: пінення трудового договору може мати місце на підставах, передбачених чинним 

і-. а за пивом , та умовами, передбаченими в контракті.
?: з .рвання трудового договору з ініціативи керівника допускається у випадках, 

н - : гз - еззих чинним законодавством та умовами контракту.
: зЬьнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може мати 

•і д_£ ~_пь;«:и з кінці навчального року.
: заньнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках 

ж: :и_ . закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у 
: ~ гідності з чинним законодавством.

: ГТг лпинення трудового договору оформлюється наказом завідувача дошкільного
ЯКЕВЕЗу.

Завідувач зобов'язана в день звільнення видати працівникові належно оформлену 
: з -знижку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи 
"Г ■-НІНИ звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з 

: : дення.м чинного законодавства із посиленням на відповідний пункт, статтю закону.
33-ем звільнення вважається останній день роботи.

Основні права та обов‘язки працівників
~ ілігпгічні працівники мають право на : 

захист професійної честі, гідності;
вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи; 
нливідуальну діяльність; 
дасть у громадському самоврядуванні;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;
підвищення кваліфікації, перепідготовки, вільний вибір змісту, програм, форм 
-зізнання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і 
перепідготовку.

І ” : щезники ЗДО « Сонечко» зобов'язані:
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-  ~а_-:вати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту дошкільного 
у  % ~ і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці,
_ чяої доброчесності;
з - : -гуваггн вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії,
■: : ~ пожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
.егезнп.г обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у 
з : здзіців бережливе ставлення до майна закладу.

~жз_ззжззж закладу дошкільної освіти в установлені строки повинні проходити 
■є: - ' ггдяд у відповідності з чинним законодавством.

Нетііг: нзччі працівники дошкільного закладу повинні:
:.з Г-з не уваги умови для засвоєння вихованцями навчальних програм на рівні 

з жнових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей; 
ж;злетим прикладом виховувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: 
“Оізп:-:. справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості,
~  зжедьобства;
з ж: нувати повагу'до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних 
д - - зстей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, 
і і  іннїГх від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
- — зати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма
- і ;: дами, етнічними, національними, релігійними групами;
зпаесзбуватися академічної доброчесності, педагогічної етики, моралі, поважати 
грщвсть дитини;
_ шаги дітей від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, 

ішехпизих звичок;
- пзстіз>з-зо підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну

4 П ес  зєсб’язків (робіт), що має кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією 
чи. лиш:: з зазначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в
сп  гк з ■е -: ■ г. порядку та умовами контракту, де ці обов'язки конкретизуються. З 
— і ,і : '.зв'язками працівник ознайомлюється під розпис.

4УШонн - ::; б’язкчі завідувача ЗДО «Сонечко»
два'.: в з - ЗДО зобов'язана:

з '; з необхідні організаційні та економічні умови для проведення освітнього 
ттг :ее~. -за гзвні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи
г е -з ---- - - -гч та інших працівників дошкільного закладу відповідно до їхньої
.. гешштьності чи кваліфікації;
з : - з - :—зз педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома 

■ зп : знять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;
: : : нвзп-овати освітній процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи,

-:  • -: :  ж з педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи 
ж.■.- з_г з :  жЗ'іпьної освіти;

з ж-..: зете підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію,
- і з: :з  професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до

з з  - _  з 3-Х навчальних закладах;
: * з -  п: відома педагогічних працівників наприкінці навчального року (до надання 
з з -  : педагогічне навантаження та на наступний навчальний рік (під розпис);

- з з з зд3 . 3 -об і тну  плату педагогічним працівникам та іншим працівникам у
із гж  - ззпгзж строки. Надавати відпустки всім працівникам дошкільного закладу 
ї п - з з - : по графіка відпусток;
_ ж: - з- —з: умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне 
" д .т а --т  всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні
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для виконання працівниками трудових обов‘язків;
-  дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо 

вдосконалення управління, зміцнення договірної трудової дисципліни;
-  додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб 

працівників закладу дошкільної освіти і вихованців, забезпечувати їм установлені 
пільги і привілеї;

-  організувати харчування вихованців і працівників закладу;
-  своєчасно подавати органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і 

бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан освітнього 
процесу у закладі дошкільної освіти;

-  забезпечити належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, 
обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників 
закладу дошкільної освіти та вихованців.

- Робочий час і його використання. Режим роботи закладу
Тривалість робочого тижня встановлюється:

- хжя педагогічних працівників згідно тарифікації;
- еших працівників -  40 годин на тиждень.

Початок роботи ЗДО -  7.00, закінчення -  17.30.
І Для працівників ЗДО встановлюється п‘ятиденний робочий тиждень з двома вихідними 

сн. При п‘ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни), час початку і 
_ • зичення роботи і обідньої перерви визначається цими правилами внутрішнього розпорядку 

і 5: графіком змінності, які затверджує завідувач ЗДО з дотриманням тривалості робочого 
■ кня. а саме :

Посада Початок роботи Кінець роботи Обідня перерва
Іізідувач 8.00 17.00 12.00-13.00
1 ааователь І зміна 7.00-12.15; II зміна 12.15-17.30
1 взватель - 

глист
відповідно графіку

: : зник музичний 8.00 10.20

З : ї к т и ч н и й  

І психолог
відповідно графіку

і Ос очник 
ї .вателя

7.45 16.45 13.30 -  14.30

л: єні вихователя 7.30 15.50
гс~ра медична 8.00 16.42 13.00 -  14.00

; лувач 
: одарства

8.00 12.00

3': мірник 8.00 16.00

і глиніст із прання 7.00 13.00

1 :е :нту спецодягу
г лизни)

’ ллгтелян 13.30 17.30
1 Кжжзю І зміна 6.30 

II зміна 10.00
12.30
16.00

~ л ;абний робітник 11.00 15.00
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■ т о к Е с є ^ ч

7 . 0 0

13.00
0 9 . 0 0

15.00

Із» -електрик з 
Іірві»: : елект.

8.00 12.00

РИйЗЕТ -НУ 3

^ В и к к с н о г о  

ІШ ест - 'р а н н я  й

Ірвш н-— будівель

8.00 12.00

■ Н р в к 7.00 16.00 12.00-13.00
■к е  - :• й бухгалтер 8.00 17.00 12.00 -  13.00

8.00 17.00 12.00- 13.00

к :із:дувача ЗДО - 8 годин на день, відпустка 42 календарних дні та 7 днів за 
ЖГ : ним договором;

: зателів робочий час -  5.5 годин на день, відпустка 56 календарних днів;
- к  : ь-теля-методиста робочий час -3.36 годин, відпустка 42 календарних дні;

і:: лгента вихователя робочий час -  7.2 години, відпустка 56 календарних дні,
нічника вихователя робочий час -  8 годин на день, відпустка 28 календарних дні;

- ■ • егізника музичного робочий час 2.4 год на день, відпустка 42 календарних дні;
■: --пішого психолога робочий час 4 год на день, відпустка 42 календарних дні;

- у сестри медичної робочий час -  7.42 годин на день, відпустка 24 календарних 
-. " днів за колективним договором;
- у завідувача господарства час роботи 4 години на день, відпустка 24 календарних 

-з 4 дні додатково за колективним договором;
- лоибиральника службових приміщень -  4 години на день, відпустка 24 календарних дні 

п  І )ші за атестацією робочих місць;
- комірника час роботи 8 годин на день, відпустка 24 календарних дні та 4 дні за 

« іезпгивним договором;
- машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни) робочий час 6 годин на день, 

стка 24 календарних дні та 3 дні за атестацією робочих місць;
- у каштеляна робочий час 4 години, відпустка 24 календарні дні;

- у слюсара-електрика з ремонту електроустаткування робочий час 4 години на день,
з - . стка 24 календарних дні;

- у двірника робочий час 8 год на день, відпустка 24 календарних дні;
- у кухаря робочий час 6 годин на день, відпустка 24 календарних дні та 3 дні за

.-гзтацією робочих місць;
- у підсобний робітник - робочий час 4 години на день, відпустка 24 календарних дні;
- робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель робочий час 4 години, 

ндпустка 24 календарних днів;
- V головного бухгалтера робочий час 8 годин, відпустка 24 календарних днів та 7 днів за 

і елективним договором;
- V бухгалтера робочий час 8 годин, відпустка 24 календарних днів та 7 днів за колективним 

договором
Графік роботи складається своєчасно, не менш ніж на місяць, оголошується кожному 

тацівникові під особистий підпис і вивішується в інформаційний куточок. В графіку роботи в 
:оов‘язковому порядку кожному працівникові повинні бути зазначені години його роботи, час 
перерви для відпочинку та їжі. Перерва для харчування і відпочинку надається, як правило, 
через 4 години роботи і використовується працівником на власний розсуд. Тривалість перерви 
не може бути меншою ЗО хвилин.

Облік робочого часу працівників здійснює завідувач господарства.
При прийнятті працівника на роботу, а також під час дії трудового договору за угодою 

сторін може встановлюватися неповний робочий час із визначенням тривалості роботи, її
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і  - *• -і-” ' і .". і __- : г
-

с ’ -: л: з. опрацьованого часу.
: - - третьою статті 32 КЗпП України, керівник

п в е  змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати 
ех зхп-: тре те працівників за два місяці.
те есе -:щ ото працівника ЗДО завідувач зобов’язаний терміново 

іншим педагогом або працівником, 
нгллохлш: на роботу за 15 хв. до початку робочої зміни, 

ателіз -  в залежності від зміни. В кінці робочого дня вихователі 
і : або іншим довіреним особам дорослого віку, 

ігогхчн: працівники ЗДО повинні вести всі види 
озо-дослідницької роботи відповідно до посади і навчального

ияю ' ссстіз: т обочого часу кожного працівника здійснюється за табелем обліку 
г* ~г : хлз-ерлжеким графіком роботи за обліковий період. Норма робочого часу за 
::П т визначається шляхом множення тривалості робочого дня, встановленої

- 1 -лльність робочих днів, що припадають на обліковий період, за календарем 
: -: по тижня з різною тривалістю кожного робочого дня, з урахуванням її 
гт. дні святкових і неробочих днів. Загальна кількість надурочних годин за 
5 : надається як різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою 
х При підрахунку нормальної кількості робочих годин облікового періоду 

Ш В І  есі за графіком або розпорядком роботи припадають на час, упродовж 
оповідно до законодавства був звільнений від виконання трудових 

-  д. виконання державних або громадських обов’язків, тимчасова
"ІЗЕЮ).

**ш»: -г- обліку час роботи понад норму робочого часу облікового періоду є 
■ш дується У порядку, передбаченому законодавством (ст. 106 КЗпП).

- роботи поза межами закладу дошкільної освіти (службове відрядження) 
€ з режимі, загальновстановленому для установи, на яку він відряджений, 
т : іхівників після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі 
‘л у  виняткових випадках. Графік і тривалість чергування 

г : подавцем за погодженням із представницьким органом. Залучення 
ж ш : ~зання проводиться за письмовим наказом роботодавця, в якому 

ї па порядок роботи в дні чергування.
щ залучення до чергування працівників більше одного разу на місяць, крім 
е- :х законодавством, а також чергування у вихідні, святкові та неробочі 
ш ланок, які мають дітей віком до трьох років, і працівників, молодших

ЛИВ ЛИТІЇ—“
і«т в іагпь хіпей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не

І.1 і лез х : чергування у вихідні, святкові та неробочі дні без їх письмової згоди.
яг--1 >пс оздоровчого періоду, що не збігається з черговою відпусткою, завідувач 
глал: лчних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, 
_ чього навчального навантаження до початку оздоровчого періоду.

- "н; перебувають у трудових відносинах з закладом дошкільної освіти,
: зичну відпустку, тривалість якої встановлюється законодавством.

- - _л і .-нз щорічних відпусток визначається графіками, які в термін до 15 січня
. : ;: пппххздем за погодженням з радою трудового колективу і доводяться до

..... з чз лід розпис. При складані графіків ураховуються інтереси дошкільної
г~ нпехеси працівників та можливості для їх відпочинку.
- _ і п: з ' -.заний письмово повідомити працівника про дату початку 
_ : •:> :■ дах пшнні до встановленого графіком терміну.

■ ш- -а-ахп:-:н : допускається на прохання працівника за умови, щоб 
-: з .па -х х-ллє чотирнадцяти днів. Перенесення відпустки на інший строк 

: : : . зленому чинним законодавством. Забороняється ненадання
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ш і:гг :ч  лзсл гок:з поспіль 
ІЗЕд зассрсеяєшьаі:

“ п:: г і  розклад занять і графіки роботи; 
але гасстгчу’вггл тривалість занять і перерв між ними;

г~тсг ї  аоїочий час: 
лщ иганов  шя я  безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських 

тив'жзгнжх з освітнім процесом.

п і  у роботі
- і :о:в язхіб. встановлених трудовим договором, ініціативу, тривалу і 
■ _ - - тт; тез: досягнення застосовуються такі види заохочення:

ггзмогами, іншими відзнаками дошкільного навчального закладу, 
ттнього трудового розпорядку можуть бути передбачені інші види

іт дошкільної освіти видає наказ про заохочення і доводить його до
■гегтдзу В ідомості про заохочення заносяться до трудової книжки

-тацівників за порушення Правил внутрішнього трудового

йпгс г лальність за порушення трудової та виробничої дисципліни, у тому

~ ато неналежне виконання з власної вини покладених на нього трудових 
і л вчених Колективним договором та цими Правилами;
: ьг. числі відсутність на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без

г гті у нетверезому стані або стані наркотичного (токсичного) сп’яніння; 
ирнгних напоїв на робочому місці;
едем роботи розкрадання (у т.ч. дрібного) майна власника, 

д: зо: дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких

-

ас»: часті: ес

парне стягнення може бути застосоване відповідно до пунктів 3,4,7,8
‘країни.
-дненкя застосовуються власником або уповноваженим органом 
чалення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не 
градівника або перебування його у відпустці.
а ;д- плінарного стягнення керівник установи повинен зажадати від 
■: -е- ення проступку. Відмова працівника надати пояснення не може 

аттосування стягнення. Порядок накладання дисциплінарного 
законодавством про працю.

збавлення премії, зменшення або скасування доплат, винагород 
виплат може проводитися незалежно від дисциплінарного стягнення 
: лекгивним договором (положенням про преміювання). Протягом 

■: стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення,

: :  г. з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде 
нігномт стягненню, то він вважається таким, що не мав 
-і* Якшо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до 
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■ тс; »з:.-;з сеое як сумлінний працівник, стягнення може бути знято до закінчення одного 
і’ :; т-тгом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не 

иеться .

-ення працівників ЗДО
: :  чення здійснюється згідно з КЗпП України ст. 42.
-: _тізо  на залишення на роботі у зв’язку із змінами в організації дошкільного 

■акт» працівники:
Ш в і 5Й8ССШЮ кваліфікацією та якістю роботи; 

я  - — наявності двох і більше утриманців;
: немає інших членів з самостійним заробітком;

а  : н ьжнй стаж роботи в ЗДО.



Додаток № 10 
до колективного договору

ПОГОДЖУЮ
Голова Ради трудового колективу

Альона БОСЯК 

«,60» 2021 Р.

ПЛАН
КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ

по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, 
підвищенню існуючого рівня праці, попередженню випадків виробничого травматизму, 

професійного захворювання, аварій і пожеж на 2021 рік в Дмитрівському ЗДО «Сонечко» 
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Найменування заходів
Вартістьробіт, 

тис. грн.
Ефективність

заходів Особи,
(робіт)

Заплановано Витрачено Заплановано Досягнуто
Термінвико

нання
відповідальні за 

виконання

2 оД 4 5 6 7 8
1 >рі лііі чувати щоквартальні розгляди 
• піну охорони праці в Дмитрівському 
іЖ >"(’онечко»

Дотримання
вимог

законодавства з 
питань охорони 

праці

І-ІУкв.

Завідувач, 
вих.методист



2 Навчання з питань охорони праці 
відповідальних осіб

1600 грн. Дотримання
вимог

законодавства з 
питань охорони 

праці

II кв. Завідувач, 
відповідальний 

за ОП

о:> Проведення електричного вимірювання 
та випробування електрообладнання

3680,40 грн. Забезпечення
безпечної

експлуатації

ІІкв. Завідувач

4 Перевірка технічного стану 
вентеляційних каналів

1579,17 грн. Забезпечення
безпечної

експлуатації

II кв. Завідувач

5 Оновлення спецодягу: халати медичні, 
робочі, хустки, фартуки, гумові 
рукавички

8100 грн. Безпечне 
виконання робіт 
працівниками

Протягом
року

Завідувач

б Придбання робочого інвентаря 
(швабри, відра, мітли, лопати) для 
працівників закладу

5000 грн. Безпечне 
виконання робіт 

працівниками
-

Протягом
року

Завідувач

7 Придбання мийних засобів 4200 грн. Забезпечення
мийними
засобами

Протягом
року

Завідувач

8 Проведення всіх планових та 
позапланових інструктажів з охорони 
праці, пожежної, техногенної безпеки у
2021 р.

Попередження 
аварійних 

ситуацій, пожеж 
та травматизму

1-ІУкв.

Завідувач, 
відповідальний 

за ОП,
відповідальний 

за пожежну 
безпеку

9 Проведення медичних оглядів всіх 
працівників

21000 грн. Покращення 
медичного стану 

працівників, 
профілактика 
захворювань

І-ІУкв. Завідувач, 
сестра медична

32



10 Поповнення медичних аптечок 
лікарськими засобами

8000 грн. Покращення 
медичного стану 

працівників, 
профілактика 
захворювань

І-ІУ кв Завідувач, 
сестра медична

11 Планова перевірка і заправка 
вогнегасників

1242 грн. Попередження
пожеж

І кв. Завідувач

33



ШТАТНИЙ РОЗПИС 

на 01.01.202! року

Д м и т р ів с ь к и й  з а к л а д  д о ш к і л ь н о ї  о с в і т  " С о н е ч к о ”  Г о р іш н ь о п д а в н і в с ь к о ї  м іс ь к о ї  р а д и  

К р е м е н ч у ц ь к о г о  р а й о н у  П о л т а в с ь к о ї  о б л а с т і

ЗАТВЕРДЖУЮ
штат у кількості

з місячним фондом заробинбСплат? 
то дев'яносто тисяч мети 

Начальник відділу освіти

штатних .одиниць 
І-90 А Ц і Я у б '/Сфн 

Сто дев'яносто тисяч чот̂ ириіяадва̂ ать одна Три -4Д''кйо С Л;_

у Лі.іи ШІШ’ЬІІІІДСпіліше)
и . ОмиУ .ш М.ГК'

№ з/г Назва структурного підрозділу та посад
Кількість
штатних
одиниць

о.
оо.
е: Посадовий 

оклад (гри)

Надбавки (гри) Доплати (грк) [  /  V . -'V
■■----■̂т-— -----г

Фонд заробітної 
плати на 12 
місяців (грн)

за вислуг у 
років

) мстою 
підвищення 

престижності 
прані

за складність 
та

напруженість 
у роботі

за роботу з 
дсззасобам и

за шкідливі 
умови праці

за роботу в 
інклюзивній 

групі

до
мінімальної 
заробітної 
плати 6000 

гри

'Фонд заробітної 
плати на місяць 

(грн)

І 2 3 4 5 6 7 8 <) 10 11 12 13 14
1 Завідувач ] 16 8 194 1 638,80 2 458,20 4 097.00 16 388,00 196 656,00
2 Вихователь-методист 0,5 11 5 786 1 157,20 1 1 57,20 4 050,20 48 602,40
3 Вихователь <1,9 1 1 5 786 1 062,73 1 1 57,20 39 229,08 470 748,96
4 Вихователь 2,1 1 1 5 786 1 867,90 І І 57.20 578.60 17 618,37 21 1 420,44
5 Керівник музичний 0,75 • 1 і 5 786 І 157,20 1 Г>/,Д) 6 075,30 72 903,60
6 ! ірактнчний психолог 0,5 ІЗ 6 667 1 333,40 1 33340 4 666,90 56 002,80

7 Асистент вихователя дошкільного навчального 
заклздх

і - 11 5 786 1 157.20 1 157,20 1 157,20 - 9 257,60 111 091,20

Разом педагогічні працівники 10,75 65 048,00 11 939,19 ІЗ 829,00 4 097,00 0,00 0,00 2 372,26 0,00 97 285,45 1 167 425,40
8 1 олонний бухгал тер 1 7 375 3 687,50 П 062,50 132 750,00
9 бухгалтер 1 9 4 619 2 309,50 6 928,50 83 142,00
10 Сестра медична 1 6 3 872 774,40 387,20 І 353,60 6 387,20 76 646,40
11 Помічник вихователя 3,6 5 3 631 363,10 100,86 2 268,14 22 907,16 274 885,92
12 Завідувач господарства 0,5 7 і 4112 1 888,00 3 000,00 36 000,00
ІЗ Машиніст із прання та ремонтх' сііецодиіу 0,75 т 2910 232,80 3 090,00 4 674,60 56 095,20
ПІ Кухар 1,5 5 3 631 290,48 2 369,00 9 435,72 1 13 228,64
15

" 'їй '
Підсобний робітник 0,5 І 2 670 267,00 3 330,00 3 133,50 37 602,00
Комір ми к 1 • 2 2 910 3 090,00 6 000,00 72 000,00

17 Двірник 1 1 2 670 3 330,00 6 000,00 72 000,00
18 Оіштелян 0,5 2 2 910 3 090,00 3 000,00 36 000,00
19 Ірибиральник службових приміщень 0,5 1 2 670 213,60 3 330,00 3 106,80 37 281,60
20

21

июсар-електрик з ремонту електроустаткування 0,5 3 3 151 2 849,00 3 000,00 36 000,00

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту 
іуді ПОЛІ.

0,5 2 2 910 3 090,00 3 000,00 36 000,00

'/2' |),ііх(іісиь ;»• публічних закупівель Я ) , 2 5 0 4 619 1 381,00 1 500,00 18 000,00
1 ■'а ібм І Н Ш І  Й І І Л Н І И І І Н К І Н  „  . ' / '• м,....... 52 512,85 774,40 0,00 5 997,00 1 934,66 610,32 363,10 ЗО 943,65 93 135,98 1 117 631,76

.........у & и ......., х '
24,85 1 17 560,85 12 713,59 ІЗ 829,00 10 094,00 1 934,66 610,32 2 735,36 ЗО 943,65 190 421,43 2 285 057,16

ІІІІНЛУМІІІІ ; 1 Н

’х'.чШ-' V МІЙ]
І |НН)І)Н|І|І Пум ІІІір’р | І

МИ

Алла КОПДРА’ПОК

Людмила Л У ІДЕ 111< О



Пронумеровано

Завідувач З Кондратюк

печаткою
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