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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Колективний договір укладено на 2021-2025 роки.  

1.2. Колективний договір ухвалено зборами трудового колективу, він 

набуває чинності   з   дня   його   затвердження, і діє до ухвалення нового 

колективного договору. 

1.3. Сторонами колективного договору є: 

- керівник в особі завідувача  Дороган Ірини Іванівни, яка представляє 

інтереси адміністрації закладу і має відповідні повноваження; 

 - профспілковий комітет первинної профспілкової організації в особі 

Яковенко Олени Миколаївни . Профспілки  працівників освіти і науки України, 

яка  згідно із ст.247 КЗпП України, ст.ст.37, 38 Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності» представляє інтереси працівників 

закладу в сфері праці, побуту, культури і захищає їх трудові, соціально-

економічні права та інтереси, отримавши на це відповідні повноваження від 

трудового колективу. 

1.4. Керівник визнає профспілковий комітет єдиним повноважним    

представником всіх працівників в колективних переговорах. 

1.5. Сторони беруть на себе зобов'язання будувати свої 

взаємовідносини на основі принципів соціального партнерства: паритетності 

представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, 

конструктивності і аргументованості як під час переговорів (консультацій) 

для укладення колективного договору, внесенні в нього змін і доповнень, так 

і при вирішенні всіх питань в галузі соціально-економічних і трудових 

відносин, що виникли в ході його виконання. При цьому: 

1.5.1. Профспілковий комітет бере на себе зобов'язання сприяти 

ефективній роботі властивими профспілці методами, усвідомлюючи 

відповідальність за реалізацію спільних з керівником цілей та необхідність 

підвищення якості та результативності педагогічної праці. 

1.5.2. Керівник бере  на себе зобов'язання дотримуватися вимог 

чинного законодавства України, зокрема законодавства про колективні 

договори і угоди, про працю, про освіту та виконувати зобов'язання за цим 

договором. 

Якщо порушення трудових і соціально-економічних прав працівників, 

невиконання зобов'язань колдоговору буде зумовлено непередбаченими 

обставинами або незаконними діями вищестоящих органів управління освітою, 

керівник закладу звільняється від відповідальності за умови повідомлення 

профспілкового комітету про виникнення цих обставин. 

1.6. Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих і 

узгоджених зобов'язань, обов'язковість їх виконання керівником, 

працівниками і профспілковим комітетом. 

1.7. Положення колективного договору поширюються на всіх 

працівників закладу. Під час прийому на роботу працівники повинні бути 

ознайомлені з колективним договором під підпис. 
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1.8. Колективний договір укладено відповідно до чинного 

законодавства України про працю, освіту, Генеральної, Галузевої та 

Регіональної угод. 

1.9. Зміни і доповнення в колективний договір вносяться з ініціативи 

будь-якої із сторін після проведення переговорів (консультацій) і досягнення 

згоди та набувають чинності після схвалення загальними зборами 

працівників. 

1.10.  Пропозиції кожної із сторін про внесення змін і доповнень в 

колективний договір розглядаються спільно, відповідні рішення 

приймаються в 7 - денний термін після їх отримання іншою стороною. 

1.11. Жодна із сторін не має права протягом терміну дії колективного 

договору одноосібно ухвалювати рішення, що змінюють його норми і 

зобов'язання або припиняють їх виконання. 

1.12. Після затвердження проекту колдоговору на зборах трудового 

колективу керівник і голова профкому підписують його в 3-х денний термін. 

Після підписання колективний договір спільно подасться на реєстрацію           

впродовж 2-х днів після реєстрації колдоговір розміщується на видному місці 

в навчальному закладі. 

1.13. За 3 місяці до закінчення терміну дії цього колективного 

договору з ініціативи будь-якої із сторін розпочинаються переговори щодо 

укладення нового колективного договору на наступний термін або 

продовження терміну його дії, для чого створюється відповідна комісія з рівної 

кількості представників сторін. 

1.14. Термін роботи комісії визначається спільним рішенням керівника 

і профспілкового комітету. 

 

2. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ. 

 

2.1. Керівник зобов'язується: 

2.1.1. Забезпечити ефективну діяльність закладу, виходячи з фактичних 

обсягів фінансування і раціонального використання основного та 

спеціального фондів для підвищення результативності роботи закладу, 

поліпшення умов праці і побуту працівників. 

2.1.2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази 

закладу, раціональне використання наявного устаткування, технічних засобів 

навчання, створення оптимальних умов для організації освітнього процесу. 

2.1.3. Застосовувати заходи морального і матеріального стимулювання 

сумлінної, якісної роботи. 

2.1.4.  Забезпечити розробку посадових інструкцій для всіх категорій 

працівників закладу. Затвердити їх за погодженням з профспілковим 

комітетом. 

2.1.5. Не застосовувати контрактну форму трудового договору з  

працівниками крім випадків, коли сам працівник виявив бажання працювати за 

контрактом за наявності на це фінансових можливостей. 
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2.1.6. Відповідно до заявок забезпечити працевлаштування до закладу 

молодих фахівців за отриманою ними спеціальністю, уклавши з ними 

безстроковий трудовий договір. 

2.1.7.  Забезпечити наставництво над молодими фахівцями, сприяти їх 

адаптації в колективі та професійному зростанню. 

2.1.8.  Укладати строкові трудові договори лише у випадках, коли трудові 

відносини не можуть бути встановлені на невизначений термін з урахуванням 

характеру майбутньої роботи, умов її виконання, інтересів працівника або в 

інших випадках, передбачених законом. 

Не допускати укладання строкових трудових договорів з працівниками 

з метою їх випробування.  Зважати, що відповідно до ст.39-I КЗпП України дія 

строкового трудового договору вважається продовженою на невизначений 

термін, якщо після закінчення терміну його дії трудові відносини фактично 

продовжуються і жодна із сторін не зажадала їх припинення. 

Строкові трудові договори, переукладені один або кілька разів, вважати 

укладеними на невизначений термін за винятком випадків, передбачених ч.2 

ст.23 КЗпП України. 

2.1.9. Прийом і звільнення всіх працівників закладу здійснюється 

керівником. 

2.1.10. Звільнення працівників за ініціативою власника або 

уповноваженого ним органу здійснювати за попередньою згодою 

профспілкового комітету. 

2.1.11.  При розірванні трудового договору з ініціативи працівника 

зважати на те, що працівник має право у визначений ним термін розірвати 

трудовий договір за власним бажанням, якщо керівник порушує законодавство 

про працю, умови цього колективного договору, умови індивідуального 

трудового договору (контракту). 

2.1.12.  Протягом двох днів після отримання інформації доводити до 

відома трудового колективу зміст нових нормативних документів, що 

стосуються трудових відносин, організації праці. 

           2.1.13. Попереджати виникнення індивідуальних і колективних трудових 

конфліктів, а у випадках їх виникнення забезпечувати вирішення відповідно 

до чинного законодавства. 

          2.1.14. Суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування 

застосовувати за погодженням з профспілковим комітетом. 

         2.1.15. Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства щодо 

повідомлення працівників про запровадження нових і зміну чинних умов праці 

не пізніше ніж за два місяці до їх введення. Зміну, перегляд умов праці 

здійснювати за погодженням з профспілковим комітетом. 

2.2. Профспілковий комітет зобов'язуються: 

2.2.1. Забезпечити постійний контроль за своєчасним введенням в дію 

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

2.2.2. Роз'яснювати членам трудового колективу зміст нормативних 

документів, цього колективного договору з питань їх прав і обов'язків. 
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2.2.3. Сприяти зміцненню трудової дисципліни, дотриманню правил 

внутрішнього трудового розпорядку закладу. 

2.2.4. Сприяти попередженню виникнення як індивідуальних, так 

колективних трудових конфліктів, брати участь у їх вирішенні відповідно до 

норм чинного законодавства. 

2.2.5. Не рідше одного разу на два роки перевіряти дотримання 

законодавства про трудові книжки стосовно всіх працівників закладу. 

 

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ. 

 

3.1. Керівник зобов'язується: 

3.1.1. Підтримувати     чисельність     працівників     на     рівні, 

встановленому   нормативними   актами   Міністерства   освіти   і   науки 

України для організації освітнього процесу із забезпеченням 

обов'язкового      державного      стандарту      освіти,      залучаючи      і 

використовуючи для цього як бюджетні, так і позабюджетні кошти. 

Забезпечувати стабільну роботу колективу, здійснювати вивільнення 

працівників тільки у випадку нагальної необхідності, зумовленої об'єктивними 

змінами в організації праці, у тому числі у зв'язку з ліквідацією, 

реорганізацією, перепрофілюванням, скороченням чисельності або штату 

працівників, неухильно дотримуючись при цьому норм законодавства, цього 

договору, не допускати економічно не обґрунтованого скорочення груп 

(підгруп), робочих місць. 

3.1.2. Письмово повідомляти профспілковий комітет про ймовірну 

ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання та інші зміни в організації праці 

не пізніше ніж за 3 місяці до запровадження цих змін. 

3.1.3. При виникненні необхідності звільнення працівників відповідно 

до п.1 ст.40 КЗпП України: 

         3.1.4. Здійснювати вивільнення працівників лише після використання 

всіх можливостей забезпечити осіб, що звільнюються, роботою на іншому 

робочому місці, у чому числі за рахунок припинення трудових відносин із 

сумісниками, ліквідації суміщення тощо; 

3.1.4.1. В першу чергу пропонувати працівникові, що вивільняється, 

роботу за фахом, у тому числі на умовах строкового характеру або з меншою 

ніж мінімальна заробітною платою; 

3.1.4.2. Повідомляти про тих працівників, що вивільняються, службу 

зайнятості у встановлені законом терміни; 

3.1.5. При кожному зверненні до профспілкового комітету  з 

клопотанням про одержання згоди на звільнення працівника з ініціативи 

керівника закладу або уповноваженого ним органу, коли його 

працевлаштування є обов'язковою умовою, надавати письмову інформацію 

про наявність вільних робочих місць, забезпечення педагогічних працівників 

роботою в обсязі тарифної ставки, про переведення працівників на неповний 

робочий час, роботу сумісників, а також суміщення професій (посад) тощо. 
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3.1.6. За відсутності повних тарифних ставок уникати від прийому на 

роботу нових працівників. Тільки у випадку відмови всіх працівників, що 

вивільняються, від запропонованої роботи використовувати право прийому 

на роботу інших працівників. 

3.1.7. При звільненні педагогічних працівників вільні години 

розподіляти в першу чергу між працівниками, що мають неповне навчальне 

навантаження. 

3.1.8. Працівникам, звільненим відповідно до п.1 ст.40 КЗпП України, 

впродовж року з дня звільнення надавати право поворотного прийняття на 

роботу за умови потреби у працівниках, кваліфікація яких аналогічна із 

звільненими. Працівникам, до яких застосовано поворотний прийом на 

роботу, надавати такі ж, передбачені цим колективним договором, права і 

соціально-побутові пільги, як і решті працівників, 

3.1.9. Забезпечувати працевлаштування працівників з числа 

зареєстрованих в службі зайнятості на вільні і новостворені робочі місця 

відповідно до кваліфікаційних вимог. 

3.2. Профспілковий комітет зобов'язується: 

3.2.1. Здійснювати роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та 

соціально-економічних інтересів працівників, що вивільняються. 

3.2.2. Забезпечувати захист працівників, що вивільняються, відповідно 

до чинного законодавства. Контролювати надання працівникам переважного 

права залишення на роботі відповідно до вимог ст.42 КЗпІІ України. 

При розгляді подання про надання згоди на звільнення працівника 

особливу увагу приділяти умотивованості керівником обґрунтування, 

доцільності та законності звільнення. 

3.2.3. Не знімати з профспілкового обліку працівників, що 

вивільняються, до їх працевлаштування (окрім випадків подання особистої 

заяви про зняття з обліку). 

3.3. Сторони домовилися: 

3.3.1. Що при звільненні з роботи за п.І.ст.40 КЗпІІ України переважне 

право на залишення на роботі при рівних результатах праці і кваліфікації,  

надавати працівникам згідно ст.42 КЗпП України. 

 

РОБОЧИЙ  ЧАС. 

 

4.1.  Керівник зобов'язується: 

4.1.1. Встановити у закладі 5–ти денний робочий тиждень з двома  

вихідними днями - в суботу і неділю. 

4.1.2. Застосовувати режим скороченого робочого часу для працівників 

віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень. 

4.1.3. Режим роботи закладу дошкільної освіти встановлювати за 

погодженням з відповідними органами управління освітою та відповідними 

органами управління охороною здоров'я. Порядок роботи закладу, графіки 

змінності тощо встановлювати згідно з Правилами внутрішнього трудового 
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розпорядку для працівників закладу. Всі норми, пов'язані з режимом роботи, 

погоджувати до початку їх застосування з профспілковим комітетом. 

4.1.4.  Встановити педагогічне навантаження педагогічних працівників в 

обсягах, що відповідають ставці заробітної плати (посадовому окладу). 

4.1.5. Забезпечити  працівників закладу роботою в межах встановленої 

тривалості робочого тижня на ставку заробітної плати. Зменшення тривалості 

робіт обсягу навантаження менше ніж на ставку заробітної плати можливе 

лише за письмовою угодою між керівником і працівником (за наявності згоди 

працівника). 

         4.1.6. Запровадження для деяких категорій працівників (наприклад, 

сторожів) підсумованого обліку робочого часу здійснювати за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

          4.1.7. Без нагальної необхідності та без згоди працівників не залучати їх 

до виконання невластивих функцій. 

4.1.8. Тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим 

договором, або на час простою здійснювати тільки за згодою працівника з 

оплатою роботи відповідно до чинного законодавства. 

         4.1.9. У разі застосування неповного робочого часу (тижня) норму 

робочого часу визначати угодою між керівником і працівником. При цьому 

не обмежувати об'єм трудових прав працівника, що працює на умовах 

неповного робочого часу (ст.56 КЗпП України). 

          4.1.10. Залучення до роботи вихователя, помічника вихователя та інших 

працівників, які залишилися працювати в другу зміну внаслідок невиходу на 

роботу змінника, або коли батьки несвоєчасно забирають дітей з закладу, а 

також в інших випадках виконання роботи за межами робочого часу, 

встановленого графіком роботи відповідно до розпорядження керівника (за 

винятком роботи за сумісництвом), здійснювати за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

 

4.2. Профспілковий комітет зобов'язується: 

4.2.1. Роз'яснювати працівникам зміст нормативних актів про робочий 

час та нормування праці. 

4.2.2. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним і правильним 

застосуванням керівником законодавства про працю, про освіту, положень 

цього договору в частині, що стосується режиму робочого часу, графіків 

роботи, розподілу навчального навантаження і т.д. 

4.2.3. Сприяти своєчасному вирішенню конфліктних ситуацій, 

пов'язаних з розподілом навчального навантаження та з інших питань, 

пов'язаних з режимом робочого часу. 

 

5. ЧАС ВІДПОЧИНКУ. 

 

5.1. Керівник зобов'язується: 
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5.1.1. Визначати тривалість відпусток і порядок їх надання працівникам 

керуючись Законом України «Про відпустки».(Додаток №7.) 

Надавати помічникам вихователів щорічну основну відпустку 

тривалістю 28 календарних днів (ч.4 ст.30 Закону України «Про дошкільну 

освіту»). 

5.1.2. До 15 січня розробити, погодити з профкомом, затвердити і 

довести до відома працівників графік відпусток на поточний рік, дотримання 

якого є обов'язковим як для керівника, так і для працівників. 

Про дату початку відпустки обов'язково повідомляти працівника 

письмово не пізніше, ніж за 2 тижні до встановленого графіком відпусток 

терміну. Якщо термін, встановлений для повідомлення працівника, буде 

порушено керівником, то на вимогу працівника щорічна відпустка 

переноситься на інший період. 

5.1.3. Перенесення щорічної відпустки на інший період з ініціативи 

керівника допускати тільки у випадках та з дотриманням порядку, 

встановлених ст. 11 Закону України «Про відпустки». Обов'язково 

узгоджувати таке перенесення відпусток з профспілковим комітетом за 

наявності письмової згоди працівника. 

Не допускати ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом 

двох років підряд. 

5.1.4. Жінкам, що працюють в закладі, і мають двох і більш дітей віком 

до 15 років або дитину-інваліда, або тим, що усиновили дитину, самотнім 

матерям, батькові, що виховує дитину без матері (в тому числі і у випадку 

тривалого перебування матері у лікувальному закладі), а також особі, що взяла 

дитину під опіку, надавати щорічно додаткову соціальну оплачувану відпустку 

тривалістю 10 календарних днів. За наявності декількох підстав для надання 

зазначеної відпустки її загальна тривалість не повинна перевищувати 17 

календарних днів, відповідно до ст.19 закону України «Про відпустки». 

 5.1.5. Працівникам з ненормованим робочим днем надавати щорічну 

додаткову відпустку тривалістю до 7 календарних днів відповідно до 

(Додатку №5).  

 5.1.6. Працівникам за роботу з комп'ютером надавати щорічну 

додаткову відпустку тривалістю до 4 календарних днів (пункт 1 частина 

перша ст.8 закону України про відпустки від 15.11.1996 №504/96-ВР) 

відповідно до (Додатку №6). 

 5.1.7. За заявами працівників у разі потреби санаторно-курортного 

лікування щорічну основну відпустку або її частину надавати поза 

графіком. 

         5.1.8. Безперешкодно надавати за бажанням працівників відпустки без 

збереження заробітної платні у випадках, встановлених ст.25 Закону України 

«Про відпустки». 

         5.1.9. За сімейними обставинами та з інших причин за погодженням з 

керівником надавати відпустку без збереження заробітної плати згідно статті 

26 Закону України «Про відпустки», але не більше 15 календарних днів 
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впродовж року. 

5.1.10. Відпустки без збереження заробітної плати надавати працівникам 

тільки за їх особистими письмовими заявами. 

5.1.11. За бажанням працівника частину щорічної відпустки замінювати 

грошовою компенсацією. При цьому тривалість фактично наданої працівнику 

щорічної і додаткової відпусток не повинна бути меншою 24 календарних 

днів. 

5.1.12. Не допускати роботу в святкові і вихідні дні. Залучення окремих 

працівників до роботи у вихідні дні здійснювати у виняткових випадках, 

передбачених законодавством, з дозволу профспілкового комітету згідно з 

письмовим наказом.  

5.1.13. Роботу у вихідні дні компенсувати оплатою у подвійному розмірі 

або наданням іншого дня відпочинку і оплатою роботи у вихідний день в 

одинарному розмірі за згодою з працівником з обов'язковим відображенням 

питання про компенсацію в наказі про залучення до роботи у вихідний день. 

5.1.14. Час, коли працівник не виконує свої основні функціональні 

обов’язки (наприклад, за відсутності дітей з причин несприятливих 

метеорологічних умов, відсутності фінансування, опалення, освітлення 

закладу, карантину тощо), вважати часом простою не з вини працівника..За 

час простою  за працівником зберігати середній заробіток (ст. 6 Закону 

України «Про охорону праці»). 

5.2. Профспілковий комітет зобов'язується: 

5.2.1. Контролювати дотримання керівником законодавства про час 

відпочинку працівників і відповідних пунктів цього договору, погоджуючи 

питання згідно з чинним законодавством, а також вирішувані можливі 

конфліктні ситуації. 

5.3. Сторони цього колективного договору домовилися, що: 

          5.3.1. За працівником, який знаходиться у будь-якій відпустці, 

зберігається його місце роботи (ч.3 ст.2 Закону України «Про відпустки»). 

 

6. ОПЛАТА ПРАЦІ. 

 

6.1. Керівник зобов'язується: 

6.1.1. Затверджувати штатний розклад, а також зміни до нього за 

погодженням з профспілковим комітетом. При прийомі на роботу 

ознайомлювати працівника з чинними умовами оплати праці, наявними 

пільгами і перевагами. При їх зміні повідомляти працівника про це під 

розписку. 

6.1.2. Погоджувати з профспілковим комітетом форми і системи оплати 

праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови 

застосування та розміри надбавок, доплат, премій, винагород і інших 

заохочувальних, компенсаційних та гарантійних виплат відповідно до 

постанови КМЦ від 30.08.2002р.№ 1298 «Про оплату праці». 
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6.1.3.Атестацію педагогічних працівників проводити відповідно до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки. 

           6.1.4. Надати кожному працівникові роботу, що тарифікується за 

категорією (розрядом), установленою за наслідками атестації. 

          6.1.5. Включати в обов'язковому порядку представника профспілкового 

комітету до складу тарифікаційної та атестаційної комісій. 

          6.1.6. Роботу працівників оплачувати за тарифними ставками, 

посадовими окладами відповідно до виконуваної ним роботи, за посадою, 

залежно від професії та кваліфікації, складності і умов виконування роботи. 

Конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників 

визначати на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної 

сфери та відповідних нормативних актів Міністерства освіти і науки України. 

Зважати, що відповідальність за своєчасне і правильне встановлення 

працівникам ставок заробітної плати (посадових окладів), обчислення 

заробітної плати покладається на керівника і головного бухгалтера (п.6 

Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти). 

6.1.7. Виплачувати працівникам заробітну плату в грошових знаках за 

місцем роботи двічі на місяць: 

- аванс 14 числа і остаточний розрахунок 29 числа, з дотриманням 

проміжку часу  між цими  виплатами,  що  не перевищує 16 календарних днів 

та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.            

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним 

договором,  погодженим з виборним органом первинної профспілкової 

організації, але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку 

тарифної ставки (посадового окладу) працівника. 

В тих випадках, коли день виплати заробітної плати або авансу співпадає 

з вихідним або святковим (неробочим) днем, заробітну плачу (аванс) 

виплачувати напередодні. 

6.1.8. Заробітну плату за весь період відпустки (а також матеріальну 

допомогу на оздоровлення) виплачувати працівнику не пізніше, ніж за 3 дні до 

початку відпустки (стаття 115 КЗпІІ України). Зважати, що несвоєчасна 

виплата заробітної плати дає право працівникові продовжити виконання своїх 

обов'язків, поставивши до відома про це керівника у письмовій формі, та піти у 

відпустку через три дні після фактичного здійснення всіх відповідних виплат. 

Дотримуватися у випадку несвоєчасної виплати заробітної плати за 

період відпусток норм чинного законодавства щодо перенесення відпустки 

на інший період (ст.80 КЗпІІ України, ст.11  Закону України «Про 

відпустки»). 

6.1.9. Інформувати працівників при кожній виплаті заробітної плати 

про її загальну суму з повідомленням щодо видів виплат, розмірів, підстав для 

здійснення відповідних утримань та сум, які підлягають до виплати (ст.110 

КЗпП України). 
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6.1.10. Нести разом з головним бухгалтером особисту відповідальність 

за своєчасність виплати заробітної плати. 

6.1.11.При порушенні термінів виплати заробітної платні з незалежних 

від керівника причин виплачувати заробітну плату негайно після надходження 

коштів на рахунок закладу. 

          6.1.12. Забезпечити періодичне (не рідше одного разу на п'ять років) 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому 

відповідні гарантії і компенсації (збереження середнього заробітку, оплату 

витрат на відрядження, у тому числі вартості проїзду, добових і т. д.) відповідно 

до чинного законодавства (постанова Кабінету Міністрів України від 28 

червня 1997 року № 695, роз'яснення Міністерства освіти України та ЦК 

профспілки працівників освіти і науки України від 25 червня 1999 року №02-

8(206). 

6.1.13. Здійснювати додаткову оплату за перевищення планової 

наповнюваності груп вихователям, вчителям-логопедам, вчителям-

дефектологам,   музичним   керівникам,   інструкторам   з   фізкультури, 

помічникам   вихователя   та   санітаркам-няням    за фактичну кількість дітей, 

які відвідували групи понад встановлену норму наповнюваності за минулий 

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

працівника за рахунок фонду заробітної плати (п.52 Інструкції про порядок 

обчислення заробітної плати працівників освіти). 

6.1.14. Забезпечити своєчасне і правильне встановлення та виплату 

працівникам заробітної плати з урахуванням зміни розміру мінімальної 

заробітної плати, освіти, стажу роботи, кваліфікаційної категорії, звань і ін. 

(п.6 Інструкції про порядок обчислення зарплати працівників освіти). 

6.1.15. Забезпечити преміювання працівників відповідно до Положення 

про преміювання, розробивши його з урахуванням думки трудового колективу 

та затвердивши за погодженням з профспілковим комітетом. 

(Додаток №1 - Положення про преміювання). 

6.1.16. Преміювання, часткове або повне позбавлення премії 

працівників закладу здійснювати на підставі спільного рішення керівника і 

профкому із зазначенням у ньому прізвища, ім'я і по-батькові працівника, 

конкретного розміру премії, відсотка, на який знижується премія, та підстав 

для цього (або для повного позбавлення премії). 

6.1.17. Преміювання працівників здійснювати за рахунок коштів 

передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату 

праці.. 

          6.1.18. 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 чинним законодавством, не вимагаючи при 

цьому заяви працівника. 

         6.1.19. Виплачувати педагогічним працівникам відповідно до пункту 1 

статті 57 Закону України «Про освіту»: 
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       - 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; 

       – щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання 

службових обов’язків відповідно до Положення. (Додаток №2) 

        6.1.20. За роботу в шкідливих умовах праці здійснювати доплату до 

тарифної ставки (посадового оклад) у розмірі 12% тарифної ставки 

(посадового окладу). (Додаток №4.) 

        6.1.21. У разі виникнення заборгованості із заробітної плати, обов'язково 

інформувати працівників про причини виникнення заборгованості і заходи, 

які плануються вжити для їх погашення.  

6.2. Профспілковий комітет зобов'язується: 

6.2.1 Здійснювати контроль за дотриманням у закладі законодавства 

про оплату праці. 

6.2.2. Сприяти наданню працівникам закладу необхідної 

консультативної допомоги з питань оплати праці. 

6.2.3. Ініціювати питання про залучення до дисциплінарної, адмі-

ністративної, матеріальної відповідальності відповідно до чинного зако-

нодавства осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, 

умов даного колективного договору, які стосуються оплати праці. 

6.2.4. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового 

спору з оплати праці в комісії по трудових спорах (ст.226 КЗпП України). 

          6.2.5  Представляти на прохання працівника його інтереси з оплати праці 

в суді. 

          6.2.6. Звертатися до органів прокуратури щодо наявності порушень 

законодавства з метою забезпечення ними перевірки виконання законів на 

підставі заяв громадян та іншою інформацією (ст.259 КЗпП України). 

         6.2.7. Інформувати державну інспекцію праці про факти порушень умов 

оплати праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, 

винних у порушенні законодавства про оплату праці. 

6.3. Керівник і профспілковий комітет спільно зобов'язуються:  

6.3.1. Своєчасно інформувати трудовий колектив про нормативні акти з 

питань заробітної плати, соціально-економічних пільг, пенсійного 

забезпечення, а також забезпечити гласність умов оплати праці, порядку  

виплати доплат, надбавок, винагород, премій, інших заохочувальних або 

компенсаційних виплат. 

6.3.2. Не застосовувати  мінімальну зарплату як розрахункову 

величину, вона застосовується в розмірі прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб. 

 

7. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ. 
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7.1. Керівник закладу зобов'язується : 

7.1.1. Сприяти вирішенню питань про надання пільгових путівок на 

лікування працівникам, які їх потребують, регіональними відділеннями 

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 

7.2. Профком зобов'язується: 

7.2.1. Сприяти організації та забезпеченню санаторно-курортним 

лікуванням і відпочинком членів профспілки та їх сімей. Домагатися 

виділення путівок для лікування в першу чергу тим, хто часто і тривалий час 

хворіє, хронічним хворим, тим, хто перебуває на диспансерному обліку за 

наявністю відповідних документів. 

7.2.2. Здійснювати за рахунок профспілкового бюджету первинної 

профспілкової організації виплати членам профспілки у разі ювілейних дат. 

           7.2.3. Забезпечити проведення «днів здоров'я», виїзди на природу, 

організовувати для працівників екскурсійно-розважальні поїздки. 

7.2.4.  Організовувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені 

професійним, загальнодержавним святам та ін. 

7.2.5.  Проводити Дні вшанування людей похилого віку із запрошенням 

на свято ветеранів праці. 

 

8. ОХОРОНА ПРАЦІ 1 ЗДОРОВ'Я. 

 

8.1. Керівник закладу зобов'язується: 

8.1.1.До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором 

провести з ним необхідний інструктаж, роз'яснити під розписку його права, 

обов'язки, інформувати про умови праці, право па пільги та компенсації за 

роботу в особливих, шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства 

про охорону праці і цього колективного договору. 

            8.1.2.  Створювати в закладі в цілому і на кожному робочому місці 

здорові і безпечні умови праці відповідно до встановлених норм. 

          8.1.3. Своєчасно виконувати комплексні заходи для забезпечення    

нормативів безпеки, охорони праці і виробничого середовища, підвищення 

існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого 

травматизму, професійного захворювання. 

            8.1.4. Забезпечити дотримання посадовими особами та працівниками 

вимог законодавчих актів, які регулюють питання охорони праці та прав 

працівників у сфері охорони праці. 

8.1.5. Створити відповідні служби, призначити посадових осіб для 

забезпечення вирішення конкретних питань з охорони праці, розробити і 

затвердити інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за    

виконання покладених на них функцій, забезпечити навчання (перенавчання) 

з питань охорони праці. 

         8.1.6. Організувати своєчасне і якісне розслідування нещасних випадків 

на виробництві, професійних захворювань відповідно до вимог чинного 

законодавства про охорону праці. Не допускати проведення таких 
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розслідувань без участі представників профкому. 

         8.1.7. Забезпечити усунення причин, що викликають нещасні випадки, 

професійні захворювання, та здійснити профілактичні заходи для їх 

попередження, в тому числі і тих, що виявлені комісіями за підсумками їх 

розслідування.. 

8.1.8. За погодженням з профспілковим комітетом розробляти і 

затверджувати положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють в 

межах закладу і встановлюють правила виконання робіт та поведінки 

працівників на території закладу, у приміщеннях, кабінетах, на робочих місцях 

відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. 

Безкоштовно забезпечувати працівників потрібними нормативно-

правовими актами з охорони праці. 

           8.1.9.  Видавати накази з охорони праці і техніки безпеки і забезпечувати 

їх виконання. 

8.1.10. Забезпечити відповідно до санітарно-гігієнічних норм 

температурний, повітряний, світловий і водний режими в закладі. 

8.1.11. Аналізувати стан захворюваності в закладі. Забезпечити 

виконання лікарських рекомендацій для його зниження. 

8.1.12. Провести навчання і перевірку знань з питань охорони праці 

працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою. Не допускати до 

роботи осіб, що не пройшли інструктаж з охорони праці і техніки безпеки, а в 

необхідних випадках - навчання та перевірку знань. 

8.1.13. Забезпечити навчання членів комісії профспілкового комітету з 

охорони праці, громадських інспекторів з охорони праці в термін після їх 

обрання. Звільняти їх від роботи із збереженням середнього заробітку на час 

навчання, а також для проведення перевірок. 

8.1.14. Спільно з профкомом заохочувати представників профкому та 

інших працівників закладу, що брали активну участь в здійсненні заходів з 

охорони праці. 

8.1.15. Забезпечити виконання всіх необхідних заходів для підготовки 

закладу до роботи в зимових умовах. 

8.1.16. Придбати для куточків охорони праці засоби агітації та 

пропаганди передових методів роботи. 

          8.1.17. Надавати представникам профкому /профспілкової організації/ 

всю необхідну їм інформацію з питань умов, охорони праці, техніки безпеки, 

санітарно-побутового і медичного забезпечення, витрати коштів, передбачених 

для здійснення заходів з охорони праці. Своєчасно вживати заходів для 

врахування подань та висновків, надавати аргументовані відповіді в 7-денний 

термін після їх отримання. 

          8.1.18. Здійснювати контроль за дотриманням працівниками закладу норм 

і правил охорони праці і техніки безпеки під час освітнього процесу, а також за 

використанням засобів захисту. 
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8.1.19. Вживати термінових і необхідних заходів для надання допомоги 

потерпілим при виникненні нещасних випадків в закладі, залучаючи у разі 

потреби аварійно-рятувальні формування. 

8.1.20.  Зважаючи, що відшкодування збитків, заподіяних працівникові 

внаслідок пошкодження його здоров'я або у разі смерті працівника, 

здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків 

відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності»: 

- своєчасно передавати документи на осіб, що потерпіли від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань, до вищезазначеного 

Фонду; 

- без затримки забезпечувати оплату перших 5 днів тимчасової 

непрацездатності, у тому числі і у зв'язку з нещасним випадком на 

виробництві або профзахворюванням; 

8.1.21. Зберігати за працівниками, що втратили працездатність у зв'язку 

з нещасним   випадком на виробництві або профзахворюванням, місце роботи 

(посаду) і середню заробітну плату на весь період до відновлення 

працездатності або визнання їх в установленому порядку інвалідами. У разі 

неможливості виконання потерпілим колишньої роботи забезпечили 

відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку та 

працевлаштування, встановити пільгові умови і режим роботи. 

8.1.22. Дотримуватись нормативних актів у сфері охорони праці 

відносно прав жінок, неповнолітніх та інвалідів. 

          8.1.23. Провести атестацію робочих місць за умовами праці. Ознайомити 

працівників з результатами атестації їх робочих місць під розписку. Своєчасно 

здійснювати доплату за несприятливі умови праці за наслідками атестації 

робочих місць або оцінки умов праці особам, безпосередньо зайнятим на 

роботах, передбачених відповідним Переліком Галузевої угоди та 

Інструкцією про обчислення заробітної плати працівників освіти (наказ. 

Міністерства освіти України від 15.04.1993року №102). (Додаток №5.) 

         8.1.24. Забезпечити безкоштовне проведення періодичних медичних 

оглядів працівників закладу. Користуватися правом притягнення до 

дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку 

працівників, які ухиляються від проходження обов'язкового медичного огляду, 

а також забезпечити відсторонення їх від роботи без збереження при цьому 

заробітної плати до проходження медогляду. 

8.2.  Профспілковий комітет зобов'язується: 

8.2.1. Забезпечити активну участь представників профспілкової 

організації з питань охорони праці, соціального страхування у вирішенні 

питань створення здорових та безпечних умов праці, попередження випадків 

травматизму і захворювань, оздоровлення та працевлаштування при 

погіршенні стану здоров'я працівників. 
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8.2.2. Регулярно (щоквартально) заслуховувати на засіданні профкому 

керівника, відповідних посадових осіб про стан умов та охорони праці. 

8.2.3. Захищати права працівників на здорові і безпечні умови праці. 

При виникненні небезпеки для життя і здоров'я працівників, а також тих, що 

вчаться, вимагати припинення відповідних робіт. 

           8.2.4. Сприяти керівникові, профспілковим і державним органам у 

здійсненні заходів для забезпечення виконання в закладі вимог законодавства 

України про охорону праці і здоров'я. 

           8.2.5. Вносити пропозиції керівнику про заохочення посадових осіб і 

працівників, а також стимулювати їх за активну участь у здійсненні заходів, 

спрямованих на поліпшення умов і охорони праці з врахуванням можливостей 

профспілкової організації. 

           8.2.6. Заохочення працівників закладу здійснювати з врахуванням 

виконання ними норм і правил охорони праці і техніки безпеки при виконанні 

трудових обов'язків. 

          8.2.7. Вносити пропозиції для попередження виникнення можливих 

аварійних ситуацій, виробничого травматизму і професійних захворювань. 

8.2.8. Сприяти працівникам у виконанні ними зобов'язань з охорони 

праці та організувати відповідний контроль. 

8.2.9. Перевіряти виконання керівником і посадовими особами закладу 

пропозицій представників профорганізації з питань охорони праці, 

домагаючись їх реалізації. 

8.2.10. Не рідше двох  разів на рік виносити на обговорення трудового 

колективу результати спільної роботи щодо забезпечення контролю за 

охороною праці. 

 

9. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

9.1. Керівник зобов'язується: 

9.1.1. Утримувалися від будь-яких дій, які можуть вважатися втручанням 

в статутну діяльність Профспілки працівників освіти і науки України. 

Створити необхідні умови для нормальної діяльності профспілкової 

організації і профспілкового комітету закладу: 

-  надавати приміщення для проведення профспілкових зборів і засідань 

профкому; 

- сприяти друкуванню і розмноженню відповідної інформації: 

- безкоштовно надавати приміщення для потреб профспілкового комітету 

( з опаленням, освітленням, забезпеченням прибирання): 

- безкоштовно надавати профкому можливість для користування 

технічними засобами, засобами зв'язком, транспортом, розмножувальною 

технікою і т.і. 

9.1.2. Голові   і  членам   профкому,   не  звільненим   від  основної 

роботи, надавати вільний від роботи час впродовж години в тиждень (не 

менше 2-х годин) із збереженням середнього заробітку для виконання 
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громадських обов’язків на користь трудового колективу, участі в 

консультаціях і переговорах, роботі виборних профспілкових органів, 

зокрема вищих. 

9.1.3. Надавати профспілковому комітету необхідну інформацію з 

питань, що стосуються змісту даного колективного договору, сприяти 

реалізації права Профспілки на захист трудових і соціально-економічних прав і 

інтересів працівників. 

9.1.4. Не перешкоджати відвідуванню і огляду виробничих, побутових 

та інших приміщень, робочих місць профспілковим комітетом, перевіркам 

дотримання законодавства України про працю, охорону праці, оплату праці, 

ведення трудових книжок, надання, облік і використання відпусток тощо, 

розміщенню інформації профспілкового комітету в приміщеннях і на 

території закладу в доступних для працівників місцях, своєчасно (в тижневий 

термін) розглядати пропозиції профкому про усунення виявлених ними 

порушень, в цей же термін надавати профкому письмову відповідь щодо 

вжитих заходів. 

9.1.5. Не допускати протягом року після закінчення терміну обрання 

звільнення працівників, які обиралися до складу Профспілкового комітету 

закладу з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, окрім випадків, 

передбачених ч.4 ст.41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності». 

 Відповідно до письмових заяв працівників, що є членами профспілки, 

щомісячно і безоплатно утримувати із заробітної плати і перераховувати на 

рахунок закладу членські профспілкові внески не пізніше наступного за днем 

виплати заробітної плати дня. 

9.1.6. Профспілковий комітет зобов'язується використовувати надані 

чинним законодавством України про працю, освіту, профспілки, а також цим 

колективним договором права для захисту трудових і соціально-економічних 

прав та інтересів працівників закладу. 

 

10. КОНТРОЛЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

10.1. Сторони зобов'язуються: 

10.1.1. Спільно визначати необхідні заходи з організації виконання цього 

колективного договору. 

10.1.2. Здійснювати контроль за його виконанням як самостійно кожною 

із сторін, так і спільно. 

10.1.З.  Взаємно і одночасно звітувати про виконання цього колективного 

договору на зборах трудового колективу в наступні терміни: 

- за перше півріччя поточного року не пізніше 30  липня; 

- за підсумками року не пізніше  28 лютого.  

Здійснювати (перед звітами) комісією з рівного числа представників 

кожної із сторін перевірку стану виконання зобов'язань і положень цього 

колективного договору з оформленням відповідних актів перевірки, зміст яких 
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Додаток № 1 

до колективного договору 

                                                                                                 до розділу 6.2.10. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання педагогічних працівників 

ясла - садка №8 “Іскорка” 

 

   Положення про преміювання вводиться з метою підвищення матеріальної 

зацікавленості всіх педагогічних працівників у підвищенні ефективності і 

якості їхньої праці для досягнення позитивних результатів діяльності всього 

трудового колективу. 

                                

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

  1.1.Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти (далі 

працівники) преміюються за високоякісне, своєчасне і в повному обсязі 

виконання посадових інструкцій, Статуту закладу дошкільної освіти, а також з 

урахуванням ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи за 

підсумками роботи за розрахунковий період (щомісячно, щоквартально, за 

півріччя, за рік), а також до державних і професійних свят та ювілейних дат в 

межах коштів, передбачених на преміювання та економії фонду заробітної 

плати. 

  1.2.В окремих випадках (виконання особливої роботи, яка принесла 

результат в діяльність колективу), працівникам може бути виплачена 

одноразова премія, розмір якої встановлюється з урахуванням особистого 

вкладу. 

  1.3. Фонд преміювання утворюється у розмірі 2 відсотків фонду оплати 

праці та економії коштів на оплату праці. 

  1.4. Виплата премій здійснюється в межах фонду преміювання та 

економії оплати праці за фактично відпрацьований час з урахуванням 

посадового окладу. Сума премії граничним обсягом не обмежується. 

 

II. ПОКАЗНИКИ ПРЕМІЮВАННЯ ТА РОЗМІР ПРЕМІЇ 

 

  2.1.Преміюванню підлягають всі педагогічні працівники закладу 

дошкільної освіти. 

При преміюванні враховується: 

 - сумлінне виконання посадових обов`язків; 

 - дотримання трудової дисципліни; 

 - якість підготовки виконавчо-розпорядчої документації; 
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 - виконання планів роботи працівниками на певний проміжок часу (тиждень, 

місяць, рік), 

 - висока результативність у виховані та навчанні дітей; 

 - за проведення освітнього процесу на високому професійному рівні; 

 - за педагогічне новаторство, за використання ефективних (інноваційних) 

форм і методів навчання і виховання дітей; 

 - за створення матеріально-технічної бази, оформлення груп для здійснення 

освітнього процесу; 

 - за результативну роботу по розвитку творчих та розумових здібностей 

дітей. 

  2.2. Виплата, позбавлення або зниження, умови та порядок надання 

премій визначається безпосередньо – керівником закладу дошкільної освіти 

(завідувачем) за погодженням з профспілковим комітетом з урахуванням 

інтересів усіх працівників. 

  2.3. Працівникам, які звільнились з роботи, премія не виплачується. 

                     

ІІІ. ПОКАЗНИКИ ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ ПРЕМІЇ 

 

  3.1. Працівники можуть бути позбавлені премії до 100 відсотків за 

неналежне виконання п.2.1. розділу ІІ, а також за: 

- невихід на роботу без поважних причин; 

- вчинення корупційних дій та інших адміністративних 

правопорушень (за умови що вина є доведеною у спосіб 

передбачений законодавством); 

- за невиконання або неналежне виконання посадових обов`язків (за 

письмовим поданням керівника); 

- протягом дії дисциплінарного стягнення (ст. 151 КЗпП України); 

- погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни, 

прогули, наявність обгрунтованих скарг; 

- при звільнені за порушення трудової дисципліни. 

  3.2.       Розмір премії знижується до 75 %: 

-  за порушення виконавчої дисципліни; 

-  за порушення трудової дисципліни 

  3.3.     Розмір премії знижується до 50 %: 

                -     за неякісну та несвоєчасну підготовку документації. 

 3.4.     Зменшення розміру премії чи її позбавлення оформлюється 

наказом завідувача закладу дошкільної освіти в якому зазначається підстави 

такого зменшення або позбавлення. 

 

ІV. ПРЕМІЮВАННЯ ЗА ВИКОНАННЯ ОСОБЛИВО 

ВАЖЛИВОЇ РОБОТИ 
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  4.1. Преміювання за виконання особливо важливої роботи здійснюється 

з урахуванням особистого вкладу в кожному конкретному випадку за наказом 

керівника закладу дошкільної освіти за погодженням з профспілковим 

комітетом та урахуванням інтересів трудового колективу. 

                    

V. ПОРЯДОК І ТЕРМІН ПРЕМІЮВАННЯ 

 

  5.1. Централізована бухгалтерія управління освіти Каховської міської 

ради визначає та доводе до відома керівника: 

 - суму економії фонду оплати праці, яка може бути спрямована на 

преміювання. 

  5.2. Премія виплачується не пізніше терміну виплати заробітної плати                         

за поточний місяць. 

  5.3.  Спори що виникають з питань преміювання працівників 

вирішуються в порядку та у спосіб передбачений чинним трудовим 

законодавством України. 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про преміювання технічних працівників 

ясла - садка №8  “Іскорка” 

 

   Положення про преміювання вводиться з метою підвищення матеріальної 

зацікавленості всіх технічних працівників у підвищенні ефективності і якості 

їхньої праці для досягнення позитивних результатів діяльності всього 

трудового колективу. 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

  1.1.Технічні працівники дитячого садка (далі працівники) преміюються 

за високоякісне, своєчасне і в повному обсязі виконання посадових інструкцій, 

Статуту закладу дошкільної освіти, а також з урахуванням ініціативи, 

особистого вкладу в загальні результати роботи за підсумками роботи за 

розрахунковий період (щомісячно, щоквартально, за півріччя, за рік), а також 

до державних і професійних свят та ювілейних дат в межах коштів, 

передбачених на преміювання та економії фонду заробітної плати. Премії 

виплачуються на підставі наказу керівника. 

  1.2. В окремих випадках (виконання особливої роботи, яка принесла 

результат в діяльність колективу), працівникам може бути виплачена 

одноразова премія, розмір якої встановлюється з урахуванням особистого 

вкладу. 
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  1.3. Фонд преміювання утворюється у розмірі 2 відсотків фонду оплати 

праці та економії коштів на оплату праці. 

  1.4. Виплата премій здійснюється в межах фонду преміювання та 

економії оплати праці за фактично відпрацьований час. Премії граничним 

обсягом не обмежується.  

 

II. ПОКАЗНИКИ ПРЕМІЮВАННЯ ТА РОЗМІР ПРЕМІЇ 

 

  2.1.Преміюванню підлягають всі технічні працівники закладу 

дошкільної освіти. 

При преміюванні враховується: 

 - сумлінне виконання посадових обов`язків; 

 - дотримання трудової дисципліни; 

 - висока результативність в створені безпечних умов праці, санітарно-

гігієнічних вимог, теплового і освітлювального режиму; 

 - за створення та забезпечення матеріально-технічної бази і побутових умов, 

оформлення груп для здійснення освітнього процесу; 

 - за сумлінне виконання вимог з охорони праці. 

  2.2. Виплата, позбавлення або зниження, умови та порядок надання 

премій визначається безпосередньо – керівником закладу дошкільної освіти 

(завідувачем) за погодженням з профспілковим комітетом з урахуванням 

інтересів усіх працівників. 

  2.3. Працівникам, які звільнились з роботи, премія не виплачується. 

 

 

ІІІ. ПОКАЗНИКИ ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ ПРЕМІЇ 

 

  3.1. Працівники можуть бути позбавлені премії до 100 відсотків за 

неналежне виконання п.2.1. розділу ІІ, а також за: 

- невихід на роботу без поважних причин; 

- вчинення протиправних дій та інших адміністративних 

правопорушень (за умови що вина є доведеною у спосіб 

передбачений законодавством); 

- за невиконання посадових обов`язків (за письмовим поданням 

керівника); 

- протягом дії дисциплінарного стягнення (ст. 151 КЗпП України);  

- погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни, 

прогули, наявність обґрунтованих скарг; 

- при звільнені за порушення трудової дисципліни. 

   3.2.  Розмір премії знижується до 75 %: 

-  за порушення виконавчої дисципліни. 

 3.3.   Розмір премії знижується до 50 %: 

   -     за порушення трудової дисципліни. 
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Додаток № 2 

до колективного договору 

                                                                                  до розділу 6.2.14. 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про надання щорічної грошової винагороди педагогічним  

працівникам ясла - садка №8 “Іскорка”, за сумлінну працю,  

зразкове виконання покладених на них обов'язків 

 

1. Загальні положення 

1.1 Положення про надання щорічної грошової винагороди 

педагогічним працівникам  за сумлінну працю, зразкове виконання 

покладених на них обов'язків (далі – Положення) складене на підставі статті 

57 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII відповідно до 

Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам 

навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну 

працю, зразкове виконання службових обов'язків, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 №898. 

1.2. Це Положення поширюється лише на педагогічних працівників 

закладу освіти. 

1.3. При прийнятті Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів 

України, Міністерства освіти і науки України рішень про зміну умов оплати 

праці і матеріального стимулювання працівників освіти до нього відносяться 

відповідні зміни за погодженням з профспілковим комітетом. 

1.4. Персональна відповідальність за дотримання цього Положення 

покладається на керівника, а громадський контроль за його дотриманням – на 

профспілковий комітет закладу освіти.  

1.5. Педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом, 

грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на 

них обов'язків не надається. 

2. Умови і показники роботи для надання щорічної грошової 

винагороди 

2.1. Педагогічним працівникам надають щорічну грошову винагороду 

за роботу за рік і такі показники у роботі: 

- сумлінне виконання посадових обов'язків, передбачених посадовою 

інструкцією, дотримання у роботі вимог чинного законодавства; 

- безумовне виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, 

правил з технічної безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і 

протипожежної охорони, високу виконавчу дисципліну, відсутність 

обґрунтованих зауважень з боку керівника; 

- досконале володіння методикою організації освітнього процесу; 

- результативне впровадження в освітній процес сучасних інноваційних 

технологій; 
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- досягнення в роботі, які призвели до зростання рейтингу закладу 

освіти в цілому; 

- ініціативність у діяльності та результативність роботи; 

- дотримання норм професійної етики, прояв поваги до колег, чуйності, 

толерантності, позитивний вплив на психологічний клімат в колективі; 

- активну участь в навчальній, науково-методичній та культурно-

виховній роботі, постійне і якісне покращення діяльності закладу; 

- ефективне використання кабінетної системи, дотримання державних 

санітарних норм, нормативних актів з охорони праці та техніки безпеки, 

якісну підготовку навчального кабінету до нового навчального року; 

- використання ефективних форм і методів навчання та виховання, 

педагогічне новаторство, впровадження передового педагогічного досвіду і 

новітніх технологій навчання; 

- організацією спільної роботи педагогічної і батьківської 

громадськості щодо покращення навчання і виховання дітей; 

-  налагодження співпраці з громадськими організаціями, спортивними 

клубами, центрами художньої і технічної творчості. 

2.2.  Граничний розмір щорічної грошової винагороди за сумлінну 

працю та зразкове виконання обов’язків встановлюється працівнику в розмірі 

одного посадового окладу (ставки заробітної плати) відповідно до його 

критерії з урахування підвищень. 

2.3. Розмір грошової винагороди щороку залежить від фінансових 

можливостей закладу.  

2.4. Розмір щорічної грошової винагороди може зменшуватись залежно 

від: 

- педагогічного навантаження працівника; 

- показників у роботі; 

- фактично відпрацьованого часу; 

Працівникам, у яких встановлене навчальне навантаження менше 

передбаченого ставкою, розмір грошової винагороди може пропорційно 

зменшуватись. 

2.5. Працівникам, які приступили до роботи в закладі освіти протягом 

року в порядку переведення, до трудового стажу включається попередня  

педагогічна робота в іншому закладі освіти. Щорічна грошова винагорода 

таким працівникам може надаватися за умови неотримання ними ії в іншому 

закладі.  

2.6. Щорічна грошова винагорода може бути виплачена також 

педагогічними працівниками закладу освіти, які пропрацювали неповний 

календарний рік і звільнилися з роботи з поважних причин, пропорційно 

відпрацьованому часу.  

До таких причин належить: 

- вихід на пенсію; 

- народження дитини; 












