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12. Проводити своєчасно індексацію заробітної плати працівників у 
зв’язку з ростом індексу споживчих цін згідно з чинним законодавством.

13. Повідомляти працівників при кожній виплаті заробітної плати про 
дані, що належать до ‘'періоду, за який проводиться оплата праці: з 
розшифровкою за видами виплат у розрахункових листах про суми нарахованої 
та утриманої заробітної плати (ст. 110 КЗпП України).

14. Заробітна плата на час щорічної відпустки повинна розраховуватись з 
дотриманням вимогр.2,р.4 п.Ю Порядку №100(ст.117 КЗпП).

15. Працівникам, які виконують у структурному підрозділі відділу, поряд 
з своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) 
або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї 
основної роботи, проводити доплату за суміщення професій (посад) або 
виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника у розмірі 50% від 
посадового окладу в межах фонду заробітної плати.

16. У разі виникнення заборгованості із заробітної плати, обов’язково 
інформувати працівників структурних підрозділів про причини виникнення 
заборгованості і заходи, які плануються вжити для її погашення. Розробити та 
включити до колективного договору графіки погашення заборгованості із 
заробітної плати та проводити компенсацію затриманих виплат.

17. Забезпечувати виплату заробітної плати за час відпустки працівникам, 
що йдуть у відпустку, не пізніше, ніж за 3 дні до її початку (ст.115 КЗпП 
України, ст. 21 Закону України «Про відпустки»).

18. Вимагати погашення заборгованості заробітної плати згідно діючого 
законодавства.

19. Для окремих категорій працівників (педагогічних, творчих) оплату 
праці у випадках, коли заняття не проводяться з незалежних від працівника 
причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, тощо) здійснювати з 
розрахунку заробітної плати встановленої при тарифікації, за умови виконання 
працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх 
функціональних обов’язків, при відсутності такої роботи оплату здійснювати 
згідно з розрахунком, але не менше двох третин заробітної плати (ст.113 КЗпП 
України, п.77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників 
освіти).

20. Педагогічним працівникам Каховської школи мистецтв конкретний 
розмір надбавок за престижність праці встановлювати згідно чинного 
законодавства (Постанова КМУ від 23.03.2011р. №373 (зі змінами) керівником 
відділу, закладу у межах фонду оплати праці (граничний розмір надбавки 30% 
посадового окладу, ставки заробітної плати).

21. Працівникам міської універсальної бібліотеки, які проводять 
культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та 
займають посади, включені до переліку посад згідно додатком до Порядку
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Рада трудового колективу зобов’язується:
30. Щоквартально в структурних підрозділах відділу - КПІМ, МПК 

МУБ, ЦБ розглядати питання щодо умов та стану безпеки праці, виробничою 
травматизму та вживати відповідних заходів щодо покращення цих питань.

31. Здійснювати громадський контроль за створенням безпечних т 
нешкідливих умов праці, забезпечувати працюючих необхідним спецодягом 
іншими засобами індивідуального та колективного захисту (у раз 
необхідності).

32. Висувати вимоги до Адміністрації щодо розірвання трудовог 
договору з працівником та посадовою особою, якщо вони порушуют 
законодавство про охорону праці, не виконують зобов’язань колективног 
договору з питань охорони праці.

VI. КОНТРОЛЬ 
ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійсненн 
контролю за його виконанням сторони зобов’язуються:

1. Адміністрація та Уповноважені особи здійснюють регулярнії 
контроль за виконанням зобов’язань за даним Колективним договором (ст. 1 
Закону України «Про колективні договори і угоди»).

2. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язкі 
передбачених цим колективним договором, сторони несуть відповідальній 
відповідно до чинного законодавства.

3. Спори між сторонами вирішуються в порядку, установленому чинни 
в Україні законодавством.

VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Термін дії цього Колективного договору набуває чинності з дня йо 

підписання представниками сторін і діє до 31.12.2021 року.
2. Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти . 

того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний. Зміни 
доповнення до цього Колективного договору протягом терміну його . 
можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін.

3. Контроль за виконанням даного Колективного договору з д і й с н ю є т е  

безпосередньо сторонами або уповноваженими представниками в поряд 
встановленому сторонами в окремій письмовій (або усній) угоді.

4. Сторони, що підписали даний Колективний договір щоріч 
(жовтень, листопад) звітують про його виконання на загальних збор 
трудового колективу.
































