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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого 

здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин, 

сторони домовились про наступне: 

1.1.Цей договір укладений на 2018-2020 роки і набуває чинності з дня її підписання. 

1.2. Договір діє до прийняття нового. 

1.3. Сторонами договору є: 

- адміністрація  Сквирської ЗОШ І-ІІІ №3 ім. П. Тисьменецького ступенів в особі Волохович 

Л.П., директора школи, який  представляє інтереси власника і має відповідні повноваження; 

-  профспілковий комітет в особі Лисюк А.В.,  голови профспілкового комітету, який 

представляє інтереси працівників закладу освіти району. 

1.4. Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: 

паритетності представництва, рівності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності 

аргументованості при проведенні переговорів щодо укладання колективного договору, внесення 

змін і доповнень до нього, вирішення соціально-економічних питань і врегулювання трудових 

відносин. 

1.5. Договір укладений згідно з чинним законодавством, наказами і інструкціями 

Міністерства освіти і науки України,  Генеральною, Галузевою, Регіональною, Районною 

угодами. 

1.6. Положення цього договору діють безпосередньо в закладі освіти.        

Положення договору поширюються на всіх суб’єктів, які перебувають у сфері дії сторін 

договору.   

1.7. В колективному договорі не можуть бути передбачені такі умови використання праці, 

які погіршують стан працівників порівняно з нормами, що встановлені законодавством України. 

1.8. В договорі можуть встановлюватися, за рахунок наявних коштів, додаткові в порівнянні 

з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для всіх або окремих категорій працівників. 

1.9. Зміни та доповнення до цього договору вносяться в обов’язковому порядку в зв’язку із 

змінами чинного законодавства, Генеральної, Галузевої, Регіональної угод з питань, що є 

предметом колективного договору та з ініціативи однієї із сторін після проведення переговорів та 

досягнення згоди. 

1.10. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору 

розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 10-ти денний строк з дня їх отримання 

іншою стороною. 

1.11. Жодна із сторін, що уклали цей договір не можуть протягом усього терміну його дії в 

односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми , положення, зобов’язання 

колективного договору. 

1.12. Положення колективного договору  поширюються на всіх працівників закладу  освіти 

незалежно від того чи є вони членами профспілки і є обов’язковими для власника або 

уповноваженого ним органу так і для працівників, проте виборний орган профорганізації 

здійснює свої повноваження та захист тільки своїх членів профспілки.  

. 

РОЗДІЛ ІІ. ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ. РЕЖИМ ПРАЦІ ТА 

ВІДПОЧИНКУ 

Адміністрація школи зобов’язується: 



3 

 

2.1. Забезпечити економічні основи діяльності і розвитку школи, організацію навчально-

виховного процесу в закладі освіти, поліпшення матеріального становища  працівників. 

2.2. Контролювати, щоб з урахуванням фактичної потреби школи проводилося 

комплектування їх педагогічними кадрами. Не допускати безпідставного  звільнення 

педагогічних працівників та скорочення їх педагогічного навантаження проти минулого року. 

2.3.Забезпечити  розподіл навантаження на наступний навчальний рік до початку чергової 

відпустки працівників. 

2.4.3 усіх питань, які пов’язані зі зміною організації праці, системи заробітної плати, 

своєчасно інформувати профспілковий комітет профспілки, погоджувати з ними ці питання. 

2.5. В закладі не застосовувати контрактну форму трудового договору крім випадків, коли 

сам працівник виявив бажання працювати за контрактом і за умови наявності фінансової бази. 

2.6. Контролювати щоб, навчальне навантаження в об’ємі менше тарифної ставки 

встановлювалася лише за письмовою згодою працівників. 

2.7. Не допускати зменшення обсягу навчального навантаження особам передпенсійного віку. 

 

2.7. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації закладу  освіти повинно 

здійснюватися за попереднім погодженням з  профспілковим  комітетом і згідно з чинним 

законодавством. 

2.8. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи 

здійснювалося лише після закінчення навчального року. 

2.9. Звільнення працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП України здійснювати лише після звільнення 

сумісників і ліквідації суміщення згідно із законодавством. 

2.10. При звільненні працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП України у разі рівної продуктивності праці і 

кваліфікації перевагу в залишенні на роботі,  крім передбачених законодавством категорій, 

надавати також особам, які є членами Профспілкової організації закладу. 

 

2.9. За згодою профкому здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у 

випадках забезпечення повної зайнятості працюючих  і якщо не прогнозується їх вивільнення на 

підставі п.1 ст.40 КЗпП України. 

2.10. Забезпечити виконання статті 42-1 КЗпП України - реалізацію працівниками 

переважного права на укладання трудового договору у випадку повторного прийняття на роботу 

працівників аналогічної кваліфікації. 

2.11.  За бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення 

трудової дисципліни) надавати невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою 

звільнення у цьому випадку є останній день відпустки. У разі звільнення працівника в зв’язку з 

закінченням строку трудового договору невикористану відпустку за його бажанням надавати тоді, 

коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку 

чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки (ст. 3.  Закону України  « 

Про відпустки»). 

2.12. Режим роботи  (графіки роботи), розклад уроків в закладі освіти затверджувати за 

погодженням з  профспілковим комітетом. 

2.13. Забезпечити своєчасне підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи 

їм виплату за рахунок бюджетних коштів відповідної пільги, компенсації згідно з чинним 

законодавством  (збереження  середньої заробітної плати, оплати вартості проїзду, виплати 

добових за проживання в готелі або найманій квартирі. Ст. 215, 217, 218, 219 КЗпП України, п.4 

ст. 26 Закону про зайнятість, Постанова Кабміну України від 26.06. 97р. № 695). 

2.14.Включати представника  профспілки до складу  тарифікаційної  та атестаційної комісій.   

2.15. Встановити в  закладі освіти п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в 

суботу і неділю. 

2.16. Оплачувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством. 

2.17.Контролювати, щоб графік щорічних відпусток в закладі освіти затверджувалися за 

погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 15 травня поточного року і був доведений до 

відома працівників. 



4 

 

2.18. На вимогу працівників надавати їм право переносити щорічно відпустку на інший, ніж 

це передбачено графіком період, у випадку несвоєчасної виплати заробітної плати за період 

відпустки (тобто не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки. ст.20, 21 Закону України «Про 

відпустки»). 

2.19. За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину щорічної 

відпустки (при умові, що тривалість фактично наданих працівникові щорічних і додаткових 

відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарні дні). 

2.20. В закладі освіти надавати щорічно відпустку (або її частину) працівникам  протягом 

навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (постанова Кабінету 

Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346). 

2.21. Відпустки без збереження заробітної плати в закладі освіти надавати працівникам 

лише при їх згоді, час вимушеного простою оплачувати згідно з чинним законодавством. 

2.22. Надавати додаткові оплачувані відпустки працівникам при наявності бюджетних 

коштів і з таких поважних причин: 

а) при укладанні шлюбу працівником - на 3 робочі дні; 

б) при укладанні шлюбу дітьми, одному із батьків - на 2 робочі дні; 

в) при народженні дитини - на 2 робочі дні; 

г) у випадку смерті близьких родичів - на 3 робочі дні; 

д) при переїзді на нове місце проживання - на 2 робочі дні; 

ж) при проводах сина на службу в національну армію - на 2 робочі дні. 

2.23. Відкликання працівника із щорічної відпустки в закладі освіти здійснювати лише за 

згодою працівника у випадках передбачених чинним законодавством (ст.12 Закону України «Про 

відпустки»). 

2.24.Перенесення щорічної основної відпустки, поділ її на частини проводити відповідно до 

умов передбачених статтями 11 та 12 Закону України “Про відпустки”. Педагогічним і науково-

педагогічним працівникам не використану частину щорічної основної відпустки за умови її 

поділу надавати в період літніх канікул а в окремих випадках за згодою працівника і в інший 

канікулярний період. 

2.25.Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці. 

(Додаток 3) 

2.26. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи в закладі освіти комісії по 

розгляду індивідуальних трудових спорів. 

2.27. Організувати серед працівників закладу освіти наради для роз’яснення нових 

інструкцій,  листів, наказів та постанов про працю і соціальний захист працівників. 

2.28. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього 

розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного клімату. 

2.29.Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових спорів, а в разі  

необхідності забезпечити їх вирішення шляхом взаємних переговорів, консультацій, згідно з 

чинним законодавством. 

2.30. Періодично заслуховувати на нарадах  питання, пов’язані з дотриманням чинного 

законодавства  в  закладі освіти, відповідно до плану роботи закладу. 

          

 

 

 Профспілковий комітет зобов’язується: 

2.31.Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в школі. 

           2.32. Захищати законні права та інтереси працівників в закладі,  органах влади і управління 

освітою. 

2.33. Роз’яснювати  працівникам закладу освіти зміст нормативних документів щодо 

організації і нормування праці. 

2.34. Проводити навчання  профспілкового активу з питань трудових відносин, організації 

та нормування праці, вирішення індивідуальних та колективних спорів згідно з чинним 

законодавством. 
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2.35. Забезпечити постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних 

документів з питань трудових відносин, організації і нормування праці. 

2.36. Не допускати застосування керівником закладу надурочних робіт і залучення 

працівників до роботи у вихідні дні без погодження з профспілкою і відповідного наказу 

адміністрації. Надавати гласності випадки порушення трудового законодавства. 

2.37. Працювати над реалізацією права профкому, надані йому  відповідно до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників України (з урахуванням змін і доповнень, 

внесених згідно з наказом Міністерства освіти України від 20.12.  2011 р. № 1473 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ 

Адміністрація школи зобов’язується: 
3.1. Використовувати місячний період для проведення переговорів, обміну інформацією та 

іншої роботи, спрямованої на зменшення рівня скорочення працівників , виконання заходів щодо 

забезпечення зайнятості. 

3.2. Надавати всім бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу з 

оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу без будь-яких обмежень трудових прав 

працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, 

компенсацій, встановлених цим колективним договором. 

3.3. В закладі освіти не допускати економічно необґрунтованого скорочення класів, груп, 

робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення чисельності педагогічних 

працівників провести його після закінчення навчального року. 

           3.4. З метою створення педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б 

максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової 

діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії: 

- при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти, у першу чергу, між 

тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження; 

- при виникненні вакансій або тимчасовій відсутності працівників в першу чергу пропонувати ці 

посади працівникам даного закладу освіти, які бажають їх зайняти і мають для цього необхідну 

освіту та  кваліфікацію. 

- залучати до роботи сумісників лише за умови забезпечення штатних працівників цього 

фаху навчальним навантаженням в обсязі  не менше відповідної кількості годин на ставку. 

- передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, 

фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, лише спеціалістам за наявності 

об'єктивних причин та обов'язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи 

при цьому оплату праці відповідно до положень  п.74 Інструкції про порядок обчислення 

заробітної плати працівників освіти. 

3.5.Надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення вільний час (8 годин на 

тиждень) у межах робочого часу для пошуку нової роботи (п.3.5.3 Галузевої угоди) 

3.6. При  зміні власника, назви закладу, реорганізації (злиття, приєднання, поділу, 

перетворення) звільнення працівників проводити лише у разі фактичного скорочення чисельності 

або  штатів працівників. 

 

Профспілковий комітет зобов’язується: 
3.6. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту 

вивільнюваних працівників. 

3.7. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством, 

контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.42 

КЗпП  України. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних жінок, жінок, які 

мають дітей віком до 3-х років (до 6-ти років - частина другої ст.149 КЗпП України), одиноких 

матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини інваліда (ст.184 КЗпП України). 

3.8. Захищати законні права та інтереси працівника в органах влади та перед адміністрацією 

закладу і управління освітою. 
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3.9 . Не давати згоду на вивільнення працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП України без проведення 

попередніх переговорів щодо їх працевлаштування.  

 

3.10.  Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх 

працевлаштування (крім особистої заяви про зняття з обліку). 

3.11. Спільно з  адміністрацією закладу, райрадою профспілки, органами управління 

освітою району порушувати питання перед органами державної влади про призупинення 

звільнення або поетапне звільнення працівників при неможливості їх подальшого 

працевлаштування. 

 

РОЗДІЛ ІУ. ОПЛАТА ПРАЦІ. 

      Адміністрація школи зобов’язується: 
4.1. Виплачувати працівникам закладу освіти заробітну плату у грошовому виражені за 

місцем роботи згідно з ст.115 КЗпП України. 

Забезпечити в  закладі  освіти гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, 

надбавок, винагород, компенсаційних виплат, положень про преміювання. 

4.2. Відповідно до ст.15 Закону України «Про оплату праці» погоджувати з профспілковим 

комітетом умови оплати праці в установі освіти. 

4.3. Преміювання працівників  закладу освіти здійснювати згідно положення про 

преміювання. 

4.4. Виплачувати заробітну плату працівникам кожного місяця в такі строки: 

- аванс 16 числа поточного місяця; 

- зарплату  1 числа наступного місяця. 

4.5. Оплату праці у межах її фонду встановлювати для всіх категорій працівників за 

фактично виконаний обсяг робіт чи залежно від особистого внеску кожного працівника, в тому 

числі розміри доплат за сумісництво, суміщення професій, розширення зони обслуговування, або 

виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників. (Додаток 4) 

4.6. Забезпечити виплату середньомісячного заробітку з усіх видів нарахувань у розмірах не 

нижче останнього посадового окладу чи тарифної ставки з урахуванням середнього об’єму 

навантаження постійних доплат, надбавок тощо. 

4.7.Здійснювати оплату праці працівникам за надурочні роботи у відповідності з діючим 

законодавством, відшкодовувати виплати у зв’язку з службовим відрядженням , при організації 

екскурсій, поїздок з учнями, літнього оздоровлення тощо. 

4.8. За виконання роботи не пов’язаної з професійними обов’язками працівника проводити 

оплату праці згідно чинного законодавства, або надавати додаткові вихідні дні. Залучення до 

таких робіт проводити за погодженням з профспілковим комітетом.(Додаток 5) 

4.9. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму 

заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, 

що належить до виплати (ст.110 КЗпП України). 
4.10 Вживати заходи для вирішення питання щодо: 

 - оплати праці вчителів за роботу в класах з кількістю учнів, що перевищують планову 

наповнюваність; 

 - здійснення доплат учителям загальноосвітніх навчальних закладів за керівництво методичними 

комісіями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1096 «Про 

встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності»; 

4.11. Погодинну оплату педагогічних працівників здійснювати лише при оплаті за години заміщення 

тимчасово відсутніх вчителів, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників 

підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи.  

 Не допускати погодинної оплати:  

          - при заміщенні більше двох місяців тимчасово відсутніх працівників; 

          - при роботі за вакантною посадою незалежно від часу, який залишився до кінця навчального 

року;  

          - при тарифікації на індивідуальні години;  

          - при оплаті праці педагогічних працівників, які працюють у кількох навчальних закладах. 
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4.11. При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало понад  2 місяці, оплату 

здійснювати по тарифікації з 1 дня заміщення за всі години фактичного  навантаження (п.73 

Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти). 

4.12. Педагогічним працівникам, у яких з незалежних причин протягом навчального року 

навантаження зменшується порівняно з встановленим при тарифікації,  виплачувати заробітну 

плату відповідно до п.76 Інструкції  про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.  

4.13. Виплачувати працівникам вихідну допомогу у випадках, якщо працівники вимушені 

розірвати трудовий договір з причин не виконання  адміністрацією закладу вимог законодавства і 

зобов’язань колективного договору з охорони праці у розмірі трьохмісячного середнього 

заробітку (ст.44 КЗпП України, ст.7 Закону України «Про охорону праці»). 

4.14. Надурочні роботи всім працівникам закладу освіти оплачувати у подвійному розмірі. 

Не допускати компенсації надурочних робіт шляхом надання відгулу. 

4.15. Здійснювати виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчального 

закладу за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків згідно постанови Кабінету 

Міністрів України від 5.06.2000 року за № 898 та Положення про надання щорічної грошової 

винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків педагогічним 

працівникам навчального закладу (додаток № 3). 

4.16. З метою дотримання вимог Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних 

закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 

601 та Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів 

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 14 грудня 2012 року № 1423, при встановленні доплат за завідування навчальними 

кабінетами: 

 - не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів, 

за завідування якими встановлюється додаткова оплата; 

 - забезпечити оплату за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами 

4.17. Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони 

обслуговування, за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від 

своєї основної роботи з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за 

відповідними посадами. 

4.16. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження 

медичного огляду (ст.10 Закону України «Про охорону праці»). 

4.17. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час, додаткову 

оплату у розмірі 40% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час (п.93 

Інструкції про порядок  обчислення заробітної плати працівників освіти). 

Вважати нічними змінами, які повністю або частково (не менше 50% робочого часу) 

припадають  на період з 22.00 до 6.00 (п.3.3.2 Галузевої угоди). 

4.20. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм 

законодавства, колективних договорів та угод з вини роботодавця, заробітну плату в повному 

розмірі на підставі положень колективних договорів і угод. 

4.21. Своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів працівників, та осіб, які навчаються, 

відповідно до чинного законодавства у зв'язку із зростанням цін і тарифів на споживчі товари та 

послуги. Забезпечити виплату доплат, надбавок, премій працівникам у розмірах, визначених 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1013 «Про упорядкування 

структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів». Не допускати зменшення або скасування стимулюючих виплат, 

надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах.  

4.22 Не змінювати базового місяця для проведення індексації грошових доходів при зміні 

працівником посади чи місця роботи, якщо при цьому не відбувається зростання грошових 

доходів у розмірі більшому за суму індексації, про що зазначати у відповідному наказі. 

4.23 Відповідно до п. 3 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти 

передбачити у кошторисах і штатних розписах закладів освіти видатки на преміювання, надання 

матеріальної допомоги працівникам установ і закладів освіти, а також на стимулювання творчої 
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праці й педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірах не менше 2 

відсотків планового фонду заробітної плати. 

4.24. Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних працівників, учні яких стали 

переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів. 

4.25. Встановлювати педагогічним та іншим працівникам, які працюють в інклюзивних класах (групах) та з В ІЛ-

інфікованими дітьми, підвищені розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до пунктів 28, 29 та 

31 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти 

України від 15.04.1993 № 102, а також надбавку за складність у роботі в розмірі до 50 відсотків посадових окладів 

(ставок заробітної плати) відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298. 

 

4.26 Відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» надавати допомогу на оздоровлення, у тому числі і тим 

педагогічним працівникам, які працюють за строковим трудовим договором і виявили бажання при розрахунку взяти 

відпустки незалежно від тривалості відпустки (за умови, що у відповідному календарному році вони не 

використовували право на одержання допомоги на оздоровлення як педагогічні  працівники). 

4. 27. Забезпечити встановлення надбавок педагогічним працівникам відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки 

педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних 

навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, інших установ і закладів 

незалежно від їх підпорядкування» в максимальному розмірі. 

4. 28. . Відрахування із заробітної плати працівників проводити лише у передбачених 

законодавством випадках. Не допускати відрахувань із заробітної плати працівників у 

разі її переплати, зумовленої неправильним застосуванням законодавства керівниками 

або бухгалтерами. 

 

 

 

      Профспілковий комітет зобов’язується: 
4.19.Здійснювати контроль за дотриманням в установі  законодавства про оплату праці. 

4.20. Сприяти в наданні працівникам необхідної консультативної допомоги щодо питань 

оплати праці. 

Забезпечувати взаємодію з органами виконавчої влади, органами державного нагляду 

для вирішення питань, пов'язаних із реалізацією права працівників на своєчасну і в 

повному обсязі оплату праці. 

 

4.21. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної 

відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про 

оплату праці, умов даного колективного договору, що стосується оплати праці (ст.45,141,147-1 

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

договори і угоди»). 

4.22. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді (ст.112 

Цивільно-процесуального кодексу). 

4.23. Представляти інтереси працівників при розгляді їх колективного трудового спору, 

конфлікту (ст.3 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)»). 

4.24. Звертатися до прокурора з приводу порушення законності для перевірки ним 

виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями (ст.19 Закону України «Про 

прокуратуру», ст.259 КЗпП України»). 

4.25. Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці районну раду профспілки, 

галузеву правову інспекцію праці та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до 

відповідальності посадових осіб винних у порушенні законодавства про оплату праці. 

 

Сторони угоди домовилися про наступне: 
1. Сприяти і приймати участь в роботі комісії відділу освіти із загальнообов’язкового 

державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими народженням та похованням. 
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РОЗДІЛ У. ОХОРОНА ПРАЦІ 

Адміністрація школи зобов’язується: 
5.1. Контролювати своєчасну розробку і виконання заходів по створенню безпечних 

нешкідливих умов праці в закладі освіти відповідно до вимог нормативних документів з охорони 

праці, забезпечити їх фінансування. 

5.2.Відшкодовувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, у повному розмірі 

втрачений заробіток відповідно до законодавства, а також сплачувати потерпілому одноразову 

допомогу відповідно до ст.11 Закону України про охорону праці.(Додаток7) 

5.3. Контролювати, щоб за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним 

випадком на виробництві, зберігалося місце роботи та середня заробітна плата. У разі 

неможливості виконання потерпілим попередньої роботи забезпечити, відповідно медичних 

рекомендацій, його перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові умови та режим 

роботи (ст.11 Закону України «Про охорону праці»). 

5.4.Надавати допомогу відповідальному члену профкому з питань охорони праці в його 

навчанні та виконанні функцій громадського нагляду за охороною праці (ст.46,47 Закону України 

«Про охорону праці»).  

5.5.Забезпечити суворе дотримування в закладі освіти посадовими особами та працівниками 

вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону праці. 

5. 6. Виділяти кошти на охорону праці в розмірі не менше 0,2 % від фонду оплати праці (ст. 19 

Закону України «Про охорону праці»). 

 

5.6. Контролювати, щоб на прохання працівника організовувався позачерговий медичний 

огляд, якщо працівник пов’язує погіршення стану свого здоров’я з умовами праці (ст.19 Закону 

України «Про охорону праці»). 

5.7. Контролювати проведення атестації робочих місць за умовами праці (постанова 

Кабінету Міністрів України від 1.08.1992 року № 442). Здійснювати доплату до заробітної плати 

за роботу в шкідливих умовах та надавати додаткову оплачувальну відпустку (згідно додатків № 

1, № 2,6). 

5.8. Забезпечити виконання санітарно-гігієнічних вимог до умов навчально-виховного 

процесу  в навчальному закладі. Контролювати забезпечення належного утримання в закладі 

освіти  санітарно-побутових приміщень. 

Своєчасно оновлювати нормативно-правові документи з питань охорони праці та приводити у 

відповідність з чинним законодавством.  

 

 

 

Профспілковий комітет зобов’язується: 
5.9. Забезпечити участь представників профспілки у роботі комісій з розслідування причин 

нещасних випадків, опрацювання заходів щодо їх попередження, а також у вирішенні соціальних 

питань, пов’язаних із профілактикою ушкодження здоров’я працюючих. 

5.10. Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони 

праці силами  представників профкому. 

5.11. Регулярно виносити на розгляд засідань  профкому питання стану охорони праці. 

5.12. Систематично перевіряти виконання  керівником  закладу освіти пропозицій  

представників з питань охорони праці, домагатися їх максимальної реалізації. 

 

РОЗДІЛ УІ. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ. 

Адміністрація школи зобов’язується: 
6.1. Забезпечити надання всім категоріям працівників, включаючи педагогічних, 

матеріальної допомоги, зокрема 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 
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результати роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30 серпня 2002 року. 

6.2. Забезпечити: 

 - оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх вини в розмірі 

середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу); 

 - оплату праці вчителів, вихователів, включаючи вихователів груп продовженого дня, музичних 

керівників, інших педагогічних працівників школи у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття 

не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку 

заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного 

законодавства 

6.2. Сприяти педагогічним працівникам у наданні їм пільгових кредитів для індивідуального 

та кооперативного будівництва (ст.55 Закону України «Про освіту»). 

6.3. Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом у першочерговому 

порядку та наданні їм службового житла (ст. 55 Закону України «Про освіту»). 

6. 4. Забезпечити вирішення питання щодо проведення обов'язкових щорічних безоплатних 

медичних оглядів працівників закладів освіти. 

6.5. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за 

рахунок власних коштів відповідно до п. 5 ст. 57 Закону України «Про освіту».  

 

6.4. Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком. Надавати при 

виході на пенсію допомогу у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за рахунок 

власних коштів установи на умовах колективних договорів. 

 

6.5. Продовжувати термін дії атестації працівникам, що атестуються в разі не проходження 

курсової перепідготовки через незалежні від них причини. 

6.6. Сприяти працівникам в отриманні ними земельних ділянок під городи та житлове 

будівництво. 

6.7. Надати педагогічним працівникам і пенсіонерам з їх числа комунальних послуг 

відповідно нормативів затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.96 р. № 

879. 

6.8. 4.12. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводилися з незалежних 

від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, сільгоспроботи і т.д.) з 

розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, при умові виконання організаційно-

педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків. При відсутності такої роботи 

оплату здійснювати з розрахунку двох третин заробітної плати (ст.113 КЗпП України, п.77 

Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).  

За час простою не звини працівника, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для 

життя чи здоров’я працівника, або для людей, які його оточують, за ним зберігається середній 

заробіток (ст.7 Закону України «Про охорону праці»). 

 

 

Профспілковий комітет зобов’язується: 
6.7. Організовувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, які 

стоять на обліку у профспілкових організаціях. 

6.8. Забезпечувати пільговими лікувальними путівками членів профспілки та їх дітей 

(участю в роботі комісій із соціального страхування).  

6.9. Організовувати вечори відпочинку, вітання зі святом і т.д. 

6.10. Виділяти профспілкові кошти для організації культурно-масової і спортивної роботи, 

надавати матеріальну допомогу. 

6.11. Подавати в державні  і профспілкові органи інформацію про стан вирішення соціально-

трудових проблем в закладі освіти. 

РОЗДІЛ УІІ. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. 

Адміністрація школи зобов’язується: 
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7.1. Надавати  профспілковому комітету всю необхідну інформацію, що є предметом цього 

колективного договору, сприяти реалізації права профспілки на захист трудових і соціально-

економічних інтересів працівників. 

7.2. Безкоштовно надавати профкому кабінет,  засоби зв’язку, сейф, приміщення для 

проведення зборів, засідань, тощо (ст. 249 КЗпП України). 

7.3. Проводити безготівкову оплату членських внесків через централізовану бухгалтерію 

відділу освіти. 

7.4. Забезпечити звільнення від основної роботи представників профспілкового комітету для 

участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання із 

збереженням заробітної плати. 

7.5. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профкому, дисциплінарних 

стягнень без погодження з відповідними профорганами. 

7.6. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до 

складу профспілкового комітету і не звільнених від основної роботи без згоди відповідного 

профоргану. 

7.7. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів  і 

служб  закладу освіти для здійснення профспілковим комітетом права контролю за дотриманням 

чинного законодавства, стану охорони праці і техніки безпеки, виконання колективного договору. 

     

РОЗДІЛ УІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 
8.1. Створити двосторонню комісію по контролю за виконанням договору.(Додаток 8) 

8.2. Два  рази на рік спільно аналізувати стан виконання колективного договору на 

спільному засіданні адміністрації школи та профспілкового комітету. 

8.3. У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов’язань колективного договору 

аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації. 

Осіб винних у невиконанні положень колективного договору притягати до відповідальності 

згідно з чинним законодавством. 

 Адміністрація школи і профспілковий комітет зобов’язуються надрукувати і забезпечити 

реєстрацію колективного договору. 

 

 

Директор Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

 ім. П.Тисьменецького 

                                                                   Голова профкому 

      

_________________Л.П.Волохович    ________________А.В. Лисюк  
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Додаток №  

до колективного договору                                                                                                      

між адміністрацією та профспілковим 

комітетом Сквирської ЗОШ І – ІІІ 

ст.№3 ім. П. Тисьменецького                                                                                                  
 

 

Тривалість відпусток 
для працівників закладу  освіти з урахуванням додаткових відпусток за шкідливі, важкі умови і особливий 

характер праці та ненормований робочий день. (Згідно додатку 1 Постанови Кабінету Міністрів України  

№ 1290 від 17.11.1997 року та орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем 

системи Міністерства освіти України, лист Міністерства освіти  

№ 1/9-96 від 11.03.1998 року) 
 

 

 
Чиста зона 

Основна 

відпустка 

Додаткова Всього 

Заступник директора по 

господарчій частині 

24 7 31 

Майстер виробничого навчання 28 - 28 

Завгосп 24 7 31 

Секретар-друкарка 24 7 31 

Бібліотекар 24 7 31 

Лаборант 24 7 31 

Робітник по обслуговуванню 

приміщень 

24 - 24 

Прибиральниця 24 4 28 

Кочегар (круглорічний) 24 4 28 

Сторож 24 - 24 

Опалювач (круглорічний) 24 4 28 

Гардеробник 24 - 24 
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Двірник 24 - 24 

Медсестра 24 7 

 

31 

Акомпаніатор 28 7 35 

Оператор ПК 24 11 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тривалість відпусток не поширюється на працівників, як підпадають під дію Постанови Верховної Ради 

України  № 505/96-ВР від 15.11.1996 року (“Про порядок введення в дію Закону України “Про відпустки”). 

 

 

 

 

 

 

Директор школи                     Голова профкому 

 

______________________________  _____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК № 2 

до колективного договору                                                                                                      

між адміністрацією та профспілковим 

комітетом Сквирської ЗОШ І – ІІІ 

ст.№3 ім. П. Тисьменецького                                                                                                  

 

 

ПЕРЕЛІК 

 

робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконанні яких, здійснюється 

доплата в закладі освіти  в розмірі 10% 

(Згідно Галузевої угоди між міністерством освіти та ЦК профспілки працівників 

освіти і науки України, районної угоди між відділом освіти Сквирської 

райдержадміністрації та райрадою Профспілки працівників освіти і науки України) 

 

 

1) 1.150  Роботи пов’язані з топленням, шуруванням, очищенням печей. 
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2)  1.151  Прання, сушіння і прасування спецодягу. 

3)  1.152  Роботи біля гарячих плит, та  інших апаратів для смажіння і випікання. 

4)  1.155  Роботи, пов’язані з миттям посуду, тари і технологічного обладнання 

вручну із застосуванням кислот, лугу і інших хімічних речовин. 

5) 1.156  Роботи з пранням білизни вручну з використанням миючих і 

дезинфікуючих засобів. 

6)  1.157   Роботи з догляду за дітьми за відсутності  водопроводу, каналізації, з 

організації режиму харчування за відсутності засобів малої механізації. 

7) 1.158  Всі види робіт, виконувані в навчально-виховних установах при 

переведенні їх на особливий санітарно-епідеміологічний режим роботи. 

8) 1.159  Роботи з хлоруванням води, з виготовленням дезінфікуючих 

розчинників, а також з їх використанням. 

9)  1.163  Обслуговування котельних установок, що працюють на вугіллі і мазуті, 

каналізаційних колодязів і мереж. 

10)  1.181 Прибирання приміщень, де виконуються роботи передбачені названим  

переліком робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор загальноосвітнього закладу   Голова профкому 

 

________________________________   _________________________ 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 5 

до колективного договору                                                                                                      

між адміністрацією та профспілковим 

комітетом Сквирської ЗОШ І – ІІІ 

ст.№3 ім. П. Тисьменецького                                                                                                  
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання працівників закладу освіти  
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 Це положення розроблене на підставі постанови Кабінету міністрів України від 7.02.2001 

року за № 134 “Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери” та відповідних діючих пунктів інструкцій “Про 

порядок обчислення заробітної плати працівників освіти” від 15.04.1993 р. № 102. 

 Кошти для преміювання працівників освіти передбачаються в фонді оплати праці при 

розробленні кошторису закладу освіти. Розмір премії не повинен перевищувати  посадового 

окладу (ставки) заробітної плати з урахуванням підвищень.  

 Право на отримання премії поширюється на всіх працівників закладу освіти  (педагогічних 

працівників та працівників обслуговуючої праці). Положення про преміювання розроблене на 

підставі відповідного районного положення і  погоджене з профспілковим комітетом. 

 При підготовці керівником наказу про преміювання працівників закладу освіти, він 

повинен врахувати рішення відповідного виборного профспілкового органу  з цього приводу та 

спільно з ним проінформувати трудовий колектив про прийняте рішення.  

  

Критерії для отримання премії за особливі досягнення у праці 

вчителям і вихователям загальноосвітнього закладу: 

 успіхи, досягнуті в викладанні навчального предмету і високі показники успішності учнів 

класу; 

 підготовка учнів, їх участь та високі досягнення у районній та обласній олімпіаді; 

 наявність матеріалів передового досвіду, участь в роботі методичних об’єднань, конкурсах 

районного, обласного і загальнодержавних рівнів; 

 якісне і естетичне оформлення навчального кабінету, підтримання його в зразковому стані, 

активне використання кабінету для навчальної і методичної роботи закладу та освітніх 

установ і закладів району; 

 високі результати виховної роботи при виконанні обов’язків класного керівника. 

 

методисту, психологу, логопеду, соціальному педагогу  

та педагогу-організатору  загальноосвітнього закладу: 

  підготовку переможців і призерів обласних, Всеукраїнських, Міжнародних етапів 

олімпіад, конкурсів дитячої творчості та захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН; 

 перемогу у конкурсах фахової майстерності на обласному і Всеукраїнському рівнях та за 

створення авторських навчально-наочних посібників; 

 складання авторських та адаптованих програм з базових дисциплін, рекомендованих 

науково-методичною радою КОІПОПК до впровадження в навчальному закладі, закладах 

району;       

 методичні розробки з метою впровадження інноваційних технологій та розвитку творчих 

здібностей учнів і вихованців в навчально-виховному процесі. 

 

спеціалістам, які працюють в системі освіти (бухгалтеру, бібліотекарю, медичній сестрі, 

лаборанту, оператору ЕОМ) 

 бухгалтеру, який сумлінно виконує службові обов’язки, якісно веде первинну 

документацію, достроково складає місячні, квартальні і річні звіти, здійснює нарахування 

за листами тимчасової втрати працездатності; 

 інформаційну і консультативно-довідкову роботу з питань нарахування заробітної плати, 

виплат за листами тимчасової втрати працездатності; 

 якісне і вчасне виконання значного об’єму робіт, які виконуються без використання ЄОМ;   

 бібліотекарю, який оперативно і якісно забезпечує підручниками учнів загальноосвітніх 

закладів та методично-довідковою літературою педагогічних працівників; 

 сприяє розвитку пізнавальних інтересів учнів до книги та залучає їх до  інформаційної 

пошукової роботи; 

 залучає учнів до вивчення культурних і духовних надбань, традицій та звичаїв 

українського народу, сприяє формуванню національної самосвідомості; 
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 медичній сестрі, яка якісно надає медичні послуги учням і вихованцям, сумлінно виконує 

посадові обов’язки, правила внутрішнього розпорядку, режиму роботи закладу та сприяє 

виконанню у закладі санітарних норм, вимог щодо організації харчування, техніки безпеки 

та сприяє адміністрації, педагогічному колективу в налагодженні та здійсненні навчально-

виховного процесу; 

 лаборантам, оператору ЕОМ за сумлінне і якісне виконання службових обов’язків, правил 

внутрішнього розпорядку, режиму роботи закладу, надання додаткових послуг з 

інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу закладу та сприяння 

адміністрації і педагогічному колективу в   здійсненні ними інноваційної педагогічної 

діяльності. 

 

Обслуговуючому персоналу закладу освіти: 

 сумлінне виконання посадових обов’язків, правил внутрішнього розпорядку і режиму 

роботи закладу, творчість і високу кваліфікацію праці при виконанні робіт, дотримання 

санітарних норм і техніки безпеки; 

 сприяння адміністрації закладу освіти, педагогічному колективу в налагоджені та 

здійсненні навчально-виховного процесу; 

 збереження і якісне проведення заходів, направлених на утримання в належному стані 

приміщень, обладнання і матеріально-технічної бази навчального закладу . 

 
 

 

 

 

 

 

Директор загальноосвітнього закладу    Голова профкому  

 

________________________________    ________________________  
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Додаток № 3 

до колективного договору                                                                                                      

між адміністрацією та профспілковим 

комітетом Сквирської ЗОШ І – ІІІ 

ст.№3 ім. П. Тисьменецького                                                                                                  

 

 

Порядок 

надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам закладу   

освіти за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків 

 

  

 

1. Цей порядок розроблений на підставі “Порядку надання щорічної грошової винагороди 

педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форм 

власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків ”, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000р. № 898. та 

відповідного районного Порядку. 

2. Дія Порядку поширюється на педагогічних працівників  закладу освіти. 

Цей Порядок не поширюється на педагогічних працівників, які працюють в 

навчальному закладі за сумісництвом. 

3. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається за  

сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків за умови досягнення успіхів 

у вихованні дітей, навчанні і вихованні учнівської молоді, методичному забезпеченні 

закладу освіти, відсутності порушень виконавчої і трудової дисципліни (зазначених в 

наказах  керівника закладу, рішеннях педагогічних рад). 

4. Виплата щорічної грошової винагороди здійснюється у межах загальних  

коштів, передбачених кошторисом   закладу  освіти на оплату праці. 

5. Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання  

службових обов’язків надається відповідно до Положення, яке розробляється  на 

підставі Порядку та за погодженням з профспілковим комітетом. 

При наданні грошової винагороди керівник закладу або установи освіти спільно з 

профспілковим комітетом інформують педагогічний колектив про надання такої 

винагороди педагогічним працівникам. 

6. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам видається на  

підставі наказу керівника закладу  освіти, а керівникам – за наказом начальника відділу 

освіти. 

Щорічна грошова винагорода керівникам закладів і установ освіти району, які 

працюють на умовах контракту, надається незалежно від умов визначених у контракті. 

7. Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного  

посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень. 
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Директор школи    Голова профкому  

 

________________________________    ________________________  

 

 

 

        

           

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4  

до колективного договору                                                                                                      

між адміністрацією та профспілковим 

комітетом Сквирської ЗОШ І – ІІІ 

ст.№3 ім. П. Тисьменецького                                                                                                  

 

   
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам закладу    

освіти  за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків 
  

 Це Положення розроблене на підставі районного Порядку про надання щорічної грошової 

винагороди педагогічним працівникам закладів і установ освіти за сумлінну працю, зразкове 

виконання службових обов’язків. 

 Право на отримання цієї винагороди поширюється на всіх педагогічних працівників, крім 

тих хто здійснив порушення виконавчої і трудової дисципліни. Названі порушення повинні бути 

зазначені або в наказах начальника відділу освіти, керівника закладу  освіти чи в рішеннях 

педагогічних рад.  

Головними критеріями для отримання грошової винагороди є: 

- відсутність дисциплінарних стягнень за п.п. 3, 4, 7, 8, ст. 40 та п.п. 1, 3, ст. 41 Кодексу 

законів про працю України (невиконання посадових обов’язків, прогул, поява  в 

нетверезому стані, наркотичному або токсичному сп’янінні, розкраданні майна, грубого 

порушення трудових обов’язків з боку керівника, аморального проступку педагогічним 

працівником); 

- добросовісне виконання правил внутрішнього розпорядку, посадових обов’язків, режиму 

роботи, розкладу уроків, занять; 

- досягнення успіхів у вихованні та навчанні учнівської молоді, вихованців ДНЗ, 

застосування творчості та інноваційних технологій при проведенні уроків, факультативів, 

гуртків, занять; 

- підвищення свого фахового рівня, участь в методичному забезпеченні закладу  освіти. 
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Винагорода надається тим педагогічним працівникам, які нагороджені за особливі трудові 

заслуги державними нагородами, відзначених знаками, грамотами іншими видами морального 

та матеріального заохочення. 

Керівнику закладу і освіти щорічна винагорода надається за наказом начальника відділу 

освіти та згідно результатів роботи закладу освіти, виконання керівником його посадових 

обов’язків і умов контракту. 

При підготовці керівником наказу про надання щорічної грошової винагороди 

педагогічним працівникам, він повинен врахувати рішення профспілкового комітету з цього 

приводу та спільно з профкомом проінформувати педагогічний колектив про надання такої 

винагороди.  

Винагорода за сумлінну працю надається за підсумками календарного року і виплачується 

в грудні місяці поточного або в січні наступного року. 

 Розмір щорічної грошової винагороди не повинен перевищувати одного посадового 

окладу (ставки) заробітної плати з урахуванням підвищень. 

 

 

 

 

  

 

Директор загальноосвітнього закладу    Голова профкому  

 

________________________________    ________________________  

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВА 

 

загальних зборів трудового колективу  

_____________________ ЗОШ І-ІІІ ст. 

  

 

Протокол №  1      від 29 січня 2018 року 

 

 

Про колективний договір між 

адміністрацією Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 ім. П. Тисьменецького 

та  профспілковим комітетом Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 ім. П. 

Тисьменецького 

на 2018-2020 роки 

 

 

Розглянувши виконання колективного договору  за 2017-2020 роки  

адміністрацією Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 ім. П. Тисьменецького  та  

профспілковим комітетом  і домовившись у ході колективних переговорів  про 
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спільні дії щодо соціального захисту працівників закладу   та прагнучи  соціального 

партнерства,    збори трудового колективу 

 

п о с т а н о в л я ю т ь : 
 

1.Укласти  колективний договір між адміністрацією Сквирської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3 ім. П. Тисьменецького та  профспілковим комітетом  на 2018-2020 

роки з додатками № 1-9 колективного договору. 

2. Створити двосторонню комісію по здійсненню контролю за виконанням 

колективного договору (склад комісії додається). 

3. Доручити двосторонній комісії по здійсненню контролю за виконанням 

колективного договору аналізувати стан виконання Договору один раз на рік 

(січень-лютий) та подати матеріали на розгляд зборів трудового колективу.   

4. Сторони визнають, що положення цього колективного договору діють 

безпосередньо в закладі освіти.   

 5. Контроль за виконанням даної спільної постанови покласти на  директора 

закладу освіти Волохович Л.П.  і голову ПК Лисюк А.В..  

 

 

 

 
Директор     _________ Волохович Л.П           Голова  ПК    ________ Лисюк А.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

СКЛАД 

 

двосторонньої комісії по здійсненню контролю за виконанням  

 колективного договору 

в Сквирській  ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 ім. П. Тисьменецького 

 

Від адміністрації закладу освіти: 

 

1.__________________. -  директор школи 

 

2. ____________________.  -  

 

3.____________________  - учитель  
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Від профспілкового комітету закладу освіти: 

 

1. ________________  -  голова профспілкового комітету 

 

2._________________.  - член профкому 

 

3______________________.  - член профкому 

 

   

 

 

 

 

 

 
Директор     _________ Волохович Л.П           Голова  ПК    ________ Лисюк А.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Додаток № 1 

до колективного договору                                                                                                      

між адміністрацією та профспілковим 

комітетом Сквирської ЗОШ І – ІІІ 

ст.№3 ім. П. Тисьменецького                                                                                                  
 

Тривалість відпусток 
для працівників закладу  освіти   з урахуванням додаткових відпусток за шкідливі, важкі умови і 

особливий характер праці та ненормований робочий день. (Згідно додатку 1 Постанови Кабінету Міністрів 

України № 1290 від 17.11.1997 року та орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим 

днем системи Міністерства освіти України, лист Міністерства освіти № 1/9-96 від 11.03.1998 року) 
 

 
  

Основна 

відпустка 

Додат 

кова 

Всього    

Помічник 

вихователя 

28 - 28    

Заступник 24 7 31    
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директора по 

господарчій частині 

Завгосп 24 7 31    

Секретар-друкарка 24 7 31    

Бібліотекар 24 7 31    

Лаборант 24 7 31    

Робітник по 

обслуговуванню 

приміщень 

24 - 24    

Прибиральниця 24 4 28    

Кочегар 

(круглорічний) 

24 4 28    

Прачка 24 4 28    

Сторож 24 - 24    

Опалювач 

(круглорічний) 

24 4 28    

Гардеробник 24 - 24    

Двірник 24 - 24    

Медсестра 24 14 38    

Старший кухар 24 11 35    

Кухар 24 4 28    

Комірник 24 7 31    

Кухонний 

працівник 

24 4 28    

Конюх-їздовий 24 - 24    

Кастелянша 24 7 31    

Водій автомобіля 24 - 24    

Акомпаніатор 28 7 35    

Завідуючий 

дискотекою 

24 - 24    

Бухгалтер 24 7 31    

Економіст 24 7 31    

Оператор ПК 24 11 36    

 

Примітка: Комірникам додатково 7 днів за відсутність завідуючого складом. 

Помічнику вихователя 28 днів основної відпустки згідно п. 1 ст. 30 Закону України “Про дошкільну освіту”. 

 Тривалість відпусток не поширюється на працівників, як підпадають під дію Постанови Верховної Ради 

України № 505/96-ВР від 15.11.1996 року (“Про порядок введення в дію Закону України “Про відпустки”). 

 

  

 

 

  

Директор загальноосвітнього закладу    Голова профкому  

 

________________________________    ________________________   
 

 
Додаток №  

до колективного договору                                                                                                      

між адміністрацією та профспілковим 

комітетом Сквирської ЗОШ І – ІІІ 

ст.№3 ім. П. Тисьменецького                                                                                                  

 

ПЕРЕЛІК 

питань соціально-економічного і трудового характеру, що 

погоджуються керівником загальноосвітню школи І-ІІІ ступенів 

з комітетом профспілки 



23 

 

 

№  

п/п  

Питання і документи  Підстава  

1.  Правила внутрішнього трудового розпорядку  Ст. 142 КЗпП України  

2.  Попередній та остаточний розподіл навчального 

навантаження  

П.п. 24,25 Типових правил 

внутрішнього трудового 

розпорядку п.63 Інструкції 

про порядок обчислення 

заробітної плати працівників 

освіти  

3.  Розклад уроків  п. 25 типових правил ВТР  

4.  Графіки робочого дня і змінності техперсоналу  п. 26 Типових правил ВТР  

5.  Залучення працівників у виняткових випадках до 

роботи у святкові, вихідні дні та до надурочних 

робіт  

Ст. 71 КЗпП У країни  

6.  Графіки відпусток  Ст. 79 КЗІІП України  

7.  Прийом на роботу неповнолітніх  Ст. 188 КЗпП України  

8.  Склад атестаційної комісії  п. 6. 1. Типового положення 

про атестацію 

педпрацівників України  

9.  Звільнення працівників за ініціативою адміністрації з 

підстав, передбачених п. 1 (крім ліквідації 

організації), п.п. 2-5,7 ст. 40; 

п.п.2,3 ст.41 КЗпП України, тобто при: ст.40-

скороченні штатів, реорганізації; п.2 сі. 40 -

невідповідальності посаді внаслідок недостатньої 

кваліфікації, або стану здоров'я; 

п.З ст. 40 – систематичного невиконання без 

поважних посадових обов’язків, п.4 ст. 40 – прогули 

без поважних причин; п.5 сг. 40 – незаявлені на 

роботу більше 4-х місяців внаслідок хвороби (крім 

особливого сп.) п. 7 ст. 40 появі на роботу в 

нетверезому стані; п.2 ст. 41 – винних діях при 

обслуговуванні матеріальних цінностей, якщо вони 

дають підстави для втрати довір’я; п. 3 ст. 41 –

аморальному проступку, несумісному з 

продовженням роботи  

Ст 43 КЗпП України 

10.  Накладання дисциплінарних стягнень на членів 

профкому (на голову профкому погодження 

районного (міського) профспілкового органу)  

Ст. 252 КЗпП України  

11. Заходи з охорони праці та техніки безпеки Ст.  161 КЗпП України 
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12. Правила з техніки безпеки у навчальних кабінетах, 

майстернях, спортзалах, котельнях тощо 

Типові правила з техніки 

безпеки 

13. Тарифікаційні списки  П. 4 та додатки 1.2.3 

інструкції ПОЗППО  

14. Перелік працівників із числа адміністративно-

господарського, навчально-допоміжного персоналу, 

які мають право підвищення посадових окладів  

П. 31 Інструкції ПОЗППО (на 

15-25%)  

15. Доплатити за суміщення професій (посад), 

розширення зони обслуговування чи збільшення 

обсягів виконуваних робіт  

П 52 Інструкції ПОЗППО  

16. Положення про преміювання, розміри матеріальної 

допомоги та премій працівникам та керівникам 

установ  

П. 53 інструкції ПОЗППО  

17. Перелік робіт, на які встановлюються доплата за 

важкі і несприятливі умови праці, атестація робочих 

місць, розміри доплат за видами робіт  

Додаток № 9 інструкції 

ПОЗППО  

18. Надання відпусток педагогам у робочий час (в 

окремих випадках)  

Ст. 1 1 Закону України           

" Про відпустки "  

19. Інші питання, передбачені законодавством  

 

 

 

 

Додаток №  

до колективного договору                                                                                                      

між адміністрацією та профспілковим 

комітетом Сквирської ЗОШ І – ІІІ 

ст.№3 ім. П. Тисьменецького                                                                                                  
 

     Комплексні заходи з охорони праці 

 
№ 

з/п 

Назва заходів  Термін 

виконання  

Відповідальні за 

виконання   

1 

Впровадження технічних 

приладів , які забезпечують 

захист працюючих від 

враження електричним 

струмом. 

Постійно 
 

2 
Утримання приміщень, 

робочих місць у 

відповідності з вимогами з 

Постійно  
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охорони праці, викладених 

в санітарних і будівельних 

нормах, правилах, 

стандартах та інших 

нормативних документах . 

3 
Оновлення куточка з 

охорони праці,  організація 

виставок. 

Постійно  

4 
Поповнення нормативно-

технічної документації та 

літератури з охорони праці  

Постійно  

5 

Забезпечувати  працівників 

безоплатно спецодягом, 

спецвзуттям та іншими 

засобами індивідуального 

захисту, а також миючими 

та  знешкоджувальними 

засобами 

Постійно  

 

 

 

 


