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1. 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 2018-2022 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 ст. №3 ім. П. Тисьменецького  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 школи. 

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. Зміни до договору вносяться у тому ж порядку, що і її укладення. Пропозиції однієї 

із Сторін є обов'язковими для розгляду іншою Стороною. Зміни, що випливають із змін 

чинного законодавства, Генеральної та Районної угоди, застосовуються без внесення змін до 

колдоговору. 

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. 

2. ЗАЙНЯТІСТЬ 

Адміністрація школи зобов’язується: 

2.1 Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до Закону 

України «Про зайнятість населення» та інших законодавчих актів. 

 2.2 Не пізніше, ніж за три місяці до можливих звільнень у зв’язку з ліквідацією, 

реорганізацією закладів освіти, скороченням чисельності або штату працівників більш ніж на 

3% провести консультації з районною організацією Профспілки про заходи щодо запобігання 

звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків 

будь-яких звільнень, які оформляти протоколами (Конвенція МОП № 158 про припинення 

трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 р., ст. 49-4 КЗпП України, ст. 22 Закону 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 21 Закону України «Про 

зайнятість населення»). 

2.3. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації закладу  освіти повинно 

здійснюватися за попереднім погодженням з  профспілковим  комітетом і згідно з чинним 

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

сумісників і ліквідації суміщення згідно із законодавством. 

2.5. 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. 

2.6. 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. 

2.7. 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. 

2.8. 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) 

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

перетворення) звільнення працівників проводити лише у разі фактичного скорочення чисельності 

або  штатів працівників. 

2.10. 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»). 

 

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

вивільнюваних працівників. 

2.2. 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). 

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

закладу і управління освітою. 

2.4. Не давати згоду на вивільнення працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП України без проведення 

попередніх переговорів щодо їх працевлаштування.  

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

працевлаштування (крім особистої заяви про зняття з обліку). 

2.6. 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. 
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3. ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

Адміністрація школи зобов’язується: 

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

виховного процесу в закладі освіти, поліпшення матеріального становища  працівників. 

3.2. Надавати право працівникам за можливості працювати на умовах неповного робочого часу 

із збереженням всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених законодавством, колективними 

договорами та угодами. 

3.3. 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. 

3.4. Дотримуватися визначеного законодавством, Районною угодою порядку розподілу 

педагогічного навантаження. 

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

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

3.6. Забезпечити встановлення педагогічним працівникам скороченої тривалості робочого 

часу відповідно до чинного законодавства. 

3.7. При розподілі навчального навантаження максимально дотримуватися наступності 

викладання у класах, групах та обсягу педагогічного навантаження. 

3.8. Не допускати зменшення обсягу навчального навантаження особам передпенсійного 

віку. Попередній розподіл педагогічного навантаження оформляти наказом, який надавати під 

розписку педагогічним працівникам 

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

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

працівників аналогічної кваліфікації. 

3.10.  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»). 

3.11. 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). 

 

Сторони Договору домовилися: 

3.1. Періоди, впродовж яких у закладах освіти не здійснюється навчальний процес 

(освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не 

залежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. 

У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, 

організаційно-педагогічної роботи відповідно до наказу керівника закладу в порядку, 

передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

3.2. Видами організаційно-педагогічної роботи, зазначеної в п.76, п. 77 Інструкції про 

порядок обчислення заробітної плати працівників освіти та в цій Угоді, можуть бути: 

- участь у роботі органів закладу освіти та методичних об’єднаннях; 

- організаційно-методична підготовка до проведення занять та інших заходів; 

- оформлення необхідної ділової документації; 

- підготовка до занять, класних годин, позашкільних заходів; 

- оформлення освітніх кабінетів, інвентаризація майна кабінету; 
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- підготовка працівників до атестації, яку вони проходять у відповідному навчальному 

році; 

 - робота з батьками учнів та вихованців; 

- консультації, індивідуальна робота з учнями; 

- професійна самоосвіта; 

- участь у роботі первинних і територіальних організацій Профспілки, виконання 

громадських обов’язків. 

3.3. Залучення педагогічних працівників, в тому числі, які проводять індивідуальне 

навчання дітей, до роботи у канікулярні та інші періоди, коли навчальний процес не 

проводиться (санітарно-епідеміологічні, кліматичні чи інші, не залежні від працівників 

обставини), здійснювати в межах кількості годин навчального навантаження, установленого 

при тарифікації. 

3.4. Тарифікаційні списки погоджувати з профспілковими комітетами закладів освіти. 

3.5. Залучати педагогічних працівників до роботи в пришкільних оздоровчих таборах за 

місцем роботи не більше кількості годин, встановленої при тарифікації. 

3.6. Залучати педагогічних працівників до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в 

іншій місцевості, лише за їх згодою. 

3.7. Здійснювати звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу 

роботи тільки після закінчення навчального року. 

3.8. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо надання в повному обсязі 

гарантій і компенсацій працівникам закладів та установ освіти, які направляються для 

підвищення кваліфікації, підготовки та працівникам, які відряджаються для участі в нарадах, 

семінарах, конкурсах, олімпіадах тощо. Забезпечити виплату добових у повному обсязі 

педагогічним працівникам, які направляються для підвищення кваліфікації. 

3.9. Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних працівників, учні яких стали 

переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад, конкурсів, 

турнірів. 

3.10. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо введення нових і зміну 

чинних умов праці, зокрема педагогічних працівників щодо обсягу навчального (педагогічного) 

навантаження на наступний навчальний рік, не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження. 

3.11. Погоджувати кошториси, штатний розпис, графіки відпусток, навчальне 

навантаження педагогічних працівників закладів освіти, тарифікаційні списки з профспілковим 

комітетом відповідно чинного законодавства (додаток № 1) 

3.12. Погоджувати з профкомами: 

 - запровадження зміну, перегляд умов праці; 

- час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділ робочого часу на частини, 

застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи. 

3.13. Забезпечити виконання в школі норм законодавства про: 

- виплату надбавки за престижність праці всім педагогічним працівникам; 

- виплату педагогічним працівникам надбавок за вислугу років; 

- виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної 

відпустки; 

- надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, 

зразкове виконання службових обов’язків. 

 
Профспілковий комітет зобов’язується: 

3.1.Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в школі. 

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

освітою. 

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

встановлювалася лише за письмовою згодою працівників. 

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

організації і нормування праці. 
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3.5. 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). 

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

закладу і управління освітою. 

3.7. Не давати згоду на вивільнення працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП України без проведення 

попередніх переговорів щодо їх працевлаштування.  

 
 

4. РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ 

4.1. Забезпечити дотримання встановлених чинним законодавством норм тривалості 

робочого часу і відпочинку для працівників галузі. 

4.2. Забезпечити встановлення педагогічним працівникам скороченої тривалості робочого 

часу відповідно до чинного законодавства. 

4. 3. Запровадити для вчителів, керівників гуртків, які працюють з неповним тижневим 

навантаженням, у розкладі уроків день, вільний від навчальних годин. 

4.4. При складанні розкладу уроків максимально уникати поділу робочого дня на частини, 

не допускати перерв між уроками (так званих «вікон»). 

4.5. Надавати щорічні додаткові відпустки згідно зі ст. 8 Закону України «Про відпустки» 

працівникам з ненормованим робочим днем  (додаток № 5, 6). 

4.6. 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»). 

4.7. 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). 

4.8. 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). 

4.9. Відпустки без збереження заробітної плати в закладі освіти надавати працівникам лише 

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

4.10. Встановлювати та надавати працівникам інші види оплачуваних відпусток (у разі 

особистого шлюбу або шлюбу дітей, народження дитини, смерті близьких родичів, для догляду 

за хворим членом сім'ї, батькам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, 

розташованих у іншій місцевості, батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи, ветеранам, 

донорам тощо). 

4.11. Залучати працівників до роботи у вихідні дні (олімпіади, змагання, чергування та 

інше) тільки з дозволу профкому (статті 71, 72 КЗпП України) за письмовим наказом із 

компенсацією - наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. 

 

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

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

відпустки»). 

4.13.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. 

4.14. За заявами педагогічних працівників надавати частину щорічної відпустки під час 

канікул, призупинення навчального процесу (епідемії, кліматичні умови тощо), якщо це не 

призводить до збільшення витрат фонду оплати праці. 
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4.15. Надавати додаткові соціальні відпустки працівникам, які мають дітей, відповідно до 

15 років ( ст.19 Закону України «Про відпустки» та ст.182-1 КЗпП). 

4.16. В обов’язковому порядку надавати відпустки без збереження заробітної плати в 

рахунок передбаченої ст. 26 Закону України «Про відпустки» за заявами працівників для 

санаторно-курортного лікування, якщо використана щорічна основна відпустка. 

 

4.17. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці. 

(Додаток 4). 

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

розгляду індивідуальних трудових спорів. 

4.19. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього 

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

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

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

чинним законодавством. 

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

законодавства  в  закладі освіти, відповідно до плану роботи закладу. 

          

Профспілковий комітет зобов’язується: 

4.1. 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. Забезпечити постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних 

документів з питань трудових відносин, організації і нормування праці. 

4.3. Не допускати застосування керівником закладу надурочних робіт і залучення 

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

адміністрації.  

4.4.  Виходити до вищих профспілкових органів, органів державної влади з пропозиціями 

щодо врегулювання питань трудових відносин. 

 

 

5. ОПЛАТА ПРАЦІ 

   Адміністрація школи зобов’язується: 
5.1. 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. 

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

комітетом умови оплати праці в установі освіти. 

5.3. Преміювання працівників  закладу освіти здійснювати згідно положення про 

преміювання. 

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

- аванс 16 числа поточного місяця; 

- зарплату  1 числа наступного місяця. 

5.5. 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 2). 

5.6. 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. 
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5.7.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. 

5.8. 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 1). 

5.9. 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). 

5.10 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». 

5.11. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише при оплаті за 

години заміщення тимчасово відсутніх вчителів, вихователів, інших педагогічних працівників, 

яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті праці працівників організацій та 

установ, які залучаються для педагогічної роботи. 

Не допускати погодинної оплати: 

- при заміщенні більше двох місяців тимчасово відсутніх педагогічних 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 закладах освіти. 

5.12. 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). 

5.13. 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.  

5.14. 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»). 

5.15. 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). 

5.16. 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. 

5.17. 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. 
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5.18. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження 

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

5.19. 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). 

5.20. 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. 

5.21. 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.  

5.22 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. 

5.23. Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних працівників, учні яких стали 

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

а також переможців конкурсів «Учитель року», «Класний керівник року». 

5.24. Встановлювати педагогічним та іншим працівникам, які працюють в інклюзивних 

класах (групах) та з ВІЛ-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. 

5.25 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). 

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

передбачити у кошторисах закладу освіти видатки на надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення непедагогічним працівникам школи.  

 

5.26. 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. 

5.27. 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: 
5.1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі  законодавства про оплату праці. 

5.2. Сприяти в наданні працівникам необхідної консультативної допомоги щодо питань 

оплати праці. 
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5.3. 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. 

5.4. 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»). 

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

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

(конфліктів)»). 

5.7. 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: 
5.1. 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. 

  

6. ОХОРОНА ПРАЦІ 

Адміністрація школи зобов’язується: 
6.1. 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. 

6.2. Передбачати в кошторисах закладів освіти необхідні видатки для фінансування 

профілактичних заходів з охорони праці відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону 

праці», включаючи проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до 

нормативних документів. 

6.3.  Забезпечити фінансування та проведення атестації робочих місць з несприятливими 

умовами праці відповідно до чинного законодавства  

6.4. 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»).  

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

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

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

19 Закону України «Про охорону праці»). 

6.7. Забезпечувати технічних працівників спецодягом та засобами індивідуального 

захисту. 

6.8. 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»). 

6.9. 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 № 

№ 2,6,7). 

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

процесу  в навчальному закладі. Контролювати забезпечення належного утримання в закладі 

освіти  санітарно-побутових приміщень. 

6.11. Своєчасно оновлювати нормативно-правові документи з питань охорони праці та 

приводити у відповідність з чинним законодавством.  

 

Сторони Договору зобов’язуються: 
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6.1. Забезпечити контроль за виконанням заходів щодо створення здорових, безпечних 

умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону 

України «Про охорону праці», інших нормативно-правових актів з охорони праці.(Додаток8) 

6.2. Вживати заходи для організації та фінансового забезпечення оздоровлення 

працівників та їх дітей. 

 

 

Профспілковий комітет зобов’язується: 
6.1. 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. 

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

праці силами  представників профкому. 

 

7. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ. 

Адміністрація школи зобов’язується: 

7.1. Забезпечити проведення обов'язкових щорічних безоплатних медичних оглядів 

працівників закладів освіти. 

7.2. На виконання ст. 250 КЗпП України, ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності» відраховувати профспілковим організаціям кошти на культурно-

масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі не менше 0,3 % фонду оплати праці. 

7.3. Надавати при виході на пенсію допомогу працівникам у розмірі посадового окладу 

(ставки заробітної плати) в межах фонду заробітної плати. 

7.4. Надавати допомогу у вирішенні матеріальних та побутових проблем, соціального 

захисту ветеранів-пенсіонерів. 

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

курсової перепідготовки через незалежні від них причини. 

7.6. 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: 
7.1. Організовувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, які 

стоять на обліку у профспілкових організаціях. 

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

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

надавати матеріальну допомогу. 

 

8. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. 

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

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

економічних інтересів працівників. 

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

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

8.3. Проводити безготівкову оплату членських внесків через централізовану бухгалтерію 

відділу освіти. 
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8.4. 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. 

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

стягнень без погодження з відповідними профорганами. 

8.6. 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. 

8.7. 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. 

     

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 
9.1. Створити двосторонню комісію по контролю за виконанням договору (Додаток 9).  

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

спільному засіданні адміністрації школи та профспілкового комітету. 

9.3. 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 профспілкового 

комітету 

      

_________________Л.П.Волохович    ________________А.В. Лисюк  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 
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Перелік 

питань (документів) соціально-економічного і юридичного характеру, що стосуються прав та 

інтересів працівників, які роботодавець вирішує з профспілковими органами 

№ Питання і документи  Підстава 

1 Погодження посадових і робочих інструкцій  п. 5.3.24 Галузевої угоди 

2 Правила внутрішнього трудового розпорядку ст. 142 КЗпП 

3 Погодження графіка роботи установи, графіків 

змінності, режиму роботи, розкладу уроків, 

графіку чергування 

ст.ст. 52, 67, 69, 247 КЗпП, ст. 38 Закону 

«Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності», п. 24 Типових 

правил внутрішнього розпорядку …  

4 Погодження зміни норм праці, дозвіл на 

проведення надурочних робіт, згода на 

запровадження підсумованого обліку робочого 

часу 

ст. 61, 64, 86, 247 КЗпП, ст. 38 Закону 

«Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» 

5 Погодження графіка відпусток, погодження 

перенесення працівнику щорічної відпустки. 

Дозвіл на залучення працівників до роботи у 

вихідні дні. 

ст. 10, 11 Закону «Про відпустки», ст. 66, 

71, 79, 80, ст. 247 КЗпП, ст. 38 Закону 

«Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» 

6 Погодження кошторису і штатного розпису п. 5.3.18 Галузевої угоди, дана Угода 

7 Погодження розподілу педагогічного 

навантаження. Погодження доплат за суміщення 

професій (посад), розширення зони 

обслуговування чи збільшення, а також за 

виконання поряд з основною роботою обов’язків 

тимчасово відсутніх працівників, конкретного 

розміру доплат за керівництво предметними, 

цикловими та методичними комісіями, за 

завідування навчальними кабінетами, 

майстернями, бібліотекою, положення про 

преміювання, тарифікаційних списків  

п. 4, 40, 41, 42, 44, 52, 53, 58, 63, додатки 

1, 2, 3 Інструкції про порядок 

обчислення заробітної плати працівників 

освіти 

8 Погодження положення про надання щорічної 

грошової винагороди за сумлінну працю, 

зразкове виконання службових обов’язків 

Порядок надання щорічної грошової 

винагороди педагогічним працівникам 

навчальних закладів державної та 

комунальної форми власності за 

сумлінну працю, зразкове виконання 

службових обов’язків 

9 Участь у розробці заходів щодо охорони праці  ст. 161 КЗпП України 

 

10 Згода на розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця з працівниками, що є 

членами профспілки 

ст. 43, ст. 247 КЗпП України, ст. 38 

Закону України «Про професійні спілки, 

їх права та гарантії діяльності» 

11 Згода на зміну умов трудового договору, оплати 

праці, притягнення до дисциплінарної 

відповідальності працівників, які є членами 

виборних профспілкових органів  

ст. 252 КЗпП України, ст. 41 Закону 

«Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» 

12 Згода вищого органу профспілки на звільнення 

членів виборного профспілкового органу 

установи, профорганізаторів  

ст. 252 КЗпП України, ст. 41 Закону 

«Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» 

 

 Директор школи                                                                 Голова профспілкового комітету 

 _____________ Л.П.Волохович                                            _____________ А.В. Лисюк 
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Додаток № 2 

ПОЛОЖЕННЯ 

про умови оплати праці працівників 

 

1. Загальні положення 

Положення розроблено на підставі Кодексу законів про працю України, Законів України «Про 

оплату праці», «Про відпустки». 

Це Положення визначає економічні, правові і організаційні засади оплати праці 

працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з установою. 

Заробітна плата – це винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку за трудовим договором 

власник виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-

ділових якостей працівника, результатів його праці. 

1.1. Норми оплати праці (за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні, у 

нічний час, за час простою, який мав місце не з вини працівника тощо) і гарантії для працівників 

(оплата щорічних відпусток, за час на курсах підвищення кваліфікації, при різних формах 

виробничого навчання, для донорів тощо) встановлюються Кодексом законів про працю 

України та іншими актами законодавства України. 

1.2 У закладі  встановлена оплата праці згідно штатного розпису. 

1.3 Працівникам школи виплачується основна та додаткова заробітна плата, премія. 

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм 

праці (норми часу, обслуговування, посадові обов'язки). 

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові 

успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати за вислугу років, за 

сумісництво посад, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством України. 

2. Оплата праці працівників. 

2.1. Умови оплати праці конкретного працівника встановлюються наказом про прийняття на 

роботу з урахуванням виплат, що встановлюються даним Положенням та штатним розкладом. 

2.2 При прийомі на роботу адміністрація доводить до відома працівника умови оплати 

праці, розміри, порядок і строки виплати заробітної плати, підстави, згідно з якими можуть 

проводитися відрахування у випадках, передбачених законодавством України. 

2.3. Про нові або зміну діючих умов оплати праці адміністрація школи повинна повідомити 

працівника не пізніш як за два місяця до їх запровадження або зміни. 

2.4. Виплата заробітної плати здійснюється  в грошових знаках, що мають законний обіг на 

території України. 

2.5 Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, 

встановлені у колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, 

що не перевищує шістнадцять календарних днів (аванс у розмірі не менше 50% - 16 числа і 

заробітна плата 1 числа поточного року). 

2.6. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або 

неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. 

2.7. За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати  може 

здійснюватися через установи банків. 

2.8. Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в 

залежність від здійснення інших платежів та їх черговості. 
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2.9. При кожній виплаті заробітної плати адміністрація повинна повідомити  працівника про 

такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці: 

а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат; 

б) розміри і підстави відрахувань із заробітної плати; 

в) сума заробітної плати, що належить до виплати. 

2.10. Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично 

виконану роботу. 

2.11. Відомості про оплату праці працівника надаються будь-яким органам чи особам лише у 

випадках, передбачених законодавством України, або за згодою чи на вимогу працівника. 

2.12. Трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно з 

законодавством України про трудові спори. 

2.13. За порушення законодавства України про оплату праці винні особи  

притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної 

відповідальності згідно з законодавством. 

 

 

 

 

 

 Директор школи                                                                 Голова профспілкового комітету 

 _____________ Л.П.Волохович                                            _____________ А.В. Лисюк 



16 

 

Додаток № 3 

 

Затверджено      Погоджено 

Директор школи      Голова профспілкового комітету 

         (протокол № 1 від 06.06. 2018 р.) 

________________  Л.П. Волохович                                            _____________ А.В. Лисюк 
   

ПОЛОЖЕННЯ 
про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам закладу    освіти  за 

сумлінну працю,  зразкове виконання службових обов’язків 
  

1. 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. 

2. 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.  

3.  Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових 

обов’язків педагогічним працівникам надається за умови досягнення ними успіхів у 

навчанні та вихованні дітей, методичному забезпеченні освітнього процесу, відсутності 

порушень виконавчої та трудової дисципліни. 

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 учнів, застосування творчості та інноваційних 

технологій при проведенні уроків, факультативів, гуртків, занять; 

- підвищення свого фахового рівня, участь в методичному забезпеченні закладу  освіти. 

- додержання норм педагогічної етики, моралі, людської гідності у відносинах з 

працівниками, вихованцями та батьками. 

Про надання грошової винагороди педагогічним працівникам директор школи спільно з 

профспілковим комітетом інформують педагогічний колектив. 

5. Наказ про надання винагороди повинен бути виданий до Дня працівників освіти. 

Розмір щорічної грошової винагороди визначається на спільному засіданні адміністрації закладу 

та профкому. 

6. Працівникам, призначеним на роботу в заклад освіти протягом календарного року в порядку 

переводу, до трудового стажу включається попередня педагогічна робота в іншому закладі освіти, 

що дає право на щорічну грошову винагороду в розмірі до одного посадового окладу (ставки 

заробітної плати). 

7. Щорічна грошова винагорода може бути виплачена пропорційно відпрацьованому часу. 

8. Педагогічні працівники, які допустили порушення посадових обов'язків, виконавчої та 

трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку і мають дисциплінарні стягнення, 

повністю позбавляються щорічної грошової винагороди. 

Позбавлення грошової винагороди проводиться лише за той період, у якому мало місце 

упущення у роботі. 

9. Умовою надання винагороди є зайняття педагогічної посади на день видання наказу про 

виплату винагороди. 
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 Додаток № 4 

 

Затверджено      Погоджено 

Директор школи      Голова профспілкового комітету 

         (протокол № __2_ від 20.10. 2018 р.) 

________________  Л.П.Волохович                                            _____________ А.В. Лисюк 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО СТИМУЛЮВАННЯ ТВОРЧОЇ ПРАЦІ, ПРЕМІЮВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ 

ДОПЛАТ, НАДБАВОК ТА НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ПРАЦІВНИКАМ 

СКВИРСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТ. №3 ІМ. П.ТИСЬМЕНЕЦЬКОГО 

 

Це положення розроблено відповідно до ст.57 Закону України «Про освіту», ст.25 Закону 

України «Про загальну середню освіту», ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 серпня.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на 

основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), постанови Кабінету України від 

25.08.2004 року №1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності», 

наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати 

праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів установ освіти та 

наукових установ» (із змінами) та відповідних діючих пунктів Інструкції «Про порядок обчислення 

заробітної плати працівників освіти» від 15.04.1993 р. №102 (із змінами). 

Положення вводиться з метою стимулювання творчої праці, матеріальної зацікавленості у 

зростанні професійної кваліфікації та майстерності, ініціативи, творчої активності, відповідальності 

працівників закладів освіти. 

Положення розповсюджується на вчителів, вихователів, бібліотекарів, медичних працівників, 

керівників гуртків та інших працівників школи. 

 

1. Умови преміювання, встановлення доплат, надбавок та надання матеріальної 

допомоги: 

-  високі творчі та виробничі досягнення у праці, ефективну організацію освітнього процесу, 

належне виконання своїх посадових обов’язків та дотримання правил внутрішнього трудового 

розпорядку; 

- зпідготовка переможців та призерів районних, обласних та всеукраїнських учнівських 

олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань; 

- успішна організація позакласної та позашкільної виховної роботи, гурткової роботи, 

організацію оздоровлення школярів; 

- підготовка, проведення районних масових заходів з педагогічними кадрами; 

- виконання особливо важливих робіт (на строк їх виконання), за складність, напруженість у 

роботі, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за 

розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт; 

- досягнення працівником пенсійного віку, відзначення ювілейних дат; 

 

2. Кожен працівник, на якого поширюється дія цього Положення, зобов'язаний: 

- належно виконувати покладені на нього обов'язки, передбачені Статутом школи, посадовою 

інструкцією та Правилами внутрішнього трудового розпорядку; 

- працювати чесно і сумлінно; 

- дотримуватися чинного законодавства про освіту і працю; 
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- виконувати рішення вищих органів управління освітою, а також  наказів і розпоряджень 

керівника закладу освіти; 

- дотримуватися вимог постанов, правил, програм, планів, положень, статутів, інструкцій, 

методичних рекомендацій та інших нормативно-правових актів, що діють в системі освіти України; 

- виконувати вимоги правил і норм з охорони та гігієни праці, техніки безпеки, санітарії, 

пожежної безпеки; 

- бережливо ставитися до майна, підручників, посібників і обладнання закладу освіти, його 

матеріальних цінностей і фінансових ресурсів, забезпечення їх збереження і раціонального 

використання; 

- ввічливо і уважно ставитися до колег, учнів, батьків та відвідувачів школи. 

 

Порядок створення та розподілу фонду преміювання та матеріального заохочення. 

Преміювання, встановлення доплат, надбавок, надання матеріальної допомоги працівникам 

школи проводиться у відповідності з цим положенням за рахунок фонду заробітної плати, 

затвердженого в кошторисах доходів та видатків відділу освіти та закладів освіти, а також за 

рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань, залучення спонсорських та власних коштів 

школи. 

Преміювання, виплата, надбавок, доплат може проводитись щомісячно, щоквартально, за 

підсумками року чи півріччя або при підведенні підсумків окремих конкурсів, оглядів чи виконання 

певних робіт (на строк їх виконання). 

Премії, які виплачуються працівникам, максимальними розмірами не обмежуються, можуть 

встановлюватися у фіксованій сумі або у відсотках до посадового окладу, розмір матеріальної 

допомоги не повинен перевищувати одного посадового окладу на рік. 

Доплати, надбавки до посадового окладу, визначені у наказах Міністерства освіти і науки 

№557 від 26.09.2005 р., № 118 від 24.02.2005 р., «Інструкції про порядок нарахування заробітної 

плати працівників освіти», (за окремі види педагогічної діяльності, за високі досягнення у праці, за 

складність, напруженість у роботі, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, за 

суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу 

виконуваних робіт тощо), як правило, нараховуються за фактично відпрацьований час у відсотках на 

посадовий оклад (ставку). Граничний розмір доплат, надбавок на одного працівника не повинен 

перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Конкретний розмір встановлюється адміністрацією 

школи за погодженням з профспілковим комітетом. 

Преміювання, встановлення доплат, надбавок, надання матеріальної допомоги працівникам 

вирішується в умовах максимальної гласності після обговорення в трудовому колективі та 

погодження з профспілковим комітетом. Клопотання подається адміністрацією школи спільно з 

профспілковим комітетом до відділу освіти, виплата проводиться на підставі наказу відділу освіти. 

 

Працівники можуть бути позбавлені премії, надбавок, доплат у таких випадках: 

у разі погіршення якості роботи, неповному виконанні своїх посадових обов’язків, 

незадовільній виконавській дисципліні; 

грубого порушення та недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, правил 

охорони праці, техніки безпеки, норм педагогічної моралі та етики. 
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Додаток № 5 

 

 

ТРИВАЛІСТЬ 

щорічних основних відпусток керівних та педагогічних працівників, обслуговуючого 

персоналу закладу освіти 

 

 

 

№ Посада Тривалість щорічної 

основної відпустки 

(кален.днів) 

1. ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 

 

 Директор 56 

 Заступник директора (з навчальної, навчально-виховної, 

виховної роботи) 

56 

 Вчителі (всіх спеціальностей) 56 

 Вихователі ГПД 56 

 Керівник гуртка, студії, секції, інших форм 

гурткової роботи 

56 

 Організатор-педагог 56 

 Практичний психолог 56 

 Соціальний педагог 56 

 Асистент вчителя, асистент вихователя 56 

2. Обслуговуючий персонал 

 

 

 Робітник з обслуговування та поточного 

ремонту будівель 

24 

 Секретар-друкарка 24 

 Бібліотекар, зав. бібліотеки 24 

 Лаборант 24 

 Завгосп 24 

 Прибиральник службових приміщень 24 

 Двірник 24 

 Гардеробник 24 

 Сторож 24 
 

 

 

 Директор школи                                                                 Голова профспілкового комітету 

 _____________ Л.П.Волохович                                            _____________ А.В. Лисюк 
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Додаток № 6 

 

 

Перелік 

посад і професій, на яких застосовується робота з ненормованим робочим днем і компенсується 

наданням додаткової відпустки (в календарних днях) 

(відповідно Додатку №1 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки  України та ЦК 

профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки). 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва професій, посад працівників закладів освіти з  

ненормованим робочим днем 

Тривалість 

додаткової 

відпустки      

(до кал.дн.) 

1.  Директор школи 3 

2. Заступники директора 3 

3. Завідувач бібліотекою 7 

4. Провідні спеціалісти та спеціалісти:  

      психолог 7 

    бібліотекар 7 

5. Лаборант 7 

6. Прибиральниця 4 

7. Завгосп  7 

8. Секретар-друкарка 7 

9. Діловод  7 

10. Медсестра 7 

 

 

Згідно із ст. 10. Закону України «Про відпустки» загальна тривалість щорічних основної та 

додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів. 

 

 

 Директор школи                                                                 Голова профспілкового комітету 

 _____________ Л.П.Волохович                                            _____________ А.В. Лисюк 
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Додаток № 7 

 

 

 

П е р е л і к 

професій і посад працівників, яким надається додаткова оплачувана відпустка та скорчений 

робочий день за шкідливі умови праці та особливий характер праці  

(відповідно додатків № 3, № 4 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК 

профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки). 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Найменування професії, посади 

Тривалість 

додаткової 

відпустки 

(календарних 

днів) 

скороченого 

робочого часу 

(у годинах на 

тиждень) 

1 2 3 4 

 

1. 
 

Кухар, який працює біля гарячої плити 

 

4 

 

 

2. 
 

Сестра медична закладу освіти 

 

7 

 

 

3. 

 

 

 

Прибиральник службових приміщень, зайнятий 

Прибиранням загальних убиралень і санвузлів. 

 

 

        4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Директор школи                                                                 Голова профспілкового комітету 

 _____________ Л.П.Волохович                                            _____________ А.В. Лисюк 
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Додаток № 8 
 

     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 

охорони праці, викладених 

в санітарних і будівельних 

нормах, правилах, 

стандартах та інших 

нормативних документах . 

Постійно  

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  

 

Директор школи                                                                 Голова профспілкового комітету 

 _____________ Л.П.Волохович                                            _____________ А.В. Лисюк 
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Додаток № 9 

 

 

 

Затверджено на зборах трудового колективу 

протокол №    від ____________2018 

 

 

 

 

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. Волохович Л.П. -  директор школи 

 

2. Левенець Л.Є.  - заступник директора 

 

3._ТимошенкоТ.О.   - учитель історії 

 

  

 

  

Від профспілкового комітету закладу освіти: 

 

1. Лисюк А.В. -  голова профспілкового комітету 

 

2. Пашківська О.А.  - член профспілкового комітету 

 

3. Гузь С.В.  - член профспілкової організації 

 

   

 

 

 

 
Директор школи                                                                 Голова профспілкового комітету 

 _____________ Л.П.Волохович                                            _____________ А.В. Лисюк 


