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РОЗДІЛ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Визначаючи даний колективний договір локальним нормативним актом, на 
підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально - економічних, 
виробничих і трудових відносин, сторони домовились про наступне:

Сторонами колективного договору є: адміністрація Межиріцького ліцею 
імені Івана Семеновича Обдули в особі директора Муштата Олександра 
Миколайовича, який представляє інтереси державного закладу і має відповідні 
повноваження (роботодавець);

профспілковий комітет, який відповідно до ст.247 КЗпП України, 
представляє інтереси працівників навчального закладу в галузі праці, побуту, 
культури в особі голови профспілкового комітету Гончар Віти Григорівни.
1. Колективний договір укладено на 2021-2025 роки.
2. За 2 місяці до закінчення терміну дії колективного договору сторони 
розпочинають переговори по укладенню нового колективного договору.
3. Директор Межиріцького ліцею ім. І.С.Обдули визнає профспілковий 
комітет єдиним повноважним представником всіх працівників ліцею в 
колективних переговорах.
4. Сторони зобов’язуються дотримуватись принципів соціального 
партнерства:

паритетності представництва;
рівноправності сторін;
взаємної відповідальності;
конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів 

(консультацій) щодо укладення колективного договору, внесення змін і 
доповнень до нього;

вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.
5. Колективний договір укладено згідно з чинним законодавством, галузевою, 
регіональною угодами.
6. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є 
обов’язковими для дотримання керівником, працівниками і профспілковим 
комітетом.
7. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників освітнього 
закладу.
8. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в 
обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства, галузевої, 
регіональної угод з питань, що є предметом колективного договору та з ініціатив 
однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди 
і набувають чинності після схвалення загальними зборами працівників 
освітнього закладу.
9. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до 
колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються 
у семиденний строк з дня їх отримання іншою стороною.
Жодна із сторін, що уклали цей договір, не може протягом усього строку його дії
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в односторонньому порядку прийняти рішення, що змінюють норми, положення, 
зобов’язання колективного договору або припиняють їх виконання.
10. Після схвалення проекту колективного договору уповноважені 
представники сторін у 5-денний термін підписують колективний договір.
11. Після підписання сторони зобов’язуються спільно подати колективний 
договір для повідомної реєстрації у відділі економіки та агропромислового 
розвитку райдержадміністрації та забезпечувати його тиражування у кількості З 
примірників.
12. Через 7 днів після реєстрації колективний договір доводиться до відома 
профспілкового комітету та працівників ліцею.

РОЗДІЛ II.
ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

1. Забезпечення продуктивної зайнятості
Адміністрація зобов’язується:
1.1. Забезпечити ефективну діяльність Комунального закладу «Межиріцький 
ліцей ім. І.С.Обдули» Межиріцької сільської ради», виходячи з фактичних 
обсягів фінансування та раціонального використання позабюджетних коштів для 
результативності роботи ліцею.
1.2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази ліцею, 
створення оптимальних умов для організації освітнього процесу.
1.3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної 
праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів 
навчання тощо.
1.4. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках 
забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих, і якщо не 
прогнозується їх вивільнення на підставі п.1 ст.40 КЗпП України.
1.5. Укладати трудові угоди з працівниками в порядку, передбаченому 
законодавством України, під розписку ознайомлювати працівників із наказом 
про їх прийняття на роботу в ліцей.
1.6. Надавати працівникам роботу відповідно до їх професії, посади, яку вони 
займають та кваліфікації. Не вимагати від працівників роботи, необумовленої 
трудовим договором та посадовою інструкцією.
1.7. Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище 
працівників порівняно з чинним Законодавством, цим договором.
1.8. Протягом 2 місяців з часу одержання інформації доводити до відома членів 
трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, 
організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.
1.9. Забезпечувати своєчасне (щорічне) підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з 
чинним Законодавством.
1.10. Вільний від навчальних занять день для методичної роботи при можливості 
надавати вчителям, що мають навантаження в обсязі до 18 годин.
1.11. При складанні розкладу навчальних занять забезпечити оптимальний
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режим роботи:
для жінок, які мають двох чи більше дітей віком до 14 років;
для тих, хто поєднує роботу з навчанням.

2. Зміни в організації виробництва і праці
Адміністрація зобов’язується;

2.1. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації 
в колективі та професійному зростанню.
2.2. До початку роботи працівника роз’яснити під розписку його права та 
обов’язки, інформувати про умови праці, пільги і компенсації за роботу в 
особливих умовах відповідно до чинного Законодавства і даного колективного 
договору.
2.3. Залучати до виконання роботи працівників інших підприємств, установ, 
організацій на умовах погодинної оплати праці лише за умови забезпечення 
штатних працівників педагогічним навантаженням в обсязі не менше відповідної 
кількості годин на ставку.
2.4. Здійснювати переведення працівника на іншу роботу включно у випадках на 
підставах і в порядку, встановленому чинним Законодавством.
2.5. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за 
попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним 
Законодавством.
2.6. Надавати профспілковій стороні обґрунтоване письмове подання про 
розірвання трудового договору з працівником.
2.7. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу 
роботи здійснювати лише після закінчення навчального року.
2.8. Не розривати трудові договори з працівниками у разі зміни 
підпорядкованості освітнього закладу, його реорганізації, крім визначених 
Законодавством випадків; не допускати звільнення або скорочення 
представників адміністрації ліцею та голови профкому у разі зміни 
підпорядкованості навчального закладу, його реорганізації, а також не допускати 
випадків скорочення чисельності або штату працівників, передбачених п.1 ч.І 
ст.40 КЗпП.
2.9. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з 
профспілковим комітетом.
2.10. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення 
працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.
2.11. Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти 
працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.
2.12. Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням із 
профспілковим комітетом. Попередній розподіл навчального навантаження на 
наступний навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року, про 
що повідомляти працівників невідкладно. Не обмежувати обсяг навчального 
навантаження максимальними розмірами. Навчальне навантаження в обсязі 
менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.
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2.13. Включити представника профспілкового комітету до складу тарифікаційної 
та атестаційної комісій.
2.14. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними 
професійних обов’язків (за винятком випадків, передбачених чинним 
Законодавством).
2.15. У випадках виробничої необхідності залучати працівників освітнього 
закладу до заміни навчальних занять тимчасово відсутніх працівників.
2.16. Рішення про перенесення вихідних днів у випадках, коли вони збігаються зі 
святковими або не робочими днями, з метою раціонального використання 
робочого часу та створення сприятливих умов для відпочинку працівників 
приймати за узгодженням з профспілковою стороною на підставі рішення вищих 
керівних органів.
2.17. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил 
внутрішнього трудового розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового 
морально-психологічного мікроклімату.
2.18. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових 
конфліктів, а у разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним 
Законодавством.
2.19. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду 
індивідуальних трудових спорів.

3. Режим роботи, тривалості робочого часу і відпочинку

Адміністрація зобов’язується:

3.1. Спільно з профспілковою стороною розробити Правила внутрішнього 
трудового розпорядку освітнього закладу, вносити до них зміни і доповнення, 
затверджувати на загальних зборах (конференції) трудового колективу, 
розробити і затвердити посадові інструкції, ознайомити з ними працівників.
3.2. Режим роботи, графіки роботи, розклад уроків затверджувати за 
погодженням з профспілковим комітетом.
3.3. Вільний від навчальних занять день для методичної роботи надавати 
педагогічним працівникам, виходячи із умов, які не впливають на погіршення 
стану організації освітнього процесу.
3.4. Графік чергування у закладі освіти вчителів та класів, його порядок завчасно 
узгоджувати з профспілковим комітетом.
3.5. Встановити у закладі 5-денний робочий тиждень з нормальною тривалістю 
робочого часу для працівників обслуговуючого персоналу - 40 годин на 
тиждень, для педагогічних працівників відповідно до тарифікації і двома 
вихідними днями - субота, неділя.
3.6. Скорочувати на 1 годину тривалість робочого часу на передодні святкових, 
неробочих дйів.
3.7. Перерву на відпочинок і харчування надавати, як правило, через 4 години 
після початку роботи і тривалістю не більше 1 академічної години, а також 
можливість харчування на робочому місці.
3.8. Дозволити працівникам обслуговуючого персоналу за узгодженням з
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профспілковим комітетом скорочувати 1 годину обідньої перерви на ЗО хвилин.
3.9. Графік роботи обслуговуючого персоналу затверджувати за узгодженням з 
профспілковим комітетом із розрахунку нормальної тривалості робочого дня.
3.10. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у 
виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом.
3.11. За взаємною згодою з працівником встановлювати для нього неповний 
робочий час (день, тиждень), гнучкий графік роботи на умовах і в порядку, 
визначених Законодавством.
3.12. За бажанням встановлювати для з інвалідністю, а в тому числі таку, яка 
перебуває під її опікою, працівників, які здійснюють догляд за хворим членом 
сім’ї відповідно до медичного висновку, на їх прохання скорочену тривалість 
робочого часу (ст.56 КЗпП України).
3.13. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з 
профспілковим комітетом не пізніше 05 січня і доводити до відома працівників.
3.14. Надавати щорічну відпустку згідно тривалості вказану в додатку № 2.
3.15. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 
тижні до встановленого графіком терміну (ст.10 Закону України „Про 
відпустки”).
3.16. При складанні графіків відпусток враховувати сімейні обставини, особисті 
інтереси та можливості відпочинку кожного працівника.
3.17. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну 
безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних 
днів. Не використану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у 
канікулярний період. Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, 
передбаченому ст.11 Закону України „Про відпустки”.
3.18. За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за 
частіш}' щорічної відпустки за умови, що тривалість фактично наданих 
працівникові щорічної і додаткової відпусток не повинна бути менша, ніж 24 
календарні дні (ст.83 КЗпП України).
3.19. Надавати щорічну відпустку (або її частину) керівним та педагогічним 
працівникам протягом навчального року в зв’язку з необхідністю санаторно- 
курортного лікування.(ст.10, ст.П Закону України «Про відпустки»).
3.20. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, 
щорічну основну відпустку повної тривалості.
3.21. Тривалість додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно з 
чинним Законодавством та іншими нормативними актами.
3.22. Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину 
з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з 
дитинства підгрупи А І групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з 
інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, який виховує їх без матері (у тому 
числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, 
яка взяла під опіку дитину або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І 
групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана 
відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих 
днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).
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За наявності' декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість 
не може перевищувати 17 календарних днів, (ст.19 Закону України «Про 
відпустки»).
3.23. У день здавання крові та (або) її компонентів працівник, який виявив 
бажання стати донором, звільняються від роботи із збереженням за ним 
середнього заробітку (ст.124 КЗпП України та ст. 9 Закону України від 
23.06.1995 року №239/95-вр «Про донорство крові та її компонентів»).
3.24. Надавати відпустки без збереження заробітної плати працівникам на 
підставі особистої заяви працівника відповідно до ст.84 Кодексу законів про 
працю України та ст.25, ст.26 Закону України "Про відпустки".
3.25. Надавати працівникам додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з 
навчанням у порядку і на умовах, передбачених чинним Законодавством.
3.26. У разі смерті чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини 
( пасинка, падчірки), братів, сестер надавати відпустки без збереження зарплати 
до семи календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця 
поховання та назад; у разі смерті інших рідних надавати відпустки без 
збереження заробітної плати тривалістю до трьох календарних днів без 
урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад. Якщо ж 
ідеться про смерть особи, яка не є рідним по крові або по шлюбу, то надавати 
відпустки без збереження зарплати за бажанням працівника за згодою сторін і 
відповідно до ст. 26 згаданого Закону (але не більше 15-ти календарних днів на 
рік). Згідно з п. 9 ст. 25 Закону України від 15.11.96 р. №504/96-ВР «Про 
відпустки»
3.27. Надавати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 13 травня 2003 року № 679 «Про затвердження Списків виробництв, 
робіт, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні 
додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за 
особливий характер праці»:
- за ненормований робочий день додаткову оплачувану відпустку за його 
бажанням разом із щорічною відпусткою тривалістю до 3 календарних днів без 
урахування неробочих та святкових днів директору та його заступникам;
- до 7 календарних днів завідуючому господарством ліцею, інженеру - 
електроніку, водію, секретарю (за роботу з комп’ютером), медичній сестрі (за 
роботу з дезинфікуючими засобами), бібліотекарю, кочегару (машиністу) 
< зайнятий видаленням шлаку та золи ручним способом - за шкідливі та важкі 
умови праці), лаборанту;

- за шкідливі умови праці 4 додаткові дні: прибиральнику службових приміщень, 
іу харю, підсобному робітнику, комірнику.
- учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом 
У країни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 
22 10.1993р. № 3551-ХІІ(із змінами) (далі - Закон № 3551), надається додаткова 
з ттустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на

що зафіксовано у ст. 77-2 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)
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та у ст. 16-2 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР (далі
- Закон № 504).
3.28. Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його 
згодою у випадках, передбачених чинним Законодавством (ст.12 Закону України 
„Про відпустки”).
3.29. Створити умови матеріально-відповідальним особам для забезпечення, 
збереження довіреного їм майна.
3.30. Надавати оплачувану відпустку з фонду економії заробітної плати 
працівникам:
1 день:

- народження дитини;
- батькам, чиї діти ідуть до 1 класу ліцею, або випускаються з ліцею.

3.31. За роботу в святкові і неробочі дні працівникам надавати інший день 
відпочинку або додавати до відпустки, або проводити оплату в подвійному 
розмірі (ст. 107 КЗпП України).

Профспілковий комітет зобов’язується:

Роз'яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів 
щодо організації праці, їх права і обов’язки.
2 Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього 
розпорядку.
3 Забезпечити постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних 
де:-;ментів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілу 
навчального навантаження.
- .Активно і в повній мірі реалізовувати права, надані йому відповідно до 
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
5. Сприяти узгодженню виникнення трудових конфліктів.

Сторони колективного договору домовились про:

Встановлення в установі п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними 
днями в суботу і неділю.
2 Надавати відпустки без збереження заробітної плати працівникам в 
:: зв’язковому порядку відповідно до ст. 25 Закону України «Про відпустки», а 
таз:аж на підставі особистої заяви працівника відповідно до Закону України, 
ст.26 Про відпустки": не більше 15 календарних днів.
: Не допускати масового надання короткочасних або тривалих відпусток без 
:' ереження заробітної плати.
- При встановленні вчителям навчального навантаження на новий навчальний 
т ■ зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу
- пності роботи, викладання предметів у класах, групах.
5. При складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат 
-щ;. педагогічних працівників, забезпечувати безперервну послідовність 
тт: ведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між
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заняттями (так званих «вікон»).

РОЗДІЛ III.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Адміністрація зобов’язується;
1. Приймати рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, 
реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату 
працівників лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з 
профкомом - не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.
2. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в 
установі.
3. При прогнозуванні масового вивільнення працівників (до 10% загальної 
чисельності працюючих) розробити та реалізувати узгоджену з профкомом 
і трудовим колективом) програму забезпечення зайнятості та соціальної 
підтримки працівників, яких передбачається вивільнити.
- Не допускати економічного необгрунтованого скорочення класів, груп 
(підгруп), робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення 
чисельності педагогічних працівників провести його після закінчення 
навчального року.
5 При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п.1 ст.40 
КЗлП України:
- п: зідомляти не пізніше, як за два місяці у письмовій формі державну службу 
лч-тості про вивільнення працівників у зв’язку із замінами в організації

виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізацією або 
те те профілюванням установи, скороченням чисельності або штату працівників;
- вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей 
з: л течити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення 
о знидів, ліквідації суміщення і т.д.;
т Направляти на професійну підготовку, перепідготовку із збереженням 
середнього заробітку на весь період навчання.

Пси зміні власника закладу освіти, а також у разі реорганізації (злиття, 
п ечіння, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників проводити 
~_ е> разі скорочення чисельності або штату.

П~ z спілковий комітет зобов’язується;

1 Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту 
Т ГВ_ ЗНИКІВ, які вивільняються.
2 Забезпечити захист вивільнюваних працівників згідно з чинним 
л < :ч здавством. Контролювати надання працівникам переважного права на 
::' ер відповідно до ст.42 КЗпП України. Не допускати звільнення за 
лиливою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох років
п: т років), одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини

3 інвалідністю.
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РОЗДІЛ IV.
ОПЛАТА ПРАЦІ

Адміністрація зобов’язується: 

1. Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, 
надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, 
положень про преміювання.
2 Не приймати в односторонньому порядку рішення, що змінюють встановлені 
колективним договором умови оплати праці.
3 Відповідно до ст.15 Закону України «Про оплату праці» погоджувати з 
профспілковим комітетом умови оплати праці в освітньому закладі в межах 
бюджетних асигнувань.

Проводити:
- ' Преміювання за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків 
працівникам проводити згідно затвердженого положення про преміювання 
працівників ліцею (додаток № 1).
- 2 Нарахування надбавок та доплат адміністрації, педагогічним, медичним, 
''іс текарю та іншим працівникам проводити згідно затвердженого положення 
пе КЗ Межиріцький ліцей ім. І.С.Обдули» Межиріцької сільської ради» 
(додаток № 8).
5 Щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам ліцею за 
2 ти ?п-п працю, зразкове виконання службових обов'язків надавати відповідно 
до ст. 57 Закону України "Про освіту" та у відповідності з постановою КМУ 
в:д 5 червня 2000 р. № 898 «Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених статтею 68 Закону України "Про Державний бюджет України на 
2000 рік".
: і-' 2 піти на щорічну грошову винагороду виділяються в межах загальних 

передбачених кошторисом фінансового відділу Межиріцької 
сдтьської ради.

Педагогічним працівникам ліцею, крім сумісників, грошова винагорода 
: тцтн: з п.2 ст. 57 Закону України "Про освіту" та у відповідності з постановою 
ПІНУ від 5 червня 2000 р. № 898 «Про затвердження Порядку використання 
_" е. передбачених статтею 68 Закону України "Про Державний бюджет 

У-піти на 2000 рік" надається за:
- 2 ? стінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, виконання 
“тез ти внутрішнього розпорядку;
- прояв творчої ініціативи, впровадження нових форм і технологій у
- -є---я та вихованні учнів, застосування нестандартних, новаторських форм і 

ет2дів роботи, розробку нових програм, посібників, методичних публікацій,
е- епериментальну наукову роботу;
- • пість та результативність праці, участь у районних, обласних олімпіадах, 

: аганиях. конкурсах, оглядах тощо;
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- збагачення та використання навчально-матеріальної бази та технічних 
засобів навчання, оформлення кабінетів та майстерень, виготовлення 
наочностей;
- проведення відкритих уроків, занять, позакласних заходів для
вчителів району, високий рівень організації позакласної роботи, 
взаємозв'язок з батьками, громадськістю;
- активну участь у проведенні районних семінарів, засідань методоб'єднання;

- підготовку до нового навчального року.
8. Щорічна грошова винагорода не надається:
- при оголошенні дисциплінарного стягнення;
- при грубому порушенні положень, інструкцій та інших законодавчих актів.
9. Рішення про розмір , кількість претендентів на нагородження та 
персональне вивчення осіб на отримання грошової винагороди згідно з п.З ст. 57 
Закону України "Про освіту" та у відповідальності з постановою КМУ від 5 
червня 2000 р. № 898 «Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених статтею 68 Закону України "Про Державний бюджет України на 
2і )0 рік", розглядається на спільному засіданні директора ліцею та ПК. Розмір 
ід стічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового 
складу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень. Щорічна грошова 
винагорода надається педагогічним працівникам на підставі наказу директора 
гінею за погодженням із комітетом профспілки.
і і Здійснювати оплату згідно КЗпПу ст. 115 «Про оплату праці» із змінами 
знесеними згідно закону № 2559 VI ( 2559 - 17 від 23.09.2010 р.). Вживати заходів 
де • г воєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам закладу 
че рідше двох разів на місяць: І половина до 22, II половина до 07, через 
пт гміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше 
геми днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. При 
гп з.ладанні термінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідними днями 
в ачувати їх напередодні.
і і. 1 Заробітну плату за період відпустки виплачувати за 3 дні до початку 
з длустки. У випадку порушення терміну повідомлення працівника про час 
надання відпустки, затримки виплати відпускних, відпустка працівника повинна 
:ути перенесена на інший період.

і .2 Погодинну оплату праці педагогічних працівників(відповідно до п.73 
< п: годинно) Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників 
чгзіти. затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93р. №102) допускається лише:

при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з 
інших причин вчителів, вихователів, яке тривало не більше двох місяців, а також 
чти оплаті працівників, які залучаються до педагогічної роботи.

При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало понад 2 місяці, 
оплату здійснювати з першого дня заміщення за всі години фактичного 
педагогічного навантаження (відповідно до п.68 Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти 
від 15.04.93р. №102).
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10.3 Здійснювати за час роботи в період канікул оплату праці педагогічних 
працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та 
навчально-допоміжного персоналу, яким дозволено вести викладацьку роботу, з 
розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.
1 1 Доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника розміром 
до 50% тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника (Постанова № 1145 
п.10) наказ № 557 п.З, п.4.

1 2 Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час 
проходження медичного огляду.

Г арантувати працівникам освітнього закладу виплату мінімальної 
здтобітної плати відповідно нормативних документів.

Тривалість робочого часу повинна бути не більшою 8 годин на день, 
перерва з 12:00 до 12:30.

5 Проводити доплату обслуговуючому персоналу:
- : а роботу вночі сторожам та опалювачу котельні 40% від основної ставки;
- за роботу з важкими та шкідливими умовами праці: кухарю - 12% від 
певної ставки;

- ~ з.: зному робітнику - 8% від основної ставки;
- ееспрі медичній - 10% від основної ставки;
- : есері медичній - 20 % за роботу у несприятливих умовах праці та
- пз зленого ризику для здоров’я відповідно до постанови Кабінету Міністрів

•п _ з. ід 03.02.2021 № 67 «Деякі питання оплати праці медичних працівників 
г-ги-йй освіти»;
- ~е : 'пральнику службових приміщень (одному) за прибирання туалетів - 10%

ecz : зної ставки;
- п ральнику службових приміщень - 10% за використання в роботі 
дена з ■' 7-пчих засобів у несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для

7 7 2- заповідно до підпункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
21 і Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та 

_ . здій окремих галузей бюджетної сфери», а саме без вимог щодо атестації 
ТОЗОЧНХ місць.
- - 7 прийомі на роботу з першого дня роботи встановити водію

з а : портного засобу, який здійснює підвіз дітей до освітнього закладу та у 
л 7< - д г- напрямку, за роботу у вихідні дні оплачувати в подвійному розмірі 

-■ з -: :. 77 107 КЗпП України, а також надбавку за класність водію І класу - 25%,
7 < 11 класу - 10 % установленої тарифної сітки за відпрацьований час та 

7: “л _р за ненормований робочий день у розмірі - 25% тарифної ставки за 
з дпездкваний час згідно п.3.4. Постанови Кабінету Міністрів України від

2112р. № 1298 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів
- _ ? _ : тій окремих галузей бюджетної сфери».

Едп звідно Переліку робочих місць, професій і посад зі шкідливими та 
>~мовами праці, при роботі на яких висновком атестаційної комісії 

ддтлеэджено право на пільги і компенсацій, передбачені чинним 
: і ззетвом, за погодженням з профспілковим комітетом (додаток 4).
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1 “. Здійснювати контроль щодо реалізації Постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 серпня 2004 р. № 1089 «Про внесення змін до Порядку виплати 
надбавокза вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам 
навчальних закладів і установ освіти» в частині виплати надбавок за вислугу 
років, виплати допомоги на оздоровлення та щорічної грошової винагороди за 
ддтінну працю відповідно до порядку, затвердженого Постановою Кабміну 
України від 05.06.2000 року № 898 «Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених статтею 68 Закону України "Про Державний бюджет 
України на 2000 рік".

і Працівникам, які виконують поряд із основною роботою обов'язки тимчасово 
відсутнього працівника, оплату проводити за сумісництвом професій. 
Удіимальний розмір якої не може бути нижчим того розряду, який присвоюється 
кранівнику за основною роботою і встановлюється роботодавцем з врахуванням 
д і: мії заробітної плати за суміщеною професією працівника відповідно до ст.105 
КЗпП України.
і - Оплату праці працівників ліцею здійснювати згідно інструкції "Про 

: -деления заробітної плати", Постанови Кабміну України, Міністерства 
: д ти і науки України від 29.03.2001 року №161 «Про затвердження розмірів 
-дідгзих окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, 

і _ д-і: з освіти та наукових установ» не нижче мінімальної заробітної плати.
- 2 плату за класне керівництво, перевірку зошитів та письмових робіт,

1 _ д; ввння кабінетами здійснювати у відповідності з чинним законодавством 
У. і стан :за Кабміну України від 25.08.2004 року за № 1096 «Про встановлення 
д :; доплати за окремі види педагогічної діяльності»).
2 тяти виконанню Закону України «Про реструктуризацію
д' д д аності з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» 
л 2 _д нічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників
д - _д д д закладів" від 09.09.2004 року № 1994-ІУ.

22 21 діди надбавок, допомоги і винагород, передбачених ст. 57 Закону України 
ід: ті віту-. надавати у повному обсязі, як це визначено постановою Кабінету

- гтр в України від 19 серпня 2002 р. № 1222 «Про реалізацію окремих 
д - д-іь і норм, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту", 
дд д •: 25 Закону України "Про загальну середню освіту", статтями 18 і 22
1 - -дд'ни "Про позашкільну освіту", статтею 30 Закону України "Про 
д: г д-у освіту".
2 д інювати відповідні доплати керівним працівникам закладу освіти, які
і на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за

д викладення на них у випадках виробничої необхідності обов’язків по 
д д валило відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників.

2- ті дд діти доплату керівнику закладу освіти, його заступникам та завгоспу 
д т д дечия зони обслуговування і складність та напруженість в розмірі 50% 
-дав і в-до окладу, збільшення обсягу виконуваних робіт або за вакантною

25 д: аги забезпеченню реалізації положень Указу Президента України «Про 
_:до забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30
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вересня 2010 року, що стосуються:
- поетапного підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково- 
re дагогічних працівників та приведення цих розмірів у відповідність до вимог 
ст. 57 Закону України «Про освіту»;
- поширення виплат надбавок і доплат при оплаті праці педагогічних, 
едичних, бібліотечних та інших працівників з метою підвищення престижності

педагогічної праці згідно Положення про регулювання надбавок і доплат при 
: платі праці педагогічних, медичних, бібліотечних та інших працівників 
: вкладів освіти та установ Межиріцької сільської ради.
2: Сприяти забезпеченню реалізації положення про преміювання працівників 
2-23 Межиріцький ліцей ім. І.С.Обдули» Межиріцької сільської ради».

22 - ± спілковий комітет зобов’язується:

22/ днювати контроль щодо реалізації Постанови Кабінету Міністрів України від 
22 серпня 2004 р. № 1089 «Про внесення змін до Порядку виплати надбавок за
1 :.~ту років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних 
ш ладів і установ освіти» в частині виплати надбавок за вислугу років, виплати

в: ~ : тс ви на оздоровлення та щорічної грошової винагороди за сумлінну працю 
вдл: війно до порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

: 1 .0 року № 898 «Про затвердження Порядку використання коштів,
.7 вв:вчених статтею 68 Закону України "Про Державний бюджет України на 

2000 р~т".
2 Гдрпяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної
: д подо питань оплати праці.
2 22:7 _ _уваги питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної 
а в в в_тьності згідно з законодавством осіб, винних у невиконанні вимог 

. -ддввства про оплату праці, умов даного колективного договору, що 
. * . ~ ■ с • оплати праці.
- "27 вас вваляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо

- ■ "7 їд і в комісії по трудових спорах.
: 77 7наставляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді.

РОЗДІЛ V.
ОХОРОНА ПРАЦІ

-л - в вія зобов’язується:

2. ' л тсениви своєчасну розробку і виконання заходів з охорони праці, безпеки 
л в певності відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці. 
іДівветої 5)
2. : таненні трудового договору інформувати під розписку працівника про

~ в _д . облаштованість робочого місця тощо.
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З Систематично проводити аналіз виробничого травматизму і професійних 
з ахворювань. Розробляти конкретні заходи щодо запобігання нещасних випадків
■ і професійних захворювань в освітньому закладі.
- Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог 
: ікону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону праці.
5 Гзоєчасно проводити з працівниками всі види інструктажів з техніки безпеки 

відповідності з вимогами «Положення про навчання та перевірку знань 
-тадівників з питань праці безпеки життєдіяльності».
: Своєчасно проводити з учнями всі види інструктажів з техніки безпеки у 
і в ": зідності з вимогами «Положення про навчання та перевірку знань учнів з
■ ~ дд праці безпеки життєдіяльності».

в з -вчасно проводити з працівниками та учнями цільовий інструктаж з техніки 
беЗПЕЖИ.

? вробляти і затверджувати інструктажі з охорони праці для працівників та

- : _'є: лечувати навчанням з питань охорони праці працівників освітнього

дйснювати санітарно-технічну паспортизацію умов праці, атестацію 
в * - . місць і навчання працівників і учнів.

д з здовати перевірку стану охорони праці, підготовку освітнього закладу 
в ._д’ь перед початком кожного нового навчального року з обов’язковим 

в в д. дм відповідних актів.
1 ' _' д течувати для працівників розробку посадових інструкцій (обов’язків) з 

" : зрони праці.
д: покращення умов праці жінок реалізувати такі заходи:

- - ; в д дчати жінок до важкої роботи та роботи з шкідливими і небезпечними
• _ праці відповідно до Переліку важких робіт і робіт з шкідливими і 

їі-'єддчди умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок 
д д д в - енай наказом Міністерством охорони здоров’я України від 29.12.1993

Ід -Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і 
-д-д'-пі умовами праці, на яких забороняється застосування праці

з: д в дтл жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого перевищує 
д допустимі норми відповідно до Граничних норм піднімання і
д _; ч - важких предметів жінками (затверджені наказом Міністерства 

дзров’я України від 10.12.1993 року № 241 «Про затвердження
Г в - в. чорм підіймання і переміщення важких речей жінками»).
і- ' ' -в двл за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним 

ддд чз виробництві, місце роботи та середню заробітну плату на весь 
д в д д відновлення працездатності без визнання їх в установленому порядку 
іие—' в- д У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи 
З-'.дд-дл відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку і 

д._ д.ддд/вання, встановити пільгові умови та режим роботи (ст.П Закону
*• і д -д в охорону праці»).
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.5 Організувати збори (конференцію) колективу установи з метою обрання 
уповноваженого з питань охорони праці. Створити умови для його навчання та 
з-онання функцій громадського нагляду за охороною праці.

6 Запроваджувати стимулювання працівників, які виконують акти 
:-- онодавства з питань охорони праці та техніки безпеки, не порушують вимог 
: -.' истої і колективної безпеки, беруть активну участь в здійсненні заходів 
_. 2 э підвищення рівня охорони праці в установі, через подяки у наказах, видачу 
грамот.
' " Організовувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і 
періодичних медичних оглядів працівників (ст.18 Закону України «Про охорону 
драні»).

Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин ухиляються 
2 д проходження обов’язкового медичного огляду.

- -і з прохання працівника організувати позачерговий медичний огляд, якщо 
працівник пов’язує погіршення стану свого здоров’я з умовами праці (ст.19
1 -< - України «Про охорону праці»).
2 За потребою проводити атестацію робочих місць за умовами праці 

вників закладу (постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 року
2—2 Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» { Із 

-п іп. внесеними згідно з Постановою КМУ № 741 ( 741-2016-п ) від 
Об 102016}).
2 . З лз: знати до 15.10. кожного року всі заплановані заходи по підготовці 

Пгіьгго закладу до роботи в зимових умовах. Забезпечувати протягом 
. і:-зимового періоду стійкий температурний режим у навчальних та

. - '-звих приміщеннях згідно встановлених санітарних норм.
22 /творити комісію з питань охорони праці у рівній кількості осіб від 
_л - сппації освітнього закладу і трудового колективу, сприяти її роботі 
а з . з дно до положення про неї (ЗУ «Про охорону праці» ст.26).

Г2-ЭЭОДИТИ спільно з профспілковою стороною своєчасне розслідування та 
::. - з 'лік нещасних випадків, які сталися з працівниками під час освітнього

- _:. _ відповідно Положення про порядок розслідування та проведення обліку
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві 

І ззл з еного Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 
лизання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

з_. : з-звань і аварій на виробництві», Закону України „ Про охорону праці ”

2- 2 22 звідно до чинного законодавства забезпечувати здійснення
_ ; <<< зв’язкового державного соціального страхування працівників 

: з вкладу від нещасних випадків на виробництві та професійних 
L .з..з < вань (ЗУ „ Про охорону праці ” ст. 5, 8).
2EL Эйзе з лз-ити місця для миття рук миючими засобами.
2." _ _ чо видавати працюючим відповідно до норм спецодяг, засоби
■ЕШЕ; з _ - лзго захисту (Прибиральник службових приміщень, загальних 
f it: _ ; — 22 санвузлів - х/б халат, рукавички; працівникам кухні - 2 халати, 2 
кхж 2 .6 фартухи, рукавички), медсестрі (х/б білий халат, рукавички);

комплексного обслуговування та ремонту будівель,
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- егар(машиніст), водій, майстер виробничого навчання (х/б костюм, 
: кізички) (додаток № 7).
1 ” В ‘ дшкодовувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим 
_ ■ . лженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, у повному

7 втрачений заробіток відповідно до законодавства, а також сплачувати 
ерг і лому (членам сім'ї та утриманцям загиблого) одноразову допомогу 

е ежідно до ст. 11 Закону України „ Про охорону праці". Організовувати
7 3 едення (при прийнятті на роботу) періодичних медичних оглядів

- 7 __.зників (додаток № 3).
1 Т-ливізу вати пропаганду здорового способу життя (питання ВІЛ/СНІД) через 
■. • 7 •. консультативний пункт психолога.
1 - . 7 77ти залученню громадських організацій, працівників охорони здоров’я в 

_ 7 _. профілактики та пропаганди здорового способу життя (з питань
ВПСНІД).

“ : -:: вити куточок здоров’я для педпрацівників.
_ ■ 7 _ЧТИ забезпеченню сприятливих умов для організації освітнього процесу 

. 7 7 2.7 : ації завдань відповідно до Державного стандарту базової повної 
. ж-ж---:' освіти затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 

- 1 2 р. № 898 «Про деякі питання державних стандартів повної загальної
2 SOtZESC 2 освіти».

1 -У . ечити контроль за виконанням вимог щодо створення здорових, 
' . ; люв праці і навчання для учасників освітнього процесу відповідно до

: -таїни “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній 
; : убезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

; -7<ти контроль: за реалізацією заходів з охорони праці, за безпечною 
л 7 -122 тю будівель і споруд закладу, якістю проведення технічної 
th ~ .7 : тії. планового попереджувального ремонту.
- - .'. ' : -7-:ти виділення коштів на охорону праці у розмірі 0,2 % ( ст.19 Закону 
*• і - . Про працю»).

~- 2 ж и ліцею зобов’язуються;

З тжти та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, 
експлуатації наявних у освітньому закладі механізмів, засобів 

те-.. ;. -. станків тощо.
’.. -; 2: туваги засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених 

техніки безпеки праці.
- жити в установленому порядку та строки попередній і періодичний 

• :ж_-жи.
ж; жтно інформувати відповідну посадову особу про виникнення 

se' . та аварійних ситуацій на робочому місці. Особисто вживати
лее ж - : 2-ходів щодо їх запобігання та усунення.

жтжжнво та раціонально використовувати майно освітнього закладу, не 
л ’ - ■ : ~о пошкодження чи знищення.
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" феніл новий комітет зобов’язується;

Здійснювати систематичний контроль за дотриманням стороною власника 
^давства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов 

~ті_.. належних виробничих та санітарно-побутових умов. У разі виявлення
- день вимагати їх усунення (КЗпП України ст.160, ст.41 ЗУ „ Про охорону

3 Зел: дити в установлені строки вибори громадських інспекторів, затвердити 
. г-д к: місії та представників профспілки з питань охорони праці, провести 
-дз чдння активу.

З і-д-изити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з
- - праці силами громадських інспекторів, комісій, представників 

- 7 . :. “ .тки з питань охорони праці.
4 3 д:-1 -діти кращих громадських інспекторів, членів комісій, представників
--д.-дн: з питань охорони праці засобами морального та матеріального 
ья д. - : коштів профспілкової організації освітнього закладу.

-ердзрно виносити на збори (конференції), наради при директору, 
во 7 л-д-інструктивні наради, оперативні-адміністративні наради розгляд 
*и • -- - -_ д-умов охорони праці.
т. -длдлчти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці у 

й: д . : : н ачених чинним Законодавством (КЗпП ст. 244).
з 17и працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці, зміни 

З ДЕШ дідсдзн з охорони праці.

7 :: ді програм, положень, нормативно-правових документів з питань 
іжзогч:- “ 7 з школі.
I 1 ІЗ 7 "іддтії навчання працюючих з питань охорони праці.

ІЗ "7 2длінні загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 
г~« к : з д нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
СЗЛ <х. 258-1).

д .. -нні пропозицій щодо покращення умов праці, медичного 
шзуг з д оздоровлення працівників, наданні їм відповідних пільг і 
■■■■мяйй.

. д ванні нещасних випадків та складанні актів про нещасний 
шп жиг - зав?: свої висновки і надавати пропозиції, представляти інтереси 
пг-=- і чільних питаннях.

У д д денні перевірки знань посадових осіб з охорони праці.
.'; 7 е-л £ нормативними документами з питань нормування і оплати 

тгщп : д пі єн праці.
. 1... д -праль за створенням безпечних і нешкідливих умов праці.

S. її. контроль за своєчасним і повним відшкодуванням збитків 
in. xs _ _: постраждали на виробництві.

. іе д - д - : розслідуванні нещасних випадків на виробництві.
II 3. . езоєчасну і повну виплату за рахунок коштів страхування: у 
та dt - _2 ?зою непрацездатністю по вагітності і пологах, по догляду за 
^кянск з д ісягнення нею 3-х років та інших соціальних виплат згідно з
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_• :.;?.СІВОМ.

Забезпечує надання консультативно-юридичної допомоги членам

Проводити клопотання перед районним комітетом профспілки про надання 
— — зок на оздоровлення дітей працівникам ліцею в оздоровчому таборі.

Проводити клопотання перед районним комітетом профспілки про 
ззіння матеріальної допомоги членам профспілки згідно ліміту сум 
? 2 тг.ілкових внесків.

Сторони угоди домовились про наступне:

-: з робляти інструкції з охорони праці для працівників та учнів освітнього 
закладу.
1 Спільно розробляти колективний договір.

■ Проводити оперативний адміністративно-громадський контроль стану 
: : гони праці.
- і 77 ганізовувати спільне розслідування нещасних випадків з працівниками і

та оформляти відповідні акти.
і і -зарити спільні комісії для проведення атестації робочих місць і оцінки умов
- 7 . членів трудового колективу ліцею.

РОЗДІЛ VI.
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ

- 2^ хстрація зобов’язується:

Е вгачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення при 
. 7. - - 7орічної відпустки (ст.57 Закону України «Про освіту»).

і -2 7 77 скати без економічного і соціального обґрунтування змін в організації 
: . • 7 речення робочих місць у ліцеї.

2 чаювати заходи щодо удосконалення системи підготовки,
- 2тет_2тготовки підвищення кваліфікації кадрів.
- Забезпечити:
- - простою працівникам, в тому числі непедагогічним, не з їх вини в

середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового

--ату праці вчителів і вихователів груп подовженого дня у випадках, 
і в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемія,

і- з тю логічні умови, тощо) із розрахунку заробітної плати, 
7. - _ -: зленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства 
Е _ • : 7-: Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих 

. і'езпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 
-----чренням коронавірусної хвороби (COVID-19)»№ 540-ІХ від 30.03.2020, 
“ 2 -777 7 аним Президентом 2 квітня 2020 року, внесено зміни до частини першої 
:----- . 113 КЗпП, де передбачено оплату простою не з вини працівникам тому
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- у зв'язку карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, у 
;:: s i не менше 2/3 посадового окладу (ставки заробітної плати).
? І плата праці під час оголошення карантину:

убезпечити часткове переведення працівників на роботу в гнучкому та/або 
а :т акційному режимі, відтермінувати проведення нарад;

г допускати примусового відправлення працівників у відпустки, зокрема 
' z : * ереження заробітної плати;

'ерігати за працівниками середній заробіток на час простою, коли виникла
з т-. 'нича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для

- і; які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його 
з щповідно до статті 113 КЗпП У;

ьгікати працівників, які фактично не виходять на роботу під час карантину, 
що не виходять на роботу в зв’язку з простоєм (згідно ст. 34 КЗпП

: стою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції, збереження 
< —; щзров’я та забезпечення безпеки працівників та оточуючих, у випадку

. . • у працівника первинних ознак захворювання, Роботодавець
іа'еїтачує направлення такого працівника до медичного закладу для 
:. . алення діагнозу.

і летою реалізації заходів, передбачених законодавством у разі
■ . . злення карантину, Роботодавець вживає можливі заходи:

злення працівникам неповного або скороченого робочого часу (у разі 
К£ ж - - я працівником заяви про встановлення йому неповного робочого часу, 
і t > зазначити: вид неповного робочого часу (неповний робочий день чи 
г. : - ообочий тиждень), режим роботи (час початку та закінчення роботи),

; - 2-а який встановлюється неповний робочий час);
. 2 ення простою;

- 2сове запровадження дистанційної або надомної роботи;
- -2Щ22-2НЯ відпусток без збереження заробітної плати за заявою працівників 

статей 25,26 Закону України «Про відпустки»);
- 2 зження роботи за умови застосування засобів індивідуального та 

С ; " 2 ного захисту.
У і палку продовження роботи установи та відділів, Роботодавець:

' -1: платно забезпечує працівників засобами індивідуального захисту, 
та знешкоджувальними, антисептичними та дезінфікуючйми засобами,

2 зрмує працівників про профілактичні заходи, розміщені на офіційному 
с■ Еністерства охорони здоров’я України;

т танізує максимально безпечну доставку працівників до місця роботи та 
1'17. тчому напрямку тощо.

z .':: лечити надання всім категоріям працівників, матеріальної допомоги, в 
-пслі на оздоровлення, в сумі до одного посадового окладу на рік 

■. .7 альна допомога на поховання за значеним вище розміром не 
: •«. - ■ -сться), виплату премій відповідно до їх особистого внеску в загальні
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результати роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в 
гшторисах, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від ЗО 

. еэпня 2002 року «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 
7. зрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 

7галізацій окремих галузей бюджетної сфери».
Забезпечити комплектування класів учнями та визначити педагогічне 

вантаженйя працівників згідно з діючим законодавством, тобто до виходу 
: гагогічних працівників у відпустку.

. відповідності до ст. 44 КЗпПУ надавати вихідну допомогу працівникам ліцею 
7 припиненні трудового договору з підстав, визначених змістом цієї статті.

- Сприяти проходженню педагогами-жінками, які мають дітей віком до 14 
з, курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки за місцем проживання 

*. направлення їх у відрядження.
*. . Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком.

Забезпечувати належне утримання, прибирання навчальних, соціально- 
■ 7 нових приміщень ліцею.

2 Встановлювати головам профспілкових організацій, які здійснюють свої 
= -оваження на громадських засадах, щорічну винагороду в розмірі посадового 
гіду (ставки заробітної плати) за активну і сумлінну працю із захисту прав та 

. : гесів працівників.

~ ~ ^спілковий комітет зобов’язується:

прияти членам трудового колективу у відведенні їм земельних ділянок під 
.. зницькі товариства, городи, житлове будівництво.

п ганізувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, 
_ . гоять на обліку у профспілковій організації школи.

і: езпечити гласність при розподілі путівок. Сприяти організації санаторно- 
і ■ 7ТНОГО лікування та відпочинку членів профспілки та їх сімей. Путівки для 
п з ання виділяти перш за все тим, хто часто і тривалий час хворіє, хронічно 
і : 7 zm, тим, хто перебуває на диспансерному обліку за наявності відповідних 
і г ментів.

7 -анізувати проведення „ Днів здоров’я ”, виїзди на природу.
7ДЯТИ проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікуванню 

г__ з ликів, організовувати оздоровлення дітей працівників ліцею у дитячих 
• г ах відпочинку.
т : ^анізувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню працівників 
Ж Новому року ТОЩО.

7: зодити День шанування людей похилого віку. Забезпечити запрошення на 
а ветеранів праці та пенсіонерів.
і рияти вирішенню питань щодо регулярного безоплатного підвезення у 
ал .: кій місцевості до місця роботи і додому педагогічних працівників.

ни угоди домовились про наступне:
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' Спільно формувати, розподіляти кошти на соціальні, культурно-масові заходи 
з з використовувати їх виходячи з пріоритетів і реальних фінансових 
южливостей ліцею.

РОЗДІЛ VII.
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Адміністрація ліцею визнає профспілковий комітет повноважним 
д ставником інтересів працівників, які працюють у даному освітньому закладі 

■: годжує з ним накази та інші локальні нормативні акти з питань, що є 
■ от летом цього договору.

- іетрація зобов’язується:

‘ 'езпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності профспілкової 
з’зн.запії ліцею, встановлених чинним Законодавством, не допускати 

учення в її діяльність, обмеження прав або перешкоджання їх здійсненню
■ ”/ ст. 36, КЗпП ст. 243, КЗпС ст. 12, 40-45), погоджувати питання соціально - 

е ’ :з мінного характеру з комітетом профспілки. (Додаток 6)
2 22пя забезпечення діяльності профспілкового комітету, проведення зборів 
-газівників ліцею надавати безкоштовно приміщення з усім необхідним 
' всезнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням тощо.
-ізд звати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом 

• елективного договору, сприяти реалізації права профспілки по захисту
- з: зюк і соціально-економічних інтересів працівників.
- і.' і : ~ еч>ъати профспілкову організацію можливістю розміщувати власну 
зі :з звію у приміщеннях ліцею в доступних для працівників місцях.

~:_спювати умови преміювання, виплати винагород, а також гарантії, 
і д ■ сгдії і соціально-побутові пільги, встановлені в колективному договорі, 
і . ' д д\ профспілкових працівників.

".І: дечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх 
т.:т мздіз і служб ліцею (їдальня, медичний кабінет тощо) для здійснення 

: і наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного 
з. вн: папства станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням 
і:.з ного договору.

п дати протягом 7 днів вимоги і подання профспілкового комітету щодо 
wy-дд порушень Законодавства про працю та колективного договору, 
ж : : . - _з -: вживати заходів до їх усунення.
і. ідед з вати участь профспілкової сторони в підготовці змін і доповнень до 

в ею. обов’язковий розгляд їх пропозицій.
* д —-птах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації, 
тиюсг ■ .ти профспілкову сторону про плани і напрямки розвитку школи.

2 гати участь у заходах профспілкової сторони на її запрошення.
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РОЗДІЛ VIII. 
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Сторони зобов’язуються:

В означити осіб, відповідальних за виконання окремих положень Колективного 
:: ’ ?зору, та встановити термін їх виконання.
1 Один раз на рік проводити зустрічі адміністрації та профкому, на яких

2 ормувати сторони про хід виконання колективного договору.
Озічі на рік (серпень-вересень, січень-лютий) спільно аналізувати стан (хід)

нання колективного договору, заслуховувати звіти керівника закладу та
- 2 зд первинної профспілкової організації Межиріцького ліцею ім. І.С.Обдули

: реалізацію взятих зобов’язань на зборах трудового колективу.
- . разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов’язань (положень) 
.-^’7/вати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх

. ' зинних у невиконанні положень Колективного договору, притягати до 
: -: з. дальності згідно з чинним законодавством.

П~- з ком зобов’язується:

: и іти від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового
2 2 7 3 3 керівником установи, якщо він порушує законодавство про працю і
3 : з . : -/• є зобов'язань за колективним договором (ст.45 КЗпП).

- : істрація зобов’язується:

1 - і гтгвний договір підписаний у трьох примірниках, які зберігаються у кожної 
7 - 7 зють однакову юридичну силу.

1 : -: зливного договору закінчується 31.12. 2025 року.

• . 2 7 - Є2-2НЯМ ТРУДОВОГО КОЛЄКТИВу

’ : - _■ 2 7-: ого закладу
• Vj. - 7 223 7-7101 ліцей ІМ. І.С.Обдули»
Мек : _ 2 ■ 7 ї сільської ради»

. М. Муштат

ї організації



Додаток 1
до п.4.1 розділу IV 
Колективного договору

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівників Межиріцького ліцею ім.І.С.Обдули 

на 2021-2025 роки
і цільні положення

Положення про преміювання працівників освітнього закладу 
? ?: ' “єно відповідно до положень Кодексу законів України про працю, ст 97 

:; :; законів України про працю, Закону про оплату праці, Постанови 
.' -:ету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці

■ 7 __ вників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
- _ т півників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної
7.7 з метою стимулювання сумлінної праці працівників та визначає порядок

: < виплати їм премій за підсумками роботи.
2 Відповідно до пп. З та 53 Інструкції про порядок обчислення 

.7 ' --::ї плати працівників освіти від 15.04.1993 № 102, установа і закладам 
о - 7-7 вдано право передбачати у кошторисах установ і закладів витрати на
7; -7 задня, а також на стимулювання творчої праці й педагогічного 

і._- 7 ттства, у розмірах не менше 2 відсотків планового фонду заробітної

3 Премії працівникам здійснюються у відповідності з положенням про 
7; вання. які затверджуються керівниками установ за погодженням з

■ 7 <7литковими комітетами.
Положення про преміювання працівників розробляється 

ттт 2777єю освітніх закладів та погоджується з профспілковим комітетом.
7' П зложення спрямоване на піднесення матеріальної зацікавленості 

-і_ ■: < - 7 7 7-: у покращенні якості виконання посадових обов’язків, функцій та

з Дійсне Положення може бути доповнено або змінено відповідно до 
ч те-дивного договору за згодою профспілкового комітету.

~ д : та умови преміювання

1 Начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту 
ж Межиріцької сільської ради має право преміювати керівників 
і _ - закладів в межах асигнувань, передбачених кошторисом на оплату

2 2 і-'.ерівник освітнього закладу має право преміювати заступників в 
■ея_ і: 7дувань, передбачених кошторисом на оплату праці.

2 і Птдставою для виплати премії керівникам освітніх закладів є наказ
і відділу освіти та розпорядження сільського голови.

2 - Нерівник освітнього закладу має право преміювати заступників, 
ів._. 7 з 7світнього закладу в межах асигнувань, передбачених кошторисом
•!_ •/-” ”7 1Т7.
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2.5. Підставою для виплати премії працівникам освітнього закладу є наказ 
керівника освітнього закладу за погодження із виборним органом первинної 
профспілкової організації.

2.6. Конкретні розміри даних виплат встановлюються начальником відділу 
світи для керівників освітніх закладів.

2.7. Конкретні розміри даних виплат встановлюються керівником 
світнього закладу для заступників, працівників освітніх закладів.

;. Виплата премії

3.1. При визначенні премії директору ліцею враховується:
- своєчасна та якісна підготовка освітнього закладу до нового навчального 

-ску;
- організація чіткої роботи працівників закладу, створення сприятливою

■тю клімату в педагогічному колективі;
- систематична робота щодо зміцнення та покращення матеріально- 

-ехнічної бази освітнього закладу;
- створення належних умов щодо забезпечення охорони життя та здоров’я

- г зиків освітнього процесу;
- організація та проведення освітнього процесу в закладі на високому рівні.
3.2. При визначенні премії заступникам директора враховується:
- організація системи роботи щодо підвищення кваліфікації та професійної 

. _ .терності педагогів;
- створення належних умов щодо виконання навчальних програм;
- якісний та дієвий контроль за освітнім процесом, якістю знань, умінь, 

_?:чок учнів;
- чітку організацію роботи і здійснення контролю щодо забезпечення 

: гони життя і здоров’я учасників освітнього процесу.
3.3. При визначенні премії завгоспу враховується:
- якісна організація роботи щодо утримання приміщень освітнього закладу 

ежному санітарно-гігієнічному стані;
- чітка організація роботи щодо організації обліку та збереження 

« . ■ і 2 ільних цінностей;
- здійснена на високому рівні робота щодо підготовки освітнього закладу 

. -: ваго навчального року;
- належна організація та систематичний контроль протипожежного стану

: .: - нього закладу.
З -. При визначенні розміру премії педагогічним працівникам

:вується:
- ефективне володіння формами і методами організації освітньої

f ' ■ вміле їх застосовування, що забезпечує результативність роботи;
- наявність власного, або творче використання перспективного

ж : чного досвіду; систематичне ведення дослідницько-пошукової роботи 
п~: запровадження педагогічного експериментування, новаторських
■г і ■ розробки дидактичного матеріалу;

- товедення відкритих уроків для колег на основі новаторських методик
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- і власного досвіду (не менше 1 уроку протягом навчального року);
- бездоганне виконання службових обов’язків, передбачених посадовою

- струкцією;
- якість та результативність роботи;
- безумовне виконання Правил внутрішнього розпорядку освітнього 

-■ладу, Статуту освітнього закладу, колективного договору та наказів 
.паника;

- виконавча дисципліна;
- відсутність обґрунтованих зауважень;
- ініціативність та результативність у роботі; досягнення в роботі, які 

: 7зели до зростання рейтингу освітнього закладу на районному ( обласному )

- активна участь у роботі методичних об’єднань;
- ініціатива та творчість у виконанні посадових обов’язків;
- активна участь в громадському житті освітнього закладу;
- дотримання норм трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового

: оядку освітнього закладу;
- активна участь у підготовці освітнього закладу до нового навчального

»: проведенні позакласних та позашкільних заходів, зміцненні матеріально - 
■: - чної бази освітнього закладу;

- досягнення високих результатів у навчанні та вихованні учнів;
3.5. При визначенні розміру премії окремим працівникам враховується:
- сумлінне ставлення до виконання функціональних обов’язків;
- дотримання в роботі вимог діючого трудового законодавства. Правил 

в* ' —нього трудового розпорядку, інших нормативно-правових актів, які
е - ентують різні сторони їх трудової діяльності;

- відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки та охорони

- ініціативність у діяльності та результативність.
і 6. Розмір премії кожному окремому працівнику встановлюється у

■ свому відношенні до посадового окладу відповідно до особистого 
» > та не має обмежень.

2*. : чини повного або часткового позбавлення премії

Несвоєчасне або неякісне виконання завдань і своїх посадових 
!■< В СЛІВ.

- 2 Порушення трудової, фінансової дисципліни, відсутність ініціативи та 
шаг ~о ставлення до роботи.

Невиконання правомірних завдань керівника, відсутність 
хг пасивності у виконанні окреслених задач, низький рівень виконавчої 

--- ;ни
- - Несвоєчасне подання звітних та інших даних відповідно графіку, або 

в»’-, правлінь, відділів, органів місцевого самоврядування.
- 5 Працівники, яких звільнено з ініціативи адміністрації, або на яких 

же.:: - ? адміністративне чи дисциплінарне стягнення, позбавляються премії
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повному розмірі.
4.6. Працівників, які не забезпечили своєчасного і якісного виконання 

докладених на них завдань, допустили суттєві помилки та упущення в роботі.

Джерела преміювання

5.1. Премія працюючим виплачується за рахунок асигнувань, 
~ередбачених на оплату праці.

5.2. На преміювання також направляються кошти за рахунок економії 
:: нду заробітної плати, що утворюється протягом року в навчальному закладі.

5.3. Розмір економії заробітної плати визначається як різниця між 
типовою сумою асигнувань за кошторисом (з урахуванням змін, шо

порядком) та фактичними видатками.

Г олова

уваються:
КОМУНАЛЬНИЙ

7 ЗАКЛАД
І "МЕЖИРЩЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

їм. І. с. ОБДУЛИ’ L

О.М.Муштат

В.Г.Гончар



Додаток 2 
до п.3.14 розділу II 

Колективного договору

ТРИВАЛІСТЬ ВІДПУСТКИ ПРАЦІВНИКІВ ЛІЦЕЮ

ЗАКЛАДW 
МЕЖИРІЦЬКИЙ ЛІЦЕЙХг 
ЇМ. І. С. ОБДУЛИ- L

гт тт

Посада Тривалість

1 Директор ліцею та його заступники 56
Вчителі 56

-» Соціальний педагог 56
- Учитель-логопед 56
«• Практичний психолог 56

Завідуючий господарством 24
- Майстер виробничого навчання 42

Прибиральник службових 
приміщень

24

9 Водій 24
Сторож 24

Е 11- Комірник 24
Секретар 24

13. Кухар 24
14. Підсобний робітник 24
15. Інженер - електронік 24
16. Г ардеробник 24
17. Бібліотекар 24
18. Кочегар (машиніст) 24
19. Сестра медична 24
20 Лаборант 24
21 Робітніщ^^^^ад^щного

обслу^даннядаШіонтУ будівель
24

жДиректо О.М.Муштат

І олова
^пиНОГО і

Ж '^ss-ж
В.Г.Гончар
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Додаток З 
до п.27 розділу V 

Колективного договору

ПРОХОДЖЕННЯ МЕДОГЛЯДУ ПРАЦІВНИКАМИ ЛЩЕЮ

№ 
з/п

Назва професії Кількість разів

1. Педагогічний працівник 1 раз на рік
2. Прибиральник 

службових приміщень
1 раз на рік

3. ПращиДрЙац_______ 2 рази на рік
,^^лОМУНАЛЬНИй\^

/у?/ ЗАКЛАД

(4®/"МЕЖИРІЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
Ш їм. І. С. ОБДУЛИ' 

„ U°\ МЕХИРІЦЬКОЇ

Директоре І л іцеїОдди ■

Г олоиаМ
І

/ і/ю

ПЕРвиннд
, П₽ОфСПІЛХ0йД

'КОМУНД^А^Ц(Я 

<g|

\\О А\ мЛЬСЬйпі'и,./: 
РА4И» у

О.М.Муштат

В.Г.Гончар
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Додаток ‘ 
до п. 16 розділу IA 

Колективного договор

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО П 
ЩОРІЧНУ ДОДАТКОВУ ВІДПУСТКУ

№ 
з/п

Назва професії Кількість днів 
відпустки

Вид відпустки

1. Директор закладу освіти до 3 к.дн. Щорічна додаткова 
відпустка за особливий 

характер праці
Заступники директора до 3 к.дн. Щорічна додаткова 

відпустка за особливий 
характер праці

3. Прибиральник службових 
приміщень

до 4 к.дн. Щорічна додаткова 
відпустка у зв’язку зі

Комірник до 4 к.дн. шкідливим умовами
5 Кухар до 4 к.дн. праці
6. Підсобний робітник до 4 к.дн.
— Завідуючий 

господарством
до 7 к.дн. Щорічна додаткова 

відпустка у зв’язку з
8. Водій до 7 к.дн. ненормованим робочим
9. Секретар до 7 к.дн. днем
10. Інженер-електронік до 7 к.дн.
11. Бібліотекар до 7 к.дн.
12. Кочегар(машиніст) до 7 к.дн.

Сестра медична до 7 к.дн.
Лаборант до 7 к.дн.

/Ы' xS
Жуко М У Н АЛ Ь Н И й Afe. 

ЗАКЛАД V
■ Л’МЕЖИРЩЬКИЙ ЛІЦЕЙ \ 

; IM. 1. С. ОБДУЛИ’

. МЕЖИРІЦЬКОЇ /
“А сільської ради’ /< 

Директор ДІдеЮ-іваБУМК

//V, ПЕРВИННА \AV\\

Головатж профспілкова \й,^\
//*«/ ОРГАНІЗАЦІЯ
||§ g І КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ | = о 
ІІоЗІ «МЕЖИРІЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ lag

їм. 1. С. ОБДУЛИ»»AA<5.\ МЕЖИРІЦЬКОІ
'•vAVk СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» /сР^//

Жаз ш\ADо (W

і!

О.М.Муштат

В.Г.Гончар



Додаток 5 
до п. 1 розділу V 

Колективного договору

ЗАХОДИ 
з охорони праці, безпеки життєдіяльності відповідно до вимог нормативних 

документів з охорони праці 
профспілкової організації Межиріцького ліцею ім. І.С.Обдули 

на 2021-2023р.р.

№ 
з/п

Вид діяльності Відповідальні Строки

Видавати накази:
1. Про створення комісії перевірки 

готовності школи до роботи в новому 
навчальному році

Директор Серпень

2. Про впровадження закладу Закону 
України „ Про охорону праці ”

Директор У разі 
потреби

3. Про організацію роботи з охорони праці і 
дотримання правил техніки безпеки у 
навчальному році

Заступник директора з 
НВР

У разі 
потреби

4. Про організацію роботи по 
попередженню дитячого та виробничого 
травматизму

Заступник директора з 
НВР

У разі 
потреби

5. Про створення комісії для розслідування 
нещасних випадків

Директор У разі 
потреби

6. Про організацію гарячого харчування 
учнів

Директор У разі 
потреби

7. Про організацію роботи по запобіганню 
харчових отруєнь у шкільній їдальні та 
інфекційних захворювань учнів.

Директор У разі 
потреби

8. Про організацію роботи з протипожежної 
безпеки

Директор У разі 
потреби

9. Про призначення відповідальних за 
протипожежний стан

Директор У разі 
потреби

10. Про організацію роботи з безпеки 
дорожнього руху

Заступник директора з 
НВР

У разі 
потреби

11. Про створення комісії з трудових спорів Директор 
і голова ПК

Вересень- 
жовтень

12. Про заборону тютюнопаління та 
організацію роботи по пропаганд і 
здорового способу життя

Директор Вересень

13 Про організацію чергування вчителів та 
учнів у школі, їдальні, на подвір’ї

Директор 
Заступник директора з

НВР

Вересень

14. Про введення „ Правил внутрішнього 
трудового розпорядку ”

Директор У разі 
потреби

15. Наносити попереджувальні написи, 
знаки, котрі сигналізують про наявність 
безпеки, на наявне в школі обладнання

Завідувач господарством серпень, 
лютий

кожного

зі



року
16. Виконати в котельних приміщеннях 

фарбування трубопроводів відповідно до 
вимог ГОСТу 1402 „Трубопроводи 
промислових підприємств”, а саме: вода - 
зелений, пара - червоний, горючий газ - 
жовтий, рідке паливо - коричневий, інші 
речовини - сірий.

Завідувач господарством до 01.09.

17. Контролювати дотримання вчителем хімії 
правил техніки безпеки при виконанні 
небезпечних дослідів у демонстративній 
шафі

Відповідальні за ОП 
члени ПК

Система
тично

18. Підтримувати у належному стані вхідні 
двері всіх приміщень. Вчасно проводити 
їх ремонт та реконструкцію для 
забезпечення в приміщеннях необхідного 
температурного режиму

Завідувач господарством Протягом 
року

19. Підтримувати у підсобних приміщеннях, 
сараях належний санітарний стан

Завідувач господарством Система
тично

20. Вчасно вивозити з території сміття, 
металобрухт, макулатуру

Завідувач господарством Система
тично

21. Здійснювати випробування всіх
спортивних споруд, оформляти відповідні 
акти

Голова ПК 
вчителі фізичного 

виховання

Серпень,що 
року

22. Здійснювати контроль за
функціонуванням виробничого
обладнання з метою забезпечення 
безпеки праці

Члени ПК Періодично

23. Забезпечувати своєчасний ремонт 
обладнання, за допомогою якого 
підтримується процесе життєдіяльності 
навчального закладу

Завідувач господарством За потребою

24. Проводити атестацію з охорони праці 
робочих місць працівників закладу.

Атестаційна комісія жовтень

25. Дотримуватися санітарних норм по 
утриманню побутових приміщень, 
надвірних туалетів

Завідувач господарством Система
тично

26. Підтримувати у належному стані 
тротуари на території

Завідувач господарством Протягом 
року

27. Забезпечувати організацію якісного 
чергування у навчальних приміщеннях та 
на території педагогічних працівників та 
класів під час здійснення освітнього 
процесу

Заступник директора з 
НВР

протягом 
року

28. У плані роботи школи на рік поширено 
розробляти розділ „Охорона життя дітей і 
педагогів, забезпечення і зміцнення їх 
здоров’я, соціальний захист, заходи 
безпеки, охорони праці, санітарно- 
профілактичні та оздоровчі заходи”

Директор 
голова ПК

Щороку

29. Скласти план заходів по попередженню 
травматизму під час освітнього процесу.

Заступник директора з 
НВР

У разі 
потреби
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' ЗАКЛАД \
МЕЖИР|Цький ЛІЦЕЙ’ 

>₽^«г 

4J-nibCbKOi РАДИ'

зо. План заходів профілактики побутового 
травматизму серед педагогічного та 
учнівського колективу

Заступник директора з 
НВР

У разі 
потреби

31. Заходи по охороні праці. Заступник директора з 
НВР

У разі 
потреби

32. План заходів щодо запобігання аваріям, 
пожежам і нещасним випадкам 
виробничого характеру

Заступник директора з 
НВР

У разі 
потреби

33. План заходів щодо пожежної безпеки в 
школі

Заступник директора з 
НВР

У разі 
потреби

34. План проведення занять з підготовки 
працівників школи до дій у надзвичайних 
ситуаціях

Заступник директора з 
НВР

У разі 
потреби

35. Розробляти циклограму роботи
адміністрації з охорони праці та безпеки 
ЖИТТЯ - . _____

Заступник директора з 
НВР

Щороку

перзиннд 
ПРОФСПІЛКОВА

ОРГАНІЗАЦІЯ

Г олош^Й

fart, І. С. ОБДУЛИ» 
МЄЖИЯЦЬКОЇ

С:,*}гЛДи»

О.М.Муштат
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Додаток 6 
до п.1 розділу VII 

Колективного договору

ПЕРЕЛІК 
питань соціально-економічного характеру, що погоджуються 

керівником закладу з комітетом профспілки

№ Питання і документи Підстава
1 Правила внутрішнього трудового 

розпорядку
Ст. 142 КЗпП України

2 Попередній та остаточний розподіл 
навчального навантаження

П. 20 Правил внутрішнього 
трудового розпорядку, п. 63 
Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати 
працівників освіти

3 Розклад уроків П. 20 Правил внутрішнього 
трудового розпорядку

4 Графіки робочого дня і змінності 
техперсоналу

П. 21 Правил внутрішнього 
трудового розпорядку

5 Залучення працівників у виняткових 
випадках до роботи у святкові, вихідні дні 
та до надурочних робіт

Ст. 71 КЗпП України п. 23 
Правил внутрішнього трудового 
розпорядку

6 Графіки відпусток Ст. 79 КЗпП України
7 Склад атестаційної комісії П. 6.1. Положення про атестацію 

педагогічних працівників 
України

8 Звільнення працівників за ініціативою 
адміністрації за підстав, передбачених п. 1 
(крім ліквідації організації) п.п. 2-5-7 ст.
40 п.п. 2, 3 ст. 41 КЗпП України тобто при:
П. 1 ст. 40 - скорочення штатів^ 
реорганізації;
П. 2 ст. 40 - невідповідність посаді 
внаслідок недостатньої кваліфікації або 
стану здоров’я;
П. 3 ст. 40 - систематичного невиконання 
без поважних причин посадових 
обов’язків;
П. 4 ст. 40 - прогули без поважних 
причин;
П. 5 ст. 40 - не появі на роботу більше 4-х 
місяців внаслідок хвороби (крім 
особливого списку);
П. 7 ст. 40 - появі на роботу в нетверезому 
стані;
П. 2 ст.41 - винних діях при

Ст. 43 КЗпП України
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обслуговуванні матеріальних цінностей, 
якщо вони дають підстави для втрати 
довіри;
П. 3 ст. 41 - аморальному вчинку, 
несумісному з виховними функціями.

9 Накладання дисциплінарних стягнень на 
членів профкому

Ст. 252 КЗпП України

10 Заходи з охорони праці та техніки безпеки Ст. 161 КЗпП України
И Правила з техніки безпеки у навчальних 

кабінетах, майстернях, спортзалах, 
котельнях і т.д.

Правила безпеки життєдіяльності

12 Тарифікаційні списки П. 4 додатки 1, 2, 3 Інструкції 
про порядок обчислення 
заробітної плати працівників 
освіти

13 Перелік працівників із числа 
адміністративно-господарського, 
навчально-допоміжного персоналу, які 
мають право на підвищення посадових 
окладів

П. 31 Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати 
працівників освіти (на 15-25 %)

14 Доплати за суміщення професій (посад), 
розширення зони обслуговування чи 
збільшення обсягів виконуваних робіт

П. 52 Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати 
працівників освіти

15 Положення про преміювання, розміри 
матеріальної допомоги та премій 
працівникам та керівникам установ

П. 53 Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати 
працівників освіти

16 Перелік робіт, на які встановлюється 
доплата за важкі і несприятливі умови 
праці, атестація робочих місць, розміри 
доплат за видами робіт

Додаток № 9 до Інструкції про 
порядок обчислення заробітної 
плати працівників освіти

17 Надання відпусток педагогічним 
працівникам у робочий час (в окремих 
випадках)

Ст. 11 Закону України «Про 
відпустки»

Директор лі

Голова

О.М.Муштат

В.Г.Гончар
•,МВМ’₽ІЦЬКИЙЛЩ£Й 1ёР

ІМ. I. С. О5ДУЛИ» /§ Sil
мйкиріцької /SS// ’^^^ОЛЬСЬКОЇРАДИ,



Додаток 7 
до п.26 розділу V 

Колективного договору

Перелік професій і посад, яким безкоштовно видається спеціальний одяг, 
засоби індивідуального захисту

№ 
з/п

Назва професій і посад Термін Назва та 
кількість

1 Кухар 2 рази на 
рік

2 халати
2 косинки
2 х/б фартухи 
рукавички

2 Прибиральник службових приміщень, 
загальних убиралень та санвузлів

1 раз на рік х/б халат 
рукавички

3 Робітник з комплексного 
обслуговування та ремонту будівель
Кочегар (машиніст)
Водій
Майстер виробничого навчання

1 раз на рік х/б костюм

4 Сестра медична 1 раз на рік х/б білий халат



Додаток 8 
до пункту 4.2 розділу IV 
Колективного договору

ПОЛОЖЕННЯ
про регулювання надбавок і доплат при оплаті праці педагогічних, 

медичних^ бібліотечних та інших працівників КЗ «Межиріцький ліцей ім.
І.С.Обдули» Межиріцької сільської ради».

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення про регулювання надбавок і доплат при оплаті праці 
педагогічних, медичних, бібліотечних та інших працівників КЗ «Межиріцький 
ліцей ім. І.С.Обдули» Межиріцької сільської ради» визначає окремі правові та 
організаційні основи оплати праці працівникам .

2. Завданням даного Положення є створення чітких правил для визначення 
розмірів додаткової заробітної плати, а також інших заохочувальних та 
компенсаційних виплат у випадках, передбачених чинним законодавством.

3. Дане Положення розроблене на підставі, у відповідності та на виконання 
норм Конституції України, Кодексу Законів про Працю України, Законів 
України «Про оплату праці», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Постанов Кабінету Міністрів України «Про 
встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних 
закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх 
підпорядкування» від 23.03.2011р. №373, «Про затвердження розмірів 
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за 
окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» від 
20.04.2007р. №643 «Про внесення зміни до пункту 1 Постанови Кабінету 
Міністрів України від 30.09.2009р. №1073» від 25.03.2014р. №89, наказу 
Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.1993р. №102, наказу 
Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005р."Про впорядкування 
умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників 
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 року № 156-р "Про заходи щодо 
збалансування місцевих бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання" та інших 
нормативно-правових актів.

4. Розмір фонду оплати праці для освітнього закладу завчасно доводиться 
фінансовим відділом Межиріцької сільської ради, виходячи із затвердженого 
фонду оплати праці.

5. Дія цього Положення не поширюється на правові відносини стосовно 
виплати основної заробітної плати та є легітимною стосовно педагогічних, 
медичних, бібліотечних та інших працівників КЗ «Межиріцький ліцей ім. 
І.С.Обдули» Межиріцької сільської ради».
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6. Доплати не виплачуються або зменшується її відсоток за рішенням 
педагогічної ради та за погодженням із профспілковим комітетом закладу у разі:
- якщо працівник має за напрямком дисциплінарне стягнення або не виконує в 
повному обсязі (згідно відпрацьованих критеріїв) покладених на нього 
обов’язків.

1. Визначення розміру надбавки, встановленої з метою підвищення 
престижності праці педагогічним працівникам

1.1. Розмір надбавки педагогічним працівникам встановлюється 
керівником КЗ «Межиріцький ліцей ім. І.С.Обдули» Межиріцької сільської 
ради» на підставі пропозицій педагогічної ради та за погодженням 
профспілкового комітету закладу за підсумками попередньо відпрацьованих 
критеріїв у межах фонду оплати праці відповідно до вимог Постанови Кабінету 
України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, 
позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів 
незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011р. № 373 та цього Положення.

1.2. Надбавка встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, 
що виконується працівником.

1.3. За наявності коштів фонду оплати праці керівник закладу освіти або 
установи за погодженням з профспілковим комітетом закладу або установи 
визначає надбавку у граничному розмірі до 20 відсотків посадового окладу.

1.4. При визначенні розміру надбавки працівникові керівник закладу 
освіти або установи спільно з профспілковим комітетом закладу враховує в тому 
числі:
- виконавську дисципліну працівника;
- якість та сумлінність виконання доручених працівнику завдань;
- трудову дисципліну;
- певні результати та досягнення в роботі;
- виявлення ініціативи, втілення сучасних проектів, технологій, інновацій та 
інше.

1.5. Для нарахування надбавки керівник КЗ «Межиріцький ліцей ім. 
І.С.Обдули» Межиріцької сільської ради» повинен надати до освіти фінансового 
відділу Межиріцької сільської ради відповідний наказ про встановлення 
надбавки у межах фонду оплати праці із зазначенням конкретного відсотка за 
попередній місяць.

1.6. У випадку наявності у працівника дисциплінарних стягнень такому 
працівнику надбавка нараховується в останню чергу на частину фонду оплати 
праці (або за відсутності коштів не нараховується), яка залишилась після 
визначення розміру надбавки іншим працівникам закладу.

2. Надбавка за особливі умови роботи працівникам бібліотек.
Розмір надбавки (граничний розмір 50% від посадового окладу) 

встановлюється за особливі умови роботи працівнику бібліотеки.
При остаточному визначенні розміру надбавки керівник закладу освіти 

або установи спільно з профспілковим комітетом закладу враховує в тому числі: 
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організацію та проведення культурної, просвітницької, освітньої, 
інформаційної, науково-дослідницької, методичної роботи та інших виховний 
заходів працівником бібліотеки;
- роботу із книжковим фондом та роботу по його відновленню і збереженню.

3. Визначення розмірів інших видів додаткової заробітної плати 
педагогічним працівникам

Доплата за завідування бібліотекою освітнього закладу:
- розмір фонду оплати праці (доплата за завідування бібліотекою - від 5 д< 

15% від посадового окладу) для КЗ «Межиріцький ліцей ім. І.С.Обдули 
Межиріцької сільської ради» в штатному розкладі якого є посада бібліотечног 
працівника, завчасно доводиться фінансовим відділом Межиріцької сільське 
ради, виходячи із затвердженого фонду оплати праці.

- розмір доплати за завідування бібліотекою встановлюється керівнико 
КЗ «Межиріцький ліцей ім. І.С.Обдули» Межиріцької сільської ради» на підстаз 
пропозицій педагогічної ради та за погодженням із профспілковим комітето 
освітнього закладу за підсумками попередньо відпрацьованих критерії 
відповідно до вимог наказу Міністерства освіти України «Про затверджені 
Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» в 
15.04.1993р. №102 та цього Положення.

4. Додаткові оплати за окремі види педагогічної діяльності.
4.1. За завідування навчальними кабінетами.

Кількість кабінетів та розмір доплати (10% - 13% від посадового окла/і 
їх завідувачам встановлюється керівником КЗ «Межиріцький ліцей і 
І.С.Обдули» Межиріцької сільської ради» на підставі пропозицій педагогічь 
ради та за погодженням із профспілковим комітетом закладу освіти 
підсумками попередньо відпрацьованих критеріїв.

При остаточному визначенні розміру доплати за завідування навчальн 
кабінетом керівником закладу освіти спільно з профспілковим комітет 
закладу освіти враховує в тому числі:
- стан збереження навчального кабінету;
- рівень позакласної, наукової, дослідницької, методичної роботи;
- об’єм виготовлених наочних приладів, роздаткового матеріалу тощо.

4.2. Про додаткову оплату праці за класне керівництво.
Розмір доплати у I-IV класах (20% від посадового окладу), в V-XI (X 

класах (25% від посадового окладу) встановлюється керівником 
«Межиріцький ліцей ім. І.С.Обдули» Межиріцької сільської ради» на піде: 
пропозицій педагогічної ради та за погодженням із профспілковим коміте' 
освітнього закладу за підсумками попередньо відпрацьованих критеріїв.

При остаточному визначенні розміру доплати за класне керівниг 
керівник закладу освіти враховує в тому числі:
- якість виховної роботи з урахуванням вікових та індивідуальних особливое 
учнів;
- відсутність серед вихованців класного колективу правопорушень, випа,



бездоглядності, пропусків без поважних причин;
- регулярність та ефективність роботи з батьками;
- відсутність скарг та конфліктних ситуацій з боку батьків;
- організацію харчування учнів класу та заходів щодо оздоровлення;
- якісне ведення документації, пов'язаної з виконанням повноважень класного 
керівника (класних журналів, особових справ, виховних планів тощо).

4.3. Про додаткову оплату праці за перевірку зошитів та письмових робіт.
Розмір доплати за перевірку зошитів у I-IV класах (15% ставки заробітної 

плати незалежно від навантаження), за перевірку письмових робіт з мов та 
літератури (20% ставки заробітної плати), математики (15% ставки заробітної 
платні, іноземної мови (10% ставки заробітної плати) встановлюється 
керівником КЗ «Межиріцький ліцей ім. І.С.Обдули» Межиріцької сільської 
ради» на підставі пропозицій педагогічної ради та за погодженням із 
профспілковим комітетом освітнього закладу за підсумками попередньо 
відпраль: заних критеріїв.

При остаточному визначенні розміру доплати за перевірку зошитів та 
письмових робіт керівник закладу освіти враховує в тому числі:
- систематичну перевірку письмових робіт;
- оцінкг л :-ія якості виконання письмових робіт відповідно до загальних вимог 
тощо.

4.4. За завідування майстернею.
Р:: : доплати (15% - 20% ставки заробітної плати) встановлюється 

керівни? . : 3 «Межиріцький ліцей ім. І.С.Обдули» Межиріцької сільсько'
ради» - _ підставі пропозицій педагогічної ради та за погодженням і: 
профайл-комітетом освітнього закладу за підсумками попередим 
відпрахі - критеріїв.

Гл лі точному визначенні розміру доплати за завідування майстернек 
керівннт і--.- ал/ освіти враховує в тому числі:
- стан - -:ня майстерні;
- рівень ~ _ лісної, наукової,, дослідницької, методичної роботи;
- об’єм і -. злених наочних приладів, роздаткового матеріалу тощо.

4.5 . ведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів в 
освітньому закладі.

F л : л лтати встановлюється від кількості класів (від 10 до 19 -10%, ві 
20 до2- -2і зід посадового окладу) керівником КЗ «Межиріцький ліцей іь 
І.С.Обл ' ► \ і киріцької сільської ради» на підставі пропозицій педагогічне 
ради ті _ лдженням із профспілковим комітетом освітнього закладу s 
підсум- _ л едньо відпрацьованих критеріїв.

12 т л л: -гному визначенні розміру доплати за проведення позакласш 
роботи : : го виховання учнів керівник закладу освіти враховує в тоіу
числі:
- якість 7 л. м_ : змістовної позакласної роботи з фізичного виховання;
- резул ~ л £: ■ л - .часті вихованців в масових заходах різного рівня;



- особисту участь педагога у заходах з фізичного виховання;
- якісне ведення документації, пов’язаної з виконанням позакласної роботи 
фізичного виховання вчителем фізичної культури тощо.

4Г6. За завідування кабінетами обчислювальної техніки.
Розмір доплати (5%-10% від посадового окладу) встановлюєті 

керівником закладу освіти на підставі пропозицій педагогічної ради та 
погодженням із профспілковим комітетом освітнього закладу за підсумка 
попередньо відпрацьованих критеріїв.

4.7. За завідування навчально-дослідними ділянками.
Розмір доплати 13% від ставки заробітної плати встановлюєт 

керівником КЗ «Межиріцький ліцей ім. І.С.Обдули» Межиріцької сільсь 
ради» на підставі пропозицій педагогічної ради та за погодженням 
профспілковим комітетом освітнього закладу за підсумками попереді 
відпрацьованих критеріїв.

5. Стимулюючі доплати та надбавки
5.1. Встановити надбавку педагогічним, медичним, бібліотечним та інп 

працівникам закладу освіти в розмірі до 50 % посадового окладу (ста 
заробітної плати) за високі досягнення у праці, за виконання особливо важлі 
роботи (на строк її виконання), за складність та напруженість у роб 
Граничний розмір зазначених надбавок не повинен перевищувати 50 
посадового окладу.

5.2. Встановити доплату педагогічним, медичним, бібліотечним та іні 
працівникам закладу освіти до 50% посадового окладу (ставки заробітної пл 
за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення проф 
(посад), за розширення зони обслуговування, збільшення обсягу виконувї 
робіт або за вакантною посадою. Зазначені види доплат керівникам осві 
закладів та їх заступникам не встановлюються.

5.3 Встановити доплату керівнику закладу освіти, його заступника] 
завгосп} за розширення зони обслуговування і складність та напруженіс 
розмірі 50% посадсш^Е^юкладу, збільшення обсягу виконуваних робіт аС 
вакантною посад^юр^^^^Гж 
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