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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  

   Договір укладений з метою регулювання соціально-трудових 

відносин, посилення соціального захисту працівників, визнаючи даний 

колективний договір нормативним актом, сторони домовились про наступне: 

 1. Договір укладено між керівником навчального закладу № 52 в особі 

Цибіної Лариси Михайлівни  з одного боку, і профспілковим комітетом ДНЗ 

№52 в особі  Прокопенко Анжели Валентинівни від імені трудового 

колективу, з іншого боку. 

 2. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового 

коллективу, протокол №16  від 4. 12. 2015 року,  набуває законної сили від 

дня його підписання. 

 3. Цей колективний договір діє до прийняття нового або 

продовжується на наступний період з наступними доповненнями й змінами. 

4. Сторони визнають повноваження один одного й зобов’язуються 

дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності, 

представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, 

конструктивності й аргументованості при проведенні переговорів, при 

з’ясуванні змін і доповнень до колективного договору. 

5. Колективний договір складений із чинним законодавством. 

6. Положення колективного договору діють безпосередньо, є 

обов’язковими для дотримання адміністрацією, працівниками й 

профспілковим комітетом. 

7. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників 

навчального закладу. 

8. Зміни та доповнення до колективного договору вносяться в 

обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства з питань, 

що є предметом колективного договору, та з ініціативи однієї із сторін після 

проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди та здобувають 

правочинність після схвалення загальними зборами колективу. 
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9. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін та доповнень до 

колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення 

приймаються в 10 – ий термін від дня їх отримання іншою стороною. 

10. Жодна з сторін, що уклали даний договір, не може протягом усього 

строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють 

норми, положення, зобов’язання колективного договору або припиняти їх 

виконання. 

11. Сторони починають переговори щодо укладання нового договору 

не пізніше, як за 2 місяці до закінчення календарного року (або закінчення 

терміну дії договору, на який він укладений). 

12. Після схвалення проекту колективного договору вповноважені 

представники сторін у триденний строк підписують договір. 

13. Після підписання колективний договір спільно подається на 

реєстрацію в міські органи виконавчої влади. 
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Розділ І 

Виробничі та трудові відносини 

1. Адміністрація зобов’язується: 

 1.1.Забезпечувати ефективну діяльність навчального закладу, виходячи 

з фактичних розмірів фінансування й раціонального використання 

позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи, поліпшення 

становища працівників. 

1.2. Забезпечувати розвиток і зміцнення матеріально – технічної бази 

навчального закладу, створення оптимальних умов для організації навчально 

– виховного процесу. 

1.3. При прийомі на роботу працівника по трудовому договору 

роз’яснити під розписку його права, обов’язки, інформувати про умови 

роботи, пільгах і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до 

діючого законодавства й даного колективного договору ст. 29 КЗпП України. 

1.4 . Не вимагати від працівника виконання роботи, яка не обумовлена 

трудовим договором та посадовою інструкцією без його та профспілкової 

згоди. 

1.5.Звільнення працівників – членів профспілок з ініціативи 

адміністрації здійснювати за попереднім узгодженням із профспілковим 

комітетом відповідно діючому законодавству ст. 42,43 КЗпП України. 

1.6.  Протягом 2 – х днів від часу одержання інформації доводити до 

відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно 

трудових відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права й 

обов’язки працівників. 

1.7. Нововведення, зміни та перегляд норм праці проводити після 

узгодження з профспілковим комітетом. 

1.8.Забезпечувати гласність всіх заходів, нормування праці, 

роз’яснення працівникам причини перегляду норм праці й умов застосування 

нових норм. 
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1.9. Про введення нових норм або зміни діючих норм праці 

повідомляти не пізніше, як за 2 місяця до їх введення (ст. 86 КЗпП України). 

1.10. Сприяти своєчасному (не рідше 1 разу на 5 років) підвищенню 

кваліфікації педагогічних працівників, гарантувати їм при цьому певні 

пільги, компенсації відповідно до діючого законодавства, зі збереженням 

середньої заробітної плати й оплати їх при проведенні за межами м. 

Маріуполя. 

1.11. Розподіл навчального навантаження здійснювати за узгодженням 

з профспілковим комітетом. Попередній розподіл навантаження на 

наступний навчальний рік проводити наприкінці поточного навчального 

року, про що повідомляти працівників: 

- навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки 

встановлювати тільки за письмовою згодою працівника; 

-  режим роботи, графіки роботи затверджувати при узгодженні із 

профспілковим комітетом. Для працівників ДНЗ №52 встановлено 

п’ятиденний робочий день з двома вихідними днями (субота, неділя), крім 

сторожів, які працюють за графіком змінності . 

1.12. У разі впровадження в установі чергування завчасно узгоджувати 

з профспілковим комітетом графіки. Залучати до роботи окремих працівників 

у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових випадках за згодою і за 

погодженням з профспілковим комітетом з наданням відгулу і в інший час 

(ст.72, ст.107 КЗпП). 

1.13. Забезпечувати дотримання працівниками Правил внутрішнього 

трудового розпорядку навчального закладу, сприяти створенню в колективі 

здорового морально – психологічного клімату: 

Попереджати виникнення індивідуальних і колективних трудових 

конфліктів, а у випадку виникнення забезпечити вирішення їх відповідно до 

діючого законодавства; 

Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по 

розгляду індивідуальних трудових спорів. 
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1.14. У зв’язку з безперервно діючим циклом роботи й з урахуванням 

виробничої необхідності за узгодженням із профспілковим комітетом 

встановити графік роботи сторожів з одним вихідним днем, з введенням 

підсумкового робочого часу, для того, щоб тривалість робочого часу за 

обліковий період не перевищувала нормованого числа робочих годин (ст. 50, 

51, 61 КЗпП України). 

1.15. Надавати щорічні відпустки працівникам відповідно до графіка, 

що затверджується разом із профспілковим комітетом в січні поточного року 

і доводиться до відома працівників під підпис. 

1.16.  Надавати щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і 

важкими умовами праці, тривалість відпустки встановити залежно від 

результатів атестації робочих місць за умовами праці. (Закон України «Про 

відпустки» ст.7 аб. 2). (Додаток №12) 

1.17. Надавати 3 календарних дні без збереження заробітної плати у 

випадках: 

- народження дитини; 

- проводів на військову службу (батькам); 

- шлюбу працівника або його дітей; 

- смерті рідних або близьких родичів. 

 1.18. Надавати відпустку без збереження заробітної плати згідно ст. 25 

та ст..26 Закону «Про відпустки». 

Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника 

надається в обов’язковому порядку: 

 -.матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі 

тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має 2 – х і більше 

дітей віком до 15 років або дитину – інваліда – тривалістю до 14 календарних 

днів щорічно; 

      - матері або іншим особам, зазначеним у частині третій ст. 18 та частині 

першій ст. 19 цього Закону, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду 
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– тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до 

досягнення дитиною 6 років. 

      - пенсіонерам за віком та інвалідам ІІІ групи – тривалістю до 30 

календарних днів щорічно; 

       - інвалідам І та ІІ груп – тривалістю до 60 календарних днів щорічно; 

       -  особам, які одружуються – тривалістю до 10 календарних днів; 

       - працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка 

(дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, пасербиці), братів, 

сестер - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного 

для проїзду до місця поховання та повернення назад; інших рідних - 

тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для 

проїзду до місця поховання та повернення назад; 

        -  працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, 

який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього 

догляду – тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш 30 

календарних днів; 

        - працівникам для завершення санаторно – курортного лікування – 

тривалістю, визначеною у медичному висновку; 

        - працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади 

– тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для 

проїзду до місцезнаходження навчального закладу та повернення назад; 

        - сумісникам – на термін до закінчення відпустки за основним місцем 

роботи; 

        - працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну 

основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них 

грошову компенсацію – тривалістю до 24 календарних днів у перший рік 

роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну 

безперервної роботи; 
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        - працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, 

протягом 4 – ого року навчання – надається за їх бажанням 1 вільний від 

роботи день на тиждень без збереження заробітної плати. 

1.19. Відкликати працівників з відпустки лише при їх згоді й у 

випадках, відповідно до законодавства (ст.79 КЗпП, ст. 12 КЗоТ). 

1.20.  Надавати працівникам додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, 

а також соціальні відпустки відповідно до діючого законодавства ( ст. 13 – 20 

КЗоТ): 

         -  надавати жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або 

дитину – інваліда, самотній матері, соціальну відпустку тривалістю 10 

календарних днів; при наявності декількох підстав тривалість відпустки не 

може перевищувати 17 календарних днів ( ст. 19 Закону України «Про 

відпустки»). 

         - жінкам, які всиновили дитину старше 3-х років надається одноразова 

оплачувана відпустка у зв’язком з усиновленням дитини протягом 56 

календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання 

законної сили рішення про усиновлення дитини, цим правом може 

скористуватися батько дитини (ст.182, прим.КЗпП України) 

1.21. Надавати відпустку або його частину працівникам у зв’язку з 

необхідністю санаторно – курортного лікування (Постанова КМУ від 

14.04.1997р. №346, ст. 10 ЗУ «Про відпустки»). 

1.22.  Давати додаткову відпустку до 7 оплачуваних календарних днів 

працівникам за ненормований робочий день, у яких відпустка не перевішує з 

усіма надбавками й пільгами 59 календарних днів (ст. 8 ЗУ «Про відпустки). 

Перелік: керівник, завідувач господарством. 

1.23.  Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше 

ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закон України «Про 

відпустки»). 
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Профспілковий комітет зобов’язується 

       1.2.1. Роз’ясняти членам трудового колективу зміст нормативних 

документів, що стосуються організації праці, їхнього права й обов’язків. 

        1.2.2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни й правил внутрішнього 

розпорядку навчального закладу; 

        1.2.3.  Проводити постійний контроль над своєчасним введенням у дію 

нормативних документів з питань трудових відносин, організації нормування 

праці, розподілу навчального навантаження; 

        1.2.4. Активно й повною мірою реалізовувати права, надані йому 

відповідно до типового положення атестації педпрацівників України ( з 

урахуванням змін і доповнень, внесених відповідно до листа Міністерства 

освіти України № 930 від 6.10.10). 

         1.2.5. Організовувати культурно-масові заходи (вечори відпочинку, 

присвячені знаменним датам). 

 

Трудовий колектив зобов’язується 

        1.3.1.Попереджати виникнення трудових конфліктів, сприяти здоровому 

моральному клімату в колективі; 

        1.3.2.  Сумлінно ставитися до своїх посадових обов’язків, виконувати їх 

на високому професійному рівні, додержуватися дисципліни праці, вчасно й 

точно виконувати накази й розпорядження адміністрації, вимоги 

нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна. 
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Розділ ІІ 

Забезпечення зайнятості 

1. Адміністрація зобов’язується: 

         2.1. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, 

реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або 

штату працівників проводити тільки після проведення переговорів 

(консультацій) з профспілкою в кінці навчального року не пізніше, як за 2 

місяці до здійснення цих заходів і повідомлення працівника. 

2.2. Надавати можливість працювати на умовах неповного робочого 

дня за бажанням працівника, з оплатою за фактично відпрацьований час, без 

будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної 

тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій 

встановлених цим колективним договором. 

2.3. Переводити працівників на іншу роботу при виняткових 

обставинах відповідно до діючого законодавства(КЗпП ст. 32-34). 

2.4.  При прогнозуванні масового звільнення працівників (більше 3% 

від загальної чисельності працюючих), розробити та реалізувати узгоджену з 

профкомом (трудовим колективом) програму забезпечення занятості та 

соціальної підтримки працівників, яких передбачається вивільнити. 

 2.5.  Повідомляти не пізніше, як за 2 місяці у письмовій формі 

державну службу зайнятості про вивільнення працівників у зв'язку із змінами 

в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацію, реорганізацію або 

перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників. 

2. Профспілковий комітет зобов’язується: 

 2.2.1. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, 

жінок, які мають дітей до 3-х років (при наявності медичної довідки – до 6 

років), також одиноких матерів з дітьми до 14 років, або  дітей-інвалідів (ст. 

184 КЗпП України). 

2.2.2.  Здійснювати контроль за виконанням законодавчих і 

нормативних актів з питань праці, зайнятості, використання робочих місць. 
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                                 Розділ ІІІ 

                            Оплата праці 

1. Адміністрація зобов’язується: 

        3.1.  Забезпечити в навчальному закладі гласність умов оплати праці, 

порядку виплати доплат, винагород, інших або компенсаційних виплат, 

положень про преміювання або ж утримання із заробітної плати; 

         3.2. Відповідно ст. 247 КЗпП України, ст.15 Закону України «Про 

оплату праці» погоджувати із профспілковим комітетом умови оплати праці 

робітників. 

          3.3. При наявності економії в межах фонду заробітної плати надавати 

преміювання у вигляді матеріального заохочення працівникам. (Додаток №3) 

          3.4. Надавати педагогічним працівникам щорічні грошові винагороди в 

розмірі до одного посадового окладу за сумлінну роботу, зразкове виконання 

службових обов’язків, ст.57 Закон України «Про освіту», постанова КМУ № 

1298 від 30 серпня 2002р. (Додаток №4). 

          3.5. При своєчасному фінансуванні міського управління освіти 

забезпечувати: 

          - видачу зарплати у встановлений термін, двічі на місяць (ст.115 КЗпП 

України), 6 й 21 числа кожного місяця, у повному обсязі; 

         - вчасно нараховувати заробітну плату за заміну тимчасово відсутніх 

працівників або надавити додаткові дні відпочинку; 

         - при збігу строків виплати заробітної плати з вихідними днями 

виплачувати їх напередодні (зарплата не повинна бути нижче законодавчо 

встановленого розміру мінімальної заробітної плати).  

           3.6. Заробітну плату за період відпустки виплачувати не пізніше ніж за 

три дні до початку відпустки (ст.115 КЗпП України). У випадку затримки 

виплат відпускних, відпустка, на вимогу працівника, повинна бути 

перенесена на інший період. Відповідно до Закону України «Про освіту» 

ст.57 педпрацівникам здійснювати виплату на оздоровлення в розмірі 

посадового окладу при наданні відпустки. 
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         3.7. Здійснювати оплату праці, коли заняття не проводилися по 

незалежним від працівника причинам (несприятливі метеорологічні умови, 

епідемії й т.д.) з розрахунку заробітної плати, установленої при тарифікації, 

за умови виконання працівником іншої організаційно-педагогічної роботи 

відповідно до функціональних обов'язків, п.77 Інструкції № 102 «Про 

виплату заробітної плати». При відсутності таких робіт оплачувати працю з 

розрахунку не менш як 2/3 тарифної ставки встановленого працівнику 

розряду (окладу) ст.113 КЗпП України. 

         3.8. За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для 

життя чи здоров'я працівника, або для людей, які його оточують, і 

навколишнього природного середовища, не з його вини, за ним зберігається 

середній заробіток (ст.153 КЗпП України, ст.6 Закон України «Про охорону 

праці»). 

          3.9.Зберігати за працівником середній заробіток на термін проходження 

медичного огляду (ст.17 Закон України «Про охорону праці»).  

          3.10. При затримці виплати заробітної плати нараховану до виплати 

суму індексувати відповідно до «Положення про порядок компенсацій 

працівникам» частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її 

виплати (Постановка Кабінету Міністрів України від 20.12.1997р. №1427). 

          3.11. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні 

трудового договору: 

          - з підстав, зазначених у п.6 ст.36,п.1,2,6 ст.39 КЗпП (при порушенні 

власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю , умов 

колективного або трудового договору) у розмірі середнього місячного 

заробітку ; 

         - у випадку, якщо працівники змушені розірвати трудовий договір з 

причин невиконання власником або уповноваженим ним органом вимог 

законодавства і  зобов’язань колективного договору з охорони праці у розмірі 

не менше тримісячного середнього заробітку (ст.44 КЗпП,ст.6 Закону 

України  «Про  охорону праці» 
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          3.12. При кожній виплаті зарплати власник або уповноважений їм орган 

зобов'язаний повідомляти про загальну суму зарплати з розшифровкою по 

видах виплат, розміру й підстав утримань, суму зарплати, що підлягає 

виплаті (ст.110 КЗпП України). 

      3.13.  Сприяти працівникам у призначенні їм пенсії за вислугу років і 

за віком. 

  

2. Профспілковий комітет зобов’язується: 

         3.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням у навчальному закладі 

законодавства про оплату праці. 

         3.2.2. Сприяти в наданні працівникам навчального закладу необхідної 

консультаційної допомоги щодо питань оплати праці. 

          3.2.3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, 

адміністративної відповідальності згідно до законодавства осіб, винних у 

невиконанні вимог законодавства про оплату праці, а також умов даного 

колективного договору, що стосуються оплати праці (ст.14, 45, 141-1 КзпП 

України, ст.36 Закону України «Про колективні договори й угоди»). 

          3.2.4.  Представляти інтереси працівника при розгляді його трудової 

суперечки щодо оплати праці, здійснювати захист трудових прав й інтересів 

членів профспілки. 

          3.2.5. Надавати матеріальну допомогу членам профспілки за рахунок 

коштів профспілкового бюджету (у першу чергу малозабезпеченим, 

багатодітним. 
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                                      Розділ ІV 

                                 Охорона праці 

                                1..Адміністрація зобов’язується: 

         4.1. Розробити, за узгодженням із профспілковим комітетом, і 

забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених 

нормативів безпеки, гігієни праці й виробничого середовища, підвищенню 

існуючого рівня охорони праці, запобіганню випадків виробничого 

травматизму, професійних захворювань й аварій (Додаток № 1). 

         4.2. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами й 

працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних 

актів про охорону праці, технологічних процесів.   

          4.3.  Здійснювати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і 

періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників. 

Забезпечити виконання рекомендацій і висновків медичної комісії з 

результатів огляду працівників (ст.169 КЗпП України, ст.17 Закон України 

«Про охорону праці»   

         4.4. Забезпечити строге дотримання профілактичних запобіжних заходів 

щодо травматизму. 

          4.5. Зменшувати розмір одноразової допомоги, якщо нещасний випадок 

відбувався внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про 

охорону праці (Додаток № 2). 

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

нещасним випадком на виробництві, місце роботи й середню заробітну плату 

на весь період до відновлення працездатності. У випадку неможливості 

виконання працівником раніше виконуваної роботи, забезпечити відповідно 

до медичних рекомендацій його працевлаштування, встановлення пільгових 

умов і режиму роботи (ст.9 Закону України «Про охорону праці») . 

          4.7. За рахунок коштів підприємства проводити навчання представників 

профспілки й членів комісії з питань охорони праці, надавати їм вільний від 

основної роботи час для залучення до перевірок стану умов, безпеки праці й 
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розслідування нещасних випадків (ст.16, 42 Закон України «Про охорону 

праці»). 

          4.8.  Проводити, згідно встановлених графіків навчання, інструктаж і 

перевірку один раз на рік знань з охорони праці працівників, які зайняті на 

роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному 

підборі відповідно до типового положення про порядок проведення навчання 

й перевірки знань із питань охорони праці (ст.18 Закону України «Про 

охорону праці»). 

          4.9. Не залучати жінок до важких робіт і робіт зі шкідливими або 

небезпечними умовами праці й у нічні зміни, до підйому і переміщення 

предметів, вага яких перевищує встановленні для них граничні норми 

відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України від 

29.12.1993р. №256 і від 10.12.1993р. №241, ст. 10 Закону України «Про 

охорону праці». 

           4.10. Проводити разом із профспілковим комітетом своєчасне 

розслідування і вести облік нещасних випадків, професійних захворінь, 

аварій на виробництві. Забезпечити виконання запропонованих комісією з 

розслідування нещасного випадку на виробництві організаційно-технічних 

заходів щодо кожного нещасного випадку (порядок розслідування, 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232; ст.22 Закон 

України «Про охорону праці»). 

           4.11. Своєчасно організовувати й забезпечувати працюючих 

протипожежними засобами, діелектричними килимками, спецодягом, 

миючими і дезінфікуючими засобами відповідно до норм, інструкціям з 

користування електроустаткуванням на харчоблоці й пральні. 

           4.12..Відраховувати кошти на охорону праці підприємства у розмірі не 

менше 0,2% від фонду оплати праці. Використовувати кошти, погоджуючи з 

профспілковою стороною, лише на виконання комплексних заходів, які 

забезпечують досягнення встановлених нормативів з охорони праці (ст. 19 

ЗпОП). 
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          4.13. Здійснювати додаткову оплату праці за роботу в нічний час (з 

22.00 до 6.00) працівникам, які за графіком роботи працюють у цей час, у 

розмірі 40% посадового окладу (постанова Кабінету Міністрів України від 

30.09.2002 № 1298). 

 

2.Профспілковий комітет зобов’язується: 

         4.2.1.Здійснювати постійний контроль за виконанням вимог 

нормативних актів з охорони праці силами представників профспілки з 

питань охорони праці.  

          4.2.2.Здійснювати контроль за дотриманням адміністрацією 

законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов 

праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, забезпеченням 

працівників спецодягом, спецвзуттям, іншим засобами індивідуального й 

колективного захисту. У випадку виявлення порушень вимагати їхнього 

усунення (ст.160 КЗпП, ст.41 Закону України «Про охорону праці».  

            4.2.3. Регулярно виносити на розгляд зборів, засідань профспілкового 

комітету питання стану і умов з охорони праці. Представляти інтереси 

працівників у рішенні питань охорони праці, у випадках, визначених чинним 

законодавством, вносити  до адміністрації відповідні подання.(ст.244 КзпП, 

ст.41 Закон України «Про охорону праці», ст.19, 26, 37, 38 Зотс).  

            4.2.4.Заслуховувати на засіданні профспілки керівництво з 

дотримання норм і створення належних умов з питань охорони праці. 

            4.2.5. Інформувати працівників про їх права й гарантії в сфері охорони 

праці, змінах у законодавстві про охорону праці. 

            4.2.6. В випадку загрози життю або здоров'ю працівників вимагати від 

роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях на час, 

необхідний для усунення цієї погрози (ст.5, 41 ЗпОП). 

            4.2.7. Контролювати усунення причин нещасних випадків, виявлених 

комісіями по їх розслідуванню, своєчасне й повне відшкодування збитку й 

виплату одноразової допомоги потерпілим і родинам загиблих на 
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виробництві, а також наявність і повноту інструкцій з охорони праці для всіх 

професій, ведення відповідної документації з охорони праці. 

           4.2.8. Протягом року забезпечувати оздоровлення працівників, їхніх 

дітей у санаторіях, літніх оздоровчих центрах згідно із вчасно наданими 

заявами про стан здоров'я. 

            4.2.9. Забезпечувати гласність при розподілі путівок, сприяти 

організації лікування й відпочинку членів профспілки і їхніх родин. Путівки 

для лікування в першу чергу виділяти, тим хто перебуває на диспансерному 

обліку при наявності відповідних документів, хронічним хворим, а також тим 

хто часто й тривало хворіє. 

             4.2.10. Аналізувати стан захворюваності. Результати аналізу доводити 

до відома співробітників 1-2 рази на рік. 

 

3. Трудовий колектив зобов'язується: 

            4.3.1. Вивчати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону 

праці, правил експлуатації машин, механізмів, устаткування й інший засобів 

виробництва. 

           4.3.2.Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, 

передбачених правилами техніки безпеки праці. 

           4.3.3.Проходити у встановленому порядку і терміни попередній і 

періодичні медичні огляди. 

           4.3.4. Вчасно інформувати відповідні посадові особи про виникнення 

небезпечних й аварійних ситуацій на робочому місці, ділянці. Особисто 

вживати посильних заходів щодо їхнього запобігання й усунення. 

         4.3.5. Дбайливо і раціонально використовувати майно підприємства, не 

допускати його ушкодження або знищення (ст.14 Закон «Про охорону 

праці»). 
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                               Розділ V 

Гарантії діяльності профспілкової організації 

5.1. Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що 

стосуються колективного договору, сприяти реалізації права профспілки на 

захист трудових і соціально-економічних інтересів працівників. 

5.2. Надавати профспілковому комітету приміщення для проведення 

зборів (ст. 249 КЗпП України) 

5.3. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів для 

здійснення профкомом наданих профспілкам прав контролю за дотриманням 

чинного законодавства, стану охорони праці, техніки безпеки, виконання 

колективного договору. 

5.4. Порядок перерахування коштів на рахунок профспілкової 

організації: 

         - зберігати існуючий порядок безготівкової сплати профспілкових 

членських внесків (ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності»). 

- «роботодавець» відраховує кошти в розмірі 0,3% на фонд оплати 

праці на рахунок «Профспілки» Приморській районній м. Маріуполя 

організації профспілки працівників освіти та науки: 87518, м. Маріуполя; 

Приморська РОП працівників освіти та науки України; вул.Зелинського, 

37/39;     тел.37-01-31; ОКПО 02656408, МФО 300023, розрахунковий 

рахунок 26003010337507, ПАО «Укрсоцбанку». 

Дані кошти будуть направленні згідно ст. 44 Закону України «Про 

професійні спілки, їх правах і гарантіях діяльності», на культурно-масову 

роботу, оздоровчу роботу. 

5.5. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, 

дисциплінарних стягнень без узгодження із профспілковим комітетом. Не 

допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, 

обраних до складу профспілкових органів і не звільнених від основної 

роботи, без згоди районної ради профспілки працівників освіти та науки.  
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                                  Розділ VI 

Контроль за виконанням колективного договору 

           6.1. Колективний договір набуває чинності від дня його підписання. 

Дія договору продовжується щораз на наступний рік доти, поки яка-небудь зі 

сторін не виявить бажання модифікувати або анулювати його. 

           6.2. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників 

навчального закладу , незалежно від їхнього профспілкового членства. 

            6.3. Заслуховувати звіти адміністрації та голови профкому на 

загальних зборах (конференції) трудового колективу про виконання 

договірних зобов'язань за півріччя й рік. 

              6.4. Двічі на рік спільно з адміністрацією й профкомом аналізувати 

стан й проводити перевірки виконання колективного договору. 

              6.5. У випадку несвоєчасного виконання зобов'язань аналізувати 

причини, вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації. Осіб, 

винних у невиконанні положень колективного договору, притягати до 

відповідальності згідно з чинним законодавством. 

Профспілковий комітет зобов’язується: 

              - вимагати розірвання трудового договору з керівником установи, 

якщо він порушує законодавство про працю й не виконує зобов'язань за 

колективним договором (ст. 45 КЗпП України). 

 

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання 

сторонами до укладання нового. Кожна із сторін має право вносити 

пропозиції щодо змін та доповнень до тексту договору за згодою обох сторін. 

Реєструється у районній державній адміністрації (Закон України «Про 

колективні договори і угоди»). 

Колективний договір підписали: 

Завідувач  КДНЗ №52        Голова профспілки КДНЗ№ 52 

_______ Л.М.Цибіна                  ________А.В. Прокопенко 
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Перелік додатків до колективного договору: 

Додаток №1. Заходи щодо забезпечення безпечних умов праці. 

Додаток №2. Порядок зменшення розміру одноразової допомоги, 

наданої потерпілому від нещасного випадку на виробництві. 

Додаток №3. Положення про преміювання працівників навчального 

закладу. 

Додаток №4. Положення про щорічну грошову винагороду 

педагогічним працівникам навчального закладу. 

Додаток №5. Графік роботи працівників.  

Додаток №6. Тривалість щорічної основної відпустки. 

Додаток №7. Перелік професій, які мають право суміщення професій 

Додаток №8.Перелік професій і посад працівників, яким видається 

безкоштовно спецодяг та інші засоби індивідуального захисту. 

Додаток № 9. Перелік професій на розширення зони обслуговування 

Додаток №10. Порядок встановлення надбавок за вислугу років 

педагогічним працівникам. 

Додаток №11. Перелік професій і посад, що мають право на доплати. 

Додаток №12.  Перелік професій та посад, робітникам яких надається 

додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці згідно 

з результатами атестації робочих місць. 

Додаток №13.   Перелік професій та посад, робітникам яких надаються 

доплати за роботу із шкідливими і важкими умовами праці згідно з 

результатами атестації робочих місць. 

Додаток № 14. Список осіб відповідальних за виконання колективного 

договору. 

 

Завідувач  КДНЗ №52        Голова профспілки КДНЗ№ 52 

_______ Л.М.Цибіна                  ________А.В. Прокопенко 
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                                                                                                        Додаток № 1 

УГОДА 

по комунальному дошкільному навчальному закладу 

«Ясла-садок № 52 управління освіти міської ради» 

                                   21.12.2015р. 

Ми, що підписались нижче: 

Керівник дошкільного навчального закладу №52 управління освіти 

міської ради   Цибіна Лариса Михайлівна і голова профспілкового комітету 

ДНЗ №52  управління освіти міської ради Прокопенко Анжела Валентинівна 

заключили цю Угоду в тому, що  Цибіна Л.М. керівник ДНЗ №52 

зобов’язується  в 2016 - 2019 рр. виконати такі заходи: 

           Заходи щодо забезпечення безпечних умов праці 

№ Назва заходів 
Термін 

виконання 
Відповід. 

1 Вчасно проводити заходи щодо створення 

безпечних і не шкідливих умов праці відповідно 

вимогам нормативних документів про охорону праці 

й забезпечити суворе дотримання посадовими 

особами й працівниками вимог Закону України 

«Про охорону праці» 

Постійно Керівник 

2 Забезпечити суворе виконання графіків планово 

попереджувальних ремонтів устаткування й 

вентиляції 

Постійно Керівник 

завгосп 

3 Проводити інструктажі з питань охорони праці 

відповідно до галузевих нормативних актів 

За 

потребою 

Керівник 

завгосп 

4 Проводити навчання і перевірку знань працівників, 

які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою 

1 раз на 6 

місяців; перед 

роботою 

Керівник 

завгосп 

5 Устаткування, запасні виходи із приміщень 

утримувати в належному стані 

Постійно Керівник 

завгосп 
6 Проведення обстежень відповідними комісіями з 

охорони праці стану приміщень, устаткування, 

розробки виконання конкретних заходів щодо 

усунення виявлених недоліків. 

 Проводити ревізію устаткування харчоблоку, 

пральні, освітлення, сигналізацію, спортивного 

устаткування 

2 рази на рік, за 

потребою 

 

 

1 раз на 3 місяці 

Завгосп, 

ПК 

 

 

Керівник 

завгосп 
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7 Проведення ремонту діючих віконних фрамуг і 

кватирок для поліпшення в приміщеннях природної 

вентиляції 

За потребою Завгосп 

8 Придбання спеціальних дробин, механізмів, 

пристосувань, які забезпечують зручне й безпечне 

виконання робіт з ремонту приміщень, за склінню 

вікон, ліхтарів, очищенню скла, обслуговування 

освітлювальної арматури 

За 

потребою 

Завгосп 

9 Виконання робіт з фарбування небезпечних й інших 

місць у сигнальні кольори (червоний, жовтий, 

зелений, синій), нанесення й виготовлення знаків 

безпеки (забороняючих, попереджувальних, 

приписуючих, вказівних) відповідної форми, 

розмірів, кольорів, згідно з Держстандартами. 

За 

потребою 

Керівник, 

завгосп 

10 Доукомплектування окремих приміщень й закладу в 

цілому необхідними протипожежними засобами. 

Закріплення нових вогнегасників. 

Червень Завгосп 

11 Забезпечити  засобами захисту від поразки 

електрострумом, у тому числі: 

- встановити  на всіх електророзподільних 

шафах замки; 

- придбання та розміщення поряд з 

електроустаткуванням  необхідних 

діелектричних засобів. 

Постійно Завгосп 

12 Для забезпечення в приміщеннях закладу 

необхідного температурного режиму утеплити двері 

та вікна. 

Перед 

опалюваль- 

ним 

сезоном 

Завгосп 

13 Не допускати погіршення освітлення в приміщеннях 

закладу. 

Постійно Завгосп 

14 Придбання необхідної кількості меблів. За 

потребою 

Керівник, 

завгосп 

 

 

Завідувач  КДНЗ №52        Голова профспілки КДНЗ№ 52 

_______ Л.М.Цибіна                  ________А.В. Прокопенко 
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Додаток №2 

Порядок зменшення розміру одноразової допомоги, що надається 

потерпілому від нещасного випадку на виробництві, якщо нещасний 

випадок відбувся внаслідок невиконання потерпілим вимог 

нормативних актів про охорону праці 
 

Вид здійсненого потерпілим порушення, що став  

причиною нещасного випадку 

Розмір зменшення 

допомоги, % 

(умовно) 

Виконання роботи в стані алкогольного, 

наркотичного сп'яніння, токсикологічного отруєння, 

не обумовленого виробничим процесом 

50 

Неодноразові свідомі порушення вимог нормативних 

актів з  охорони  праці, правил безпеки (підтверджене 

наказом, розпорядженням роботодавця, іншими 

документами), яке призвело до створення виробничої 

ситуації, небезпечної для життя і здоров'я 

постраждалого або людей, що оточують його. 

 

50 

Первинне  свідоме порушення вимог нормативних 

актів з  охорони  праці під час  виконання робіт або 

обслуговуванні об’єктів підвищеної небезпеки 

 

15 - 25 

Первинне порушення вимог нормативних актів з  

охорони  праці, що виявилося в неуважності або 

необережності працівника 

 

5 - 10 

Незастосування працівником  виданих засобів 

індивідуального захисту, передбачених правилами і 

нормами, якщо порушення було: 

Первинне 

Свідоме повторне (підтверджене наказом, 

розпорядженням роботодавця, іншими документами) 

 

 

 

10 - 20 

 

 

30 - 40 

 

 

Завідувач  КДНЗ №52        Голова профспілки КДНЗ№ 52 

_______ Л.М.Цибіна                  ________А.В. Прокопенко 
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Додаток № 3 

 

  

Положення про преміювання працівників навчального закладу 
 При наявності економії планового фонду заробітної плати надавати 

працівникам премію, з метою удосконалення діяльності навчального закладу, 

стимулювання зросту кваліфікації працівників і підвищення відповідальності 

за доручену справу, розвиток ініціативи і творчої активності, морального і 

матеріального зацікавлення працівників. 

 Премію працівникам навчального закладу виплачувати в відсотковому 

відношенні за зразкове виконання своїх обов'язків та бездоганну роботу. 

 

Премія знижується працівникам навчального закладу, які: 
- порушують трудову дисципліну, правила внутрішнього 

трудового розпорядку, не створюють добрий мікроклімат в колективі - 

20%; 

- мають зауваження, скарги щодо роботи з дітьми з боку батьків 

або співробітників — 10%; 

- порушують інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей, недбало 

ведуть необхідну документацію - 15%; 

- не дотримуються правил техніки пожежної безпеки та правил 

охорони праці -10%; 

- не дотримуються санітарних правил утримання приміщень - 15%;  

- порушують правила техніки безпеки, та експлуатації 

електрообладнання - 15%; 

          

 

 

Завідувач  КДНЗ №52        Голова профспілки КДНЗ№ 52 

_______ Л.М.Цибіна                  ________А.В. Прокопенко 
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Додаток № 4 

 

Положення про щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам 

навчального закладу 
 Надавати педагогічним працівникам щорічну грошову винагороду в 

розмірі до одного посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання 

службових обов’язків (ст. 57 Закон України «Про освіту»). 

1. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається за 

умови досягнення ними успіхів у навчанні та вихованні дітей, 

методичному забезпеченні, відсутності порушень виконавчої і трудової 

дисципліни та здійснюється в межах загальних коштів, передбачених 

кошторисом навчального закладу чи установи на оплату праці. 

2. Винагорода за сумлінну працю педагогічним працівникам навчального 

закладу виплачується у кратному співвідношенні до відпрацьованого 

часу. 

3. При достроковому звільненні педагогів розмір винагороди за сумлінну 

працю виплачується у кратному співвідношенні до відпрацьованого 

часу, під час остаточного розрахунку. 

4. Розподіл винагороди здійснюється адміністрацією з профсоюзним 

комітетом. 

5. Завідуючий винагороду отримує згідно наказу  управління освіти.  

Щорічна грошова винагорода знижується педагогічним працівникам, які: 
- не забезпечують впровадження новітніх технологій в навчально-

виховний процес, не проводять на високому рівні навчально-виховний 

процес - 15%; 

- порушують інструкцію з охорони життя і здоров’я дитини; не 

піклуються про фізичне і психічне здоров’я дітей; не створюють 

доброзичливий мікроклімат спілкування з дитиною - 20%; 

- не виконують розпорядження адміністрації та заходи в необхідній 

термін,ведення документації відбувається з порушенням вимог інструкції 

Міністерства освіти України «Про ділову документацію…» - 15%; 

- мають зауваження, скарги щодо роботи з дітьми з боку батьків – 10%; 

- порушують трудову дисципліну, правила внутрішнього трудового 

розпорядку - 10%; 

- не дотримуються правил техніки пожежної безпеки та правил охорони 

праці - 10%; 

- не беруть участі в відкритих педагогічних та культурно-масових 

заходах (відкриті заняття, збори навчального закладу, свята, концерти та 

інше) - 10%; 

- н е приймають активної участі в житті навчального закладу -10%;   
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                                                                                                                                Додаток №5 

Графік роботи працівників ДНЗ № 52  

 

Посада Зміна Часи роботи Перерва 

Завідувач  я/с Щоденно 8.00 – 17.00 

п’ятниця 

8.00 – 16.00 

12.00 – 12.48 

Завідувач 

 господарством 

Щоденно 8.00 – 17.00 

п’ятниця 

8.00 – 16.00 

12.00 – 12.48  

Музичний керівник понеділок, 

вівторок, 

четвер, 

п’ятниця  

 

8.00 – 14.00 

 

  

Вихователі  За графіком 

змінності 

 

 

Помічники вихователя Щоденно 8.00 – 16.30 13.30 – 14.00 

Старша мед. сестра 

 

Щоденно 8.00 – 16.12 

 

12.00 – 12.30 

Машиніст з прання 

білизни 

Щоденно 8.00 – 16.00 

 

12.00 – 12.30 

    

 

Кастелянша  Щоденно 8.00 – 12.00  

Кухарі Щоденно 1зм.6.00-14.30 

2зм.7.00-15.30 

13.00 – 13.30 

Підсобний робітник Щоденно     9.00 – 15.00 12.00 – 12.30 

 

Сторож Позмінно  За графіком    

Двірник Щоденно     6.00 – 11.30  

Прибиральник службов. 

приміщень 

Щоденно 12.00 – 14.00  

Робітник з 

обслуговування будівлі 

Щоденно 9.00 – 11.00  
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 Додаток № 6 

  

Тривалість щорічної основної відпустки. 

 

№ Посада Тривалість відпустки 

1 Завідувач 42 календарних дня 

2 Вихователь 42 календарних дня 

3 Музичний керівник 42 календарних дня 

4 Завгосп 24 календарних дня 

5 Старша медична сестра 24 календарних дня 

6 Помічник вихователя 28 календарних днів 

7 Кухар 24 календарних дня 

8 Підсобний робочий 24 календарних дня 

9 Машиніст з прання білизни 24 календарних дня 

10 Кастелянка 24 календарних дня 

11 Робочий по обслуговуванню 24 календарних дня 

12 Двірник 24 календарних дня 

13 Сторож 24 календарних дня 
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                                                                        Додаток № 7 

 

 Перелік професій , які мають право суміщення професій  

  

Посада Посада сумісництва (суміщення) 

Завідувач Вихователь 

Медична сестра Помічник вихователя 

Музичний керівник  Вихователь(за наявності фахової освіти) 

Кастелянша Машиніст з прання білизни, помічник 

вихователя 

Кухар Підсобний працівник 

Підсобний працівник Помічник вихователя 

Помічник вихователя Двірник 

Двірник  Робітник з обслуговуванню будівлі та 

обладнання 

Машиніст з прання білизни Помічник вихователя, підсобний робітник, 

прибиральник службових приміщень 

Вихователь 

 

Помічник вихователя 

 

Сторож Робітник з обслуговування будівлі та 

обладнання 

Прибиральник службових 

приміщень 

Помічник вихователя 
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                                                                        Додаток № 8 
 

 

 Перелік професій і посад працівників, яким видається 

безкоштовно   спецодяг та інші засоби індивідуального захисту. 

 

  

№п/п Назва професій, та 

посад 

Спецодяг та інші засоби 

індивідуального захисту 

Строк носки, міс. 

1. Кухар Фартук бавовняний ,   

Халат білий бавовняний                

             6                

  12 

                                            

2. Машиніст з прання 

білизни 

Фартук бавовняний, 

Халат кольоровий 

бавовняний 

6 

12 

3. Помічник вихователя Фартук бавовняний, 

Халат кольоровий 

бавовняний, косинка 

12 

12 

 12 

4. Двірник Фартук кольоровий 

бавовняний 

Халат кольоровий 

6 

 

12 

5. Завгосп Халат білий бавовняний,  

Халат кольоровий 

бавовняний 

12 

12 

6. Медсестра Халат білий бавовняний 12 
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30 

 

 

                                                                                                 Додаток № 9 

 

 

 

 Перелік професій (посад) , які мають право на розширення 

зони обслуговування  або збільшення об'єму виконуваних робіт: 

 

Завідувач 

Медична сестра 

Музичний керівник  

Кастелянка 

Кухар 

Підсобний працівник 

Помічник вихователя 

Двірник  

Машиніст з прання білизни 

Вихователь 

Прибиральник службових приміщень 
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                                                                                                     Додаток №10 
 

Порядок встановлення надбавок за вислугу років педагогічним 

робітникам 
 

№ з/п Стаж роботи Надбавки за вислугу років, які 

виплачуються щомісячно 

1 Від І до 3 років — 
2 Від 3 до 10 років 10% па всі години педагогічної діяльності 

3 Від 10 до 20 років 20% на всі години педагогічної діяльності 

4 Від 20 років та 
більше 

30% на всі години педагогічної діяльності 

 
 

 

Порядок встановлення надбавок за вислугу років лікарям та медичним 

сестрам навчальних закладів освіти 
 

№ Стаж роботи Надбавки за вислугу років, які 

з/п  виплачуються щомісячно 

1 Від 3 до  10 років 10% 

2 Від 10 до 20 років 20% 

3 Від 20 років та більше 30% 
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Додаток № 11 

 

 

Перелік професій і посад працівників що мають право на 

доплати. 
 

На підставі наказу Міністерства освіти України № 102 під 15.04.2003 

«Про затвердження інструкції про порядок забезпечення заробітної плати 

працівників освіти та постанови Кабінету Міністрів України №134 від 

07.02.2001р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. 

 

 

Назва доплат Назва професії, посада Розмір доплат 

Старшинство Старша медична сестра 10% 

За роботу з 
дез.засобами 

Помічник вихователя, 
прибиральник служ. 

приміщень 
10% 
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Додаток №12.   

Перелік професій та посад, робітникам яких надається додаткова 

відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці згідно з 

результатами атестації робочих місць. 

Наказ №76 від 19.12.2013 

Ділянка Найменування професій Додаткова відпустка 

Харчоблок Кухар 4 

Харчоблок Підсобний робітник - 

Пральня Машиніст з прання  і 
ремонту спецодягу 
(білизни) 

4 

 

 

 

 

 

 

Завідувач  КДНЗ №52        Голова профспілки КДНЗ№ 52 

_______ Л.М.Цибіна                  ________А.В. Прокопенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

Додаток №13.    

Перелік професій та посад, робітникам яких надаються доплати за 

роботу із шкідливими і важкими умовами праці згідно з результатами 

атестації робочих місць. 

Наказ №76 від 19.12.2013 

Ділянка Найменування професій Доплати у % до тарифної 
ставки 

Харчоблок Кухар 12 

Харчоблок Підсобний робітник 12 

Пральня Машиніст з прання  і 
ремонту спецодягу 
(білизни) 

8 
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Додаток № 14.  

Список осіб відповідальних за виконання Колективного договору 

 

З боку адміністрації: 

Завідувач ДНЗ №52: Цибіна Л.М. 

 

 

З боку трудового колективу:  

Голова профспілки: Прокопенко А.В. 
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