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Колективний договір між роботодавцем та профспілковим 
комітетом Малинського ліцею 5 Малинської міської ради на 2022-2027 
роки укладено відповідно до Копстиіуції України, Законів України «ІІро 
оевпу», << і 1)̂ *0 анальну середню освіт\», "Про кч)лекіивні договори і \ годи". 
"Про професійні спідки, їх права та і арап і ії діяльності” , 
законодавства України про освіту, інших нормативно-правових акт іи 
України, положень Галузевої уі'оди між Міністерством освіти і науки 
України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, Регіональної 
угоди між між управлінням освіти, молоді, спорту та національно - 
патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради та 
комітетом Малинської міської організації Профспілки працівників освіти і 
науки України на 2021-2025 роки ; меюю забезпечення соціального захист} 
найманих працівників, які перебивають у сфері дії Сторін, що підписали 
Колективний договір. Він включає зобов'язання Сторін, які спрямовані на 
створення умов для підвищення ефективності роботи заклад) освіти, 
реалізації професійних. іруювпх і соціально-економічних прав іа 
і арап і іи працюючих.

РО ЗД ІЛ  1 
З А Г А Л Ь Н І П О Л О Ж Е Н Н Я

1.1.Сторони Колективного договору

1.1.1. Сторонами колективного договор}' с:
- роботодавець Малинського ліцею „\о Малинської міської ради в 

особі директора, який представляє інтереси власника і має відповідні 
повноваження;

- трутовий колект ив Мадшіеького ліцею №5 Малинської міської ради
в особі голови профспілкового ком іклу  який відповідно до ет. 247 КЗп ІІ 
України наділений відповідними повноваженнями іа нредеіавдяє ппереси 
трудового кодект иву.

1.1.2. Директор ліцею ви шає профспілковий коміїет єдиним 
повноважним представником всіх працівників закладу в колективних 
переговорах.

1.1.3. Сторони визнають даний колективний договір нормативним 
актом соціального партнерства, па підставі якого здійснюют ьея регулювання 
соціально-економічних, виробничих і і рутових відносин в Мадипському 
ліцеї №5 Малинської міської ради.

1.1.4. Сторони зобов'язуються дотримуватись принципів соціального 
нарт перства; паритетності представництва, рівноправност і сторін, взаємної 
відповідальності, конструктивності і аргу мент овапос ті при проведенні 
переговорів ( консультацій) щодо укладення колективною доювору, внесення



змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і 
трудових відносин.

1.1.5. Ніякі зміни у керівництві, складі, структурі та назвах сторін не 
викликають припинення дії колективного договору.

1.2. Сфера дії колективної о договору

1.2.1. Колективний доювір визначає узгоджені ножнії і дії С’юрін, 
спрямовані на співпрацю, створення умов для підвищення ефективності 
роботи закладу, реалізацію на цій основі професійних, соціально- 
економічних гарантій працюючих, забезпечення їх конституційних прав.

1.2.2. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є 
обов'язковими для дотримання роботодавцем, працівниками і профспілковим
К ОМ І  I C I о м .

1.2.3. Дія колективного доі овор\ поширим і ься на всіх осіб, які 
знаходяться в трудових правовідносинах з Мадипеьким ліцеєм №5 
Малинеької міської ради.

1.3. Термін дії колективного договору. Порядок внесення змін та 
доповнень.

1.3.1. Колективний доювір укладається на 2022-2027 роки і набчвае 
чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє протягом 2022- 
2027 років.

1.3.2. У  разі не укладання нового колективного договору до 01.09.2027, 
цей Колективний договір нродовжч( свою дію до укладання повою.

1.3.3. ’Зміни іа доповнення до цього Колективного договору вносяться в 
обов'язковому порядку зв'язк) із змінами чинного законодавс і ва. 
Генеральної, Галузевої угоди. Реї іонадьної уі оди з пи іапь. що є предмеюм 
колективного договору; та з і н і ці а і и ви однієї із сторін після проведення 
переговорів та досягнення згоди і набувають чинпоеіі після схвалення 
загальними зборами працівників.

1.3.4. Пропозиції кожної и стр ій  щодо внесення змін і доповнень до 
Колекі пвпого договору ро SI лядаю ! ься спільно, відповідні рішення 
приймаються у триденний строк з дня їх отримання іншою стороною.

1.3.5. Жодна із сторін, що уклали цей Колективний договір, не може 
протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати 
рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язання колективного 
договору, або припиняють їх виконання.

1.3.6. Переговори щодо укладання нового Колективного договору на 
нас ту пний термін починаюіьея ііс пізніше як за 3 місяці до закінчення с і року 
дії колективного договору.

1.3.7. Після схвалення проекі) Колективного договору уповноважені 
представники сторін не пітніше як через 5 днів підпис) kvi ь Колективний 
договір.



1.3.8. Після підписання Колективний договір спільно подасться для 
повідомної реєстрації в Управління праці та соціального захисту населення.

1.3.9. У семиденний сірок після реєстрації Колект ивпий договір 
доводиться до відома працівників Малипеького ліцею „Мо Малипеької 
міської ради.

1.4. Учас ть трудового ко. іек і imv в управлінні закладом освіти

1.4.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування 
закладу освіти є загальні збори ір\довоіо колективу працівників заклад\, які:

- затверджують статуї закладу, а також вносять зміни до нього;
- розглядають проект колективного договору і падають повноваження 

профспілковому комітету закладу підписати договір з директором школи від 
імені колективу;

- обирають комісію з трутових спорів;
- відповідно до К ’ЗпІ 1 Україпп іаїверджують правила впуірішнього 

і рудового розпорядку закладу оевіїи;
- розглядають інші питання діяльності закладу освіти.
1.4.2. Участь трудового колективу в управлінні закладом освіти 

иійспюгіьея у таких формах:
- включення юлови профком) до склад\ ілрпфікаційної. аіесіаціиної 

комісій;
- участі кожного педагогічного працівника і співробітників школи в 

обговоренні питань навчальної, методичної і господарської 
діяльності закладу;

- надання повноважень профкому від імені трудового колекінву 
представляти інтереси і захищати трудові, соціально-економічні права членів 
профспілки у відповідності зі ст. 25 Закону України «Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності».

1.4.3. Роботодавець зобов'язується інформувати профспілковий 
комітет про виконання бюджет}1 та виконання заходів щодо захисту трудових 
та соціально-економічних прав працівників заклад}.

1.4.4. В період між зборами ірудовоіо колективу його інтереси 
представляє профспілковий комі іе і .

14) і, Ц. І 2 
Т Р У Д О В І відносини

2.1. Роботодавець зобов'язується:
2.1.1. Забезпечити стабільїі} та ефективну діяльність Малипеького 

ліцею №5 Малипеької міської ради, 
виходячи з фактичних обсягів фінансування, іа раціональної о викорис і аппя 
позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи заклад), 
поліпшення ефективності праці усіх працівників.



2.1.2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази 
Малинського ліцею №5 Малинської міської ради, створення оптимальних 
умов для орг анізації освітнього процесу.

2.1.3. Забезпечити розробку посадових інструкцій для всіх категорій 
працівників закладу.

2.1.4. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання 
якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних 
засобів навчання тощо.

2.1.5. Здійснюваїи прийпяітя на робоч\ нових працівників лише у 
випадках забезпечення повної продукі іншої зайня і ос ті працюючих і якщо не 
нрогпозусться їх вивільнення па підечаві п. І. ст.40 КЗііі І України.

2.1.6. Забезпечити протягом одною року реалізацію працівниками 
переважного права на укладення трудового договору у разі 
повторного прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (сч.42- 
1 КЗпІ І України).

2.1.7. Ile застосовувати копіракчпу форму трудовою договору, крім 
випадків, передбачених чинним законодавством з прані.

2.1.8. Відповідно до заявок забезпечити працевлаштування в 
закладі осві ти випускників иедаї оі ічних навчальних закладів за отриманою 
спеціальністю, уклавши з ними безстроковий іру довий договір та 
\становивши їм навчальне павапіажеппя в обсязі не нижче кількості годин 
па с і авкл заробі і ної плач и.

2.1.9. Оргаізуваїи пс іаі оі ічп\ іп іерпа і у р\ , яка мас передбачати 
заходи, що забезпеча ть здоб\ и я іа, або вдосконалення професійних 
комиетептностей і педагогічної майсіерносі і прочягом першою року 
професійної діяльності педагогічного працівника. Виконання обов'язків 
педагога-наставника покласти на педагогічного працівника з досвідом 
педагогічної діяльності, як правило, пе менше п'яти років за відповідною 
спеціальністю. Педагогічному працівникові за виконання обов'я зків 
педагога-наставника призначігі п дондаі\ \ і раппчпому розмірі 20 відсоїків 
йою посадового окладу (ечавки заробі і ної п.іаіи) в межах фонду оплач и 
прані закладу оевіч и.

2.1.10. До іючачкл р о б о п і  працівника за \ кладеним і р\ д о в г ім  

доі овором роз'ясшті и під розписк\ ііо: о права, обов'язки, іпформх ваш про 
умови праці, права па пільї и і компенсації за робочу в особливих умовах 
відповідно до чинного законодавеї ва і даного Колективного договору.

2.1.11. Звільнення працівників за ініціативою роботодавця здійснюваїи 
за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним 
законодавством.

2.1.12. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням 
обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року.



2.1.13. У  термін, визначений працівником, за його власним бажанням 
розривати з ним трудовий договір (в тому числі строковий), якщо в установі 
не виконується законодавство про охорону праці, умови колективного 
договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ет.6 Закону 
України “ Про охорону прані").

2.1.14. Про тягом 2-х днів з часу одержання інформації доводити до 
відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно 
трудових відносин, організації прані, роз'яснювані їх зміст, права та 
обов’язки працівників.

2.1.15. Вк лючат и предс іавника профспілкової о комітету до складу 
тарифікаційної та атестанійної комісій.

2.1.16 Гараптуваїн право кожному педаї оіічиому працівникові 
підвищувати кваліфікацію в кому пальному закладі післядипломпої освіти, 
розташованому за місцем проживання такого педагогічного працівника, що 
не обмежус його право обрати іншого суб'єкта освітньої діяльності для 
підвищення своєї кваліфікації. Загальна кількість академічних годин для 
підвищення кваліфікації педагогічного працівника протягом п'яти років, яка 
оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджеіів. не може 
бути меншою за 150 годин.

2.1.17 Здійснювати атестацію педагогічних працівників відповідно 
до Закону України «Про освіту» іа в порядку, затвердженому центральним 
органом виконавчої влади у сфсрі освіїп і нау ки.

2.1.18 Па; иіваттт право па проходження сертифікації педагогічним 
працівникам, які працюють не менше двох років у ліцеї, що забезпечують 
здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіт и, та мают ь 
педагогічне навантаження ,безоплатно один раз на три роки. Встановити 
педагогічним працівникам, які отримали сертифікат щомісячну доплату в 
розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) 
пропорційно до обсягу педаї оі ічпого навантаження протягом ст року дії 
сертифіката (крім педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт 
порушення академічної доброчсспост і ).

2.1.19. Затверджувати режим робоїи, графіки роботи окремих 
працівників 5а поіодженням з профспілковим комітетом.

2.1.20. З абезиечити при складанні ірафіку робоїи оптимальний режим' 
роботи:

• для жінок, що мають двох і більше ді тей віком до 15 років,
• для тих, хто поєднує роботу з навчанням;
• для незвільненого від основної роботи голови профспілкового 

комітету.
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2.1.21. Сприяі и створенню в колективі здорової о моральпо- 
і іс и хол оті ч ного м і крокл і мат у .

2.1.22. Упереджувати виїїикіїеикя індивідуальних та колективних 
трудових конфліктів, а у випадку їх виникнення, забезпечити вирішення 
згідно з чинним законодавством України.

2.1.23. Не допускати в закладі необгрунтованого масового вивільнення 
працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним оріалу ( понад 
10% чисельності працівників ироіміом календарного року').

2.1.24. Па дати право педагогічним працівникам ліцею, які досяіли 
пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працювати на основі 
трудових договорів, що укладаю і ься сі роком від одного до ірьох років.

2.1.25. Рішення про зміні! н оріапізації виробництва і праці, 
реорі апізацію і перепрофілюианпи їаклалу. пю призводять до скорочення 
чисельності або штату працівників, у воджу вати з профспілковим комітетом, 
приймати не пізніше ніж за 2 місяці до занлановапих дій з обтрушуванням та 
заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. 
Двомісячний період використовувати для здійснення роботи, спрямованої на 
зниження рівня скорочення чисельності працівників.

2.1.26. Передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в 
Т.Ч. уроків іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, 
музичною мистецтва лише сііеітіалісіам за наявності об'єктивних причин та 
обов'язкової письмової згоди учіиелів початкових класів, забезпечуючи при 
цьому оплату праці відповідно до положень п.74 Інструкції 'Міро порядок 
обчислення заробітної плати працівників освіти“ , затвердженої накаюм 
Міністерства осві'ти України від І5.04,(в  .N"102.

2.2.1 Ірофсиідковии комі їеі {«бов'я $уєтьея:
2.2.1. Роз'яснювати членам ірудового колективу зміст нормативних 

документів щодо організації праці. їх права і обов'язки.
2.2.2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил 

внутрішнього трудового розпорядку.
2.2.3. Забезпечувати постійний контролі, за своєчасним введенням в 

дію нормативних документів з питань трудових відносин, оріапізації, 
нормування праці, розподілення навчального навантаження.

2.2.4. Активно і в повній мірі реалізовувані права, надані йому 
відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників 
України.

2.2.5. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.
2.2.6. Ініціювати колек і нвпі исрсі овори з керівником заклад\.
2.2.7. Підвищити ефект піші с і ь робо і п по  укладанню та виконанню 

Колект іншого договору.
2.2.8. Інформувати органи Державної інспекції праці про ф акт  

порушення керівником закладу умов.колективного договору.



2.2.9. 'Забезпечиш реалізацію профспілковим коміїеюм відповідно до 
чинного закоїюдавсч ва своїх фхикши щодо котроліо за виконанням 
КОІІЄ К ЧИ ВIIОІ О ЛОІ 'О нору.

2.3.Сгорони колективного договору домовилися:
2.3.1. Встановити в Малииеькому ліцеї №5 Малинеької міської ради 

п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, 
крім працівників, вихідні дні яких встановлюються згідно окремих графіків 
робош, затверджених роботодавцем та поціджених з профспілковим 
комі ге і ом.

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може 
перевищувати 40 годин на чиждеиь.

Тривалість і поденної робош працівників визначати Правилами 
внутрішнього ірудового розпорядку, які затверджую і ься адмі ніс і рацією та 
ПО! ОДЖ\ ю і ься з профспілковим коміїеюм.

'За погодженням з профспілковим коміїеюм деяким окремим групам 
працівників може ве гаповлюва і иея інший час поча їку і закінчення робош.

2.3.2. Своєчасно укладаю Колективний договір та вносити до нього 
зміни та доповнення згідно з Законом України "Про колективні договори і 
угоди” .

2.3.3. І Іа умовах, передбачених сі. 19 Закону України "Про колективні 
договори і угоди” , взаємно і своєчасно падавачп інформацію, необхідну для 
ведення кодек'і ивпих переговорів і здійснення котроліо за виконанням 
д а і ю го Ко л е кт и в н о го до го в о | п .

Р О ЗД І.І з 
З А Ь 13111.41 1111Я З А Й ІІЯТ О С  'Т І

3.1 .Роботодавець юбов’н зуєтьси:
3.1.1. Приймати рішення про зміни в організації виробництва і праці, 

скорочення чисельності або штату працівників лише після попереднього 
проведення переговорів (консультацій) з профкомом не пізніше як за два 
місяці до здійснення цих заходів .

3.1.2. Надавати окремим працівникам можливість працюваш па 
умовах: неповного робочого час\ з оплатою праці пропорційно 
відпрацьованому часу (за факчичпо викопану робочу) без будь-яких 
обмежень чрчдових прав працівника, із збереженням поїзної іривадоечі 
оплачуваної відпустки та всіх таран і ііі, пільг, компенсацій, встановлених цим 
колекч ивпнм договором.

3.1.3. Здійснювати аналіз сіану іа прогнозувати використання 
ір\доізих ресурсів із закладі освіш.

3.1.4. і Іе доп\скаги економічно псобгрупчовапого скорочення робочих 
місць. У випадку об'єктивної пеобхідпосч і скорочення числепносч і 
педагогічних працівників провести його після закінчення навчального року.
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3.1.5. І Іри виникненні ііеобхідіюет і вивільнення працівників у зв'язку 
із змінами в організації виробнийтва і прані, в тому числі ліквідацією, 
реорганізацією або перепрофідюваппям \ станови, скороченням чиеельиое і і 
або штату працівників ■ е і .32.с і .-40 КЗиІ1 України:

- про наступне вивілі.пешім працівників персонально попередній їх 
не пізніше ніж за два міеяці;

- повідомляти не пізніше, як за два міеяці у письмовій формі державну 
службу зайнятості про вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в 
організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або 
неренрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату 
працівників;

- здійснювати вивільнення лише після використання усіх можливостей 
забезпечити їх роботою па іішюмх робочомч місці, в т. ч. за рахунок 
звільнення сумісників, ліквідації суміщення і Г.Д.

3.1.6. Застосовувати для забезпечення продуктивної зайнятості гнучкі 
режими праці та інші заходи, яічі сприяють збереженню та розвитку системи 
робочих місць (ст . 1З Закону України "І Іро зайия і ість").

3.1.7. Орі аиізовуваї и навчання працівників з нпіапь чинного 
законодавства про працю іа о\орон\ праці.

3.2.Профспілковий комітет зобов’язується:
3.2.1. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та 

соціального захисту вивільнюваних працівників.
3.2.2. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним 

законодавством.
3.2.3. Контролювати надання працівникам переважного права 

залишення на роботі відповідно до с і .42 К З і і і і  України.
3.2.4. lie допускати звільнення за ініціативою роботодавця овагітних 

жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років частина 
дрма ет. 170 К З і і і і  України), одиноких матерів при наявності димиш віком 
до 14 років або дитипи-іпваліла (сі. І N4 К'ЗпІІ України), крім випадків повної 
ліквідації закладу, коли допускчи ться шідьиенпя з обов'язковим 
нраневлашту ванням.

3.2.5. Me знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до 
моменту їх працевлаштування / крім випадків нодаиої особистої заяви про 
зняття з обліку/.

3.3.С торони Колективнєи о договору домовились:
3.3.1. І Іри скороченні чисельності чи штату працівників переважне 

право залишення на роботі \ вішалку однакової продуктивності праці і 
кваліфікації, крім передбачених законодавством, надається також осооам 
передпепсійпого віку та працівникам, в сім'ях яких є особи, що мають статус 
безробі і них.

3.3.2. І> і 111 е 1111 я про -.міми в організації вироопицтва і праці, 
реорі а 11 іза цію і перепроі|)ілюваішя >аклад\. пи> призводить до скорочення
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чисельності або штату працівників, узгоджені з профспілковим комітетом . 
приймати не пізніше ніж за 2 місяці до запланованих дій з обтрушуванням та 
заходами забезпечення зайнятості працівників, шо вивільняються. 
Двомісячний період використовувати для здійснення роботи, спрямованої на 
зниження рівня скорочення чисельпосчі працівників.

3.3.3. З мстою сівореніія нскі! оі ічним працівникам умов праці, які о 
максимально сприяли забезпеченню і іроду кі иві юї заіі і ія юс ті іа зараху вапню 
періодів ірудової діяльності до с ірахового сіажу для призначення 
відповідного виду пенсії:

- при звільненні педагогічних працівників вивільнені години 
педагогічного навантаження розподіляти, у першу чергу, між тими 
працівниками, які мають неповне тижневе навантаження за відповідним 
фахом освіти;

не допускати зменшення обсягу навчального навантаження особам 
і і е ре д п е и с і й н о го в і ку;

залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших 
працівників закладу освіти, працівників інших уеіаиов за умови забезпечення 
штатних педагогічних працівників педагогічним наваніаженпям в обсязі не 
меншому відповідній кількосіі годин на ставку;

передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в і. ч. 
уроки іноземної мови, фізичної клльїури, образотворчого миечецчва, музики, 
лише спеціалістам за наявпосіі об'єктивних причин та обов'язкової 
письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату 
праці відповідно до положень п.74 Інструкції "Про порядок обчислення 
заробітної плати працівників освіти", затвердженої наказом Мініеіеретва 
освіти України від 15.04.93 р. №  102.

РО  ІД І. І 4 
Р О Б О Ч И Й  Ч А С Т А  ЧАС В ІД П О Ч И Н К У .

4.1. Роботодавуць зобов’я $\ єі ься:
4.1.1. 11с допускати відволікання педагої ічпих працівників від 

виконання ними професійних обов'язків (за винячком випадків, 
передбачених чинним законодавством N країни).

4.1.2. У разі запровадження чергування в установі в неробочий час 
завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки, порядок і розміри 
компенсації: за письмовою згодою працівника, наказом директора надавати 
інший день відпочинку у період канікул.

4.1.3. Залучати працівників до роботи в неробочий час, як винячок. і 
лише за погодженням з профспілковим комітеюм та оплачою у відповідному 
розмірі.

4.1.4. Компенсувати робочу у евячковий, неробочий день зі ідпо з 
чинним зако иодаве твом.



4.1.5. Запроваджувати підсумований облік робочої о члс\ для 
працівників, умови роботи яких неможливі з додержанням щоденної аби 
шоі ижневої тривалості робочого час\ (сторожів, робітників).

4.1.6. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводиш іл 
погодженням з профспілковими комітетом.

4.1.8. Забезпечи ги гласпісті. всіх заходів щодо нормування праці, 
роз'яснення працівникам причин переіляду норм праці та умов застосування 
нових норм.

4.1.9. Забезпечи ш доі рпманпя чинного законодавств щодо 
повідомлення працівників про введення нових норм чи зміну чинних норм 
праці, зокрема педагогічних працівників щодо обсягу навчального 
(педагогічного) навантаження на наступний навчальний рік, не пізніше як за
2 місяці до їх запровадження.

4.1.10. Розподіл педагогічного навантаження здійснювати за 
погодженням з профспілковим комітетом. Попередній розподіл 
педагогічного навантаження па пасіупппй навчальний рік проводити в кіпці 
поточного навчального року. про що повідомляли працівників невідкладно, 
під розпис.

Забезпечувати ирозорісі ь ро і н о д і  л\ педагогічного навантаження.
Педагогічне навантаження в об'ємі менше тарифної славки 

вс і анов.пова і п лише за письмової» * ;і о :ою працівника.
4.1.11. Всі аі ювл юва 111 не V, -м працівникам. які неребуваюіі» \ 

відпустці по догляду за дшппоіо. наїічальнс навантаження під час 
тарифікації па відповідний навчальний рік \ обсязі не менше ставки.

На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово 
передавати вчителям, іншим педагогічним працівникам.

Після закінчення відпустки забезпечувані педагогічним працівникам 
наван таження, встановлене при тарифікації на почаюк навчальної о рок\,

4.1.12. Забезпечити дотримання працівниками іруювої дисципліни, 
правил внутрішнього трудової о розпорядку .

4.1.13. Затверджувати кошториси доходів та ви.коків. а також штатний 
розпис закладу, графіки відпусток, навчальне навап іажепня недагої ічних 
працівників за погодженням з профспілковим к о м і і є і о м .

4.1.14. Затверджу ват11 графіки робії іа роікла лів навчальних запяіь за 
иоі оджеппям із нрофспілкоііим КОМІІС'ІОМ.

4.1.15. Дотримуватись чинного законодавс і ва щодо зарахування 
жінкам до стажу роботи, який дає право на щорічні відпустки, періодів їх 
роботи на умовах неповното робочого часу і під час частково оплачуваної 
іідпустки по д о г л я д у  за дитиною до досягнення нею ірирічного В І К ) .

4.1.16. Надавати жінці, яка працює і мас двох або більше дітей віком до
5 років, або дитину-іпваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з 
т и  неї ва підгрупи А І групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда 
.лппнетва підгрупи А І групи . ЯКИЙ ПІХОВ) С їх без матері (у ТОМ) числі й у 
ні ірнвалого перебування матері в лікувальному закладі ), а також особі, яка



.,>л.іл під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А 1 іруш . чи
0 .йому із прийомних батьків надасться щорічно додаткова оплач)вана 
відпустка тривалістю 10 календарних днів осі урахування святкових і 
неробочих днів (стат тя 73 Кодекс} законів про нраню України). За наявноеіі 
декількох підстав для надання ціп відпустки її загальна тривалість не може 
перевищуват и 17 календарних днів.

4.1.17. Ile допускати наданим відпусток без збереження заробітної 
плані 5а ініціативою роботодавця s м етю  економії бюджетних коштів га 
виробничою пеобхідніспо.

4.1.18. Надавати відпусіку оез збереження зароби т о ї плати лише за 
наявності особистої заяви працівника і не більше 15 календарних днів па рік 
за згодою сторін згідно зі с і . 26 Закон) України «1 іро відпустки».

4.1.19. Затверджуват и на початку календарного року за погодженням із 
профспілковим комітетом графік надання основних щорічних відпусток 
працівникам, в якому враховувати ін тереси працівників.

4.1.20. На давати додаткові відпустки працівникам із непормованим 
робочим днем тривалістю, до 7 календарних днів згідно із списками робі і, 
професій і посад, визначених у додатку колективного договору па підставі 
орієнтовного перелік} робі і. професій і посад працівників з непормованим 
робочим днем, погодженою і НК Профспілки працівників освіти і науки 
України 06.03.9Х р. та за і вердженої о Міпіеіром освіти України 1 1.03,1998 р.

4.1.21. Залуїаіп учиїс.ль. які ід ійспю юіь індивідуальне навчання 
дпеіі sa медичними поки ;лппямн. . и виконання іншої орі анізаційно- 
иедагої ічпої роботи в капік)лярішн період. виключно в межах кількості 
юдин навчального навантаження. } еіаповлепою прп тарифікації до иочаік\ 
канікул.

4.1.22. Не допускати випадків прим}еового укладання строкових 
трудових договорів, у тому числі контрактів, з працівниками заклад) з 
ініціативи роботодавця. Не укладати строкові трутові договори з 
працівниками з мотивації необхідності його випробування.

4.1.23. Не допускати відмови працівникам } паданні щорічних 
відпусток або їх заміни грошовою компенсацією.

4.1.24. Забезпечувати реалізацію права працівників, які звільняються, 
па одержання невикористаної відпустки з наступним звільненням, або. за 
бажанням працівника, на грошов) компенсацію невикористаної відпустки.

4.1.25. Надавати м о ж л и в і с т ь  подружжю, яке працює в одній установі.
01 рнм) ва і п відпуст кіт одночасно.

4.1.26. Залучати псдагої ічппх працівників для роботи в оздоровчих 
таборах лише за їх згодою в межах кількості годин, встановлених прп 
тарифікації до початку такої робот и чи при укладанні трудового договору.

4.1.27. При складанні розкладів навчальних занять уникаїн 
нераціональних витрат часу педагогічних працівників, забезпечувати 
осінсрервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не 
юпускаї и т ривалих перерв між заня ггямп (так званих '’вікон").
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4.2. Профспілковий комітет зобов'язується:
4.2.1. Здійснювати коні роль за своєчасним введенням в дію 

нормативних документів з питань трудових відносин, організації іл 
нормуванні праці, розподілення педагогічного навантаження, дотриманням в 
установах і закладах ос ні і п іру итою  законодавства.

РОЗД ІЛ 5 
Н О РМ У В А Н Н Я  ТА О П Л А ТА  П РА Ц І

5.1. Роботодавеиь {оГюв"м $\( і вся:
5.1.1. 3. і і і і с 11 юва 1 1 і о . . . - , л ; \  прані і і і; u і о Інструкції "Про порядок 

обчислення заробіпюї плані працівників освіти".
5.1.2. Забезпечиш в ілк.іллі їласпіеть умов оплати праці, порядку 

виплати доплат. надбавок. внпаїород, інших заохочувальних чи 
компенсаційних виплат. положень про преміювання.

5.1.3. Не приймати в односюроппьому порядку рішень, що змінюють 
встановлені в колективному доіоворі умови оплати праці.

5.1.4. Відповідно до сі. 15 Закону України «Про оплату праці» 
погоджувати з профспілковим комі ;е і ом умови оплат праці в установі.

5.1.5. Затвердити п о п е р е а п .о д ж е н і з профспілковим комітеюм 
положення про преміювання іа надання матеріальної допомоги і положення 
про падання винагороди педаї оі ічпим працівникам за сумлінну працю т а 
зразкове виконання службових обов'язків (сі. 57 'Закону України “ Про 
освіту").

5.1.6. Виплачувати працівникам ;акдаду '.аробіпіу плагу у грошовому 
вираженні двічі па місяць: аванс, оеіаіо іппй ро{рахунок.

При збігу термінів виплати авансу чи заробіпюї плати з вихідними 
днями виплачувати їх напередодні.

5.1.7. Забезпечити встановлення і виплату мінімальної заробі гної плат и 
відповідно до чинного законодавства.

5.1.8. Заробітну плату працівникам за весь час щорічної відпустки 
виплачу вати за 3 дні до початку відпустки (ст. 1 15 КЗііі І України).

У випадку несвоєчасної виплати заробітної плати працівнику за час 
щорічної основної відпустки, відпустка па вимогу працівника повинна бути 
перенесена на інший період (ст. 80 КЗііі 1 України).

5.1.9. При кожній ви і іл а і і заробітної плати повідомляти працівників 
про загальну суму заробітної плат ; розтифровкою 5а видами впила і. 
ро'.міри і підстави утримань із '.аробітпої плат, суму іарпдаш, що належить 
до виплати (ст. 1 10 КЗпП України).

5.1.10. Заробі т на плата працівників підлягає індексації та компенсації у 
зв'язку з порушенням термінів її виплати у [{становленому чинним 
закоїюдавством порядку.

5.1.11. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювані 
лише у випадках:
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- заміщення ироіяі mi менте н і ж  дна місяці і им часово відсушіх 
педаї оі'ів;

- оплати праці працівників інших установ, які 'залучаються до 
11с;іаі огі ч ної роботи.

При заміщенні тимчасово відсу тніх педагогів, яке тривало понад 2 
місяці, оплату 'здійснювати по тарифікації з першого дня заміщення за всі 
години фактичного навантаження (и.73 Інструкції “ Про порядок обчислення 
заробітної плати працівників о с в іт ” ).

5.1.12. Забезпечиш нила і) прані працівникам заклад) за заміну 
їи м часово відсушіх працівник!І» > зв‘язк\ з їх відпусткою чи хворобою.

5.1.13. ІЦодо робоїи \ періоди, впродовж яких у навчальному закладі 
не здійсшо( і вся навчальним процес (освітня діяльність) у зв'язку з сані і арі ю- 
епідсміологічнимм. клімаіп::;:, \п! іа іншими незалежними від працівників 
обс іавппами. іалу їаш  і.е . -: =; 11 \ працівників до павчальпо-виховпої. 
Орі'аііІзапІІІІІО-МСІОДИЧНої. v'f „і:; ;а:ііііно-педаі ої ічної робі і відповідно до 
наказу керівника заклад) \ поря.лч). передбаченому колекіивним договором 
або додатком та правилами иіі\ ірішнього трудового розпорядку, в межах 
норм годин встановленої при іарифікації з 100% оплатою. Якщо така робота 
не виконується, оплату здійснювані з розрахунку не нижче від двох третин 
тарифної ставки встановленої о працівникові розряду (окладу) (ст. І 13 К ’ЗнІ І 
України).

Час простою з вини працівника и: оплач) стьея.
Оплата праці у період капік).. ідійснкн і вся в межах часу, що пе 

перевищус навчального навантаження до почаїк) канікул. В період канікул 
педагогічні працівники зал) чаю 11,о; . u• орі анізаційно-педагогічної робо ти за 
окремим планом.

5.1.14. Всіаповиїи (Посіапова .V’ і 2̂ »s під 3().()cN.()2 p. К V I’S' зі змінами 
іа доповненнями) надбавки працівникам ( за наявносіі бюджетних конттів):

а/ у розмірі до 50 %  посадового оклад) (еіавкп заробітної плати, 
тарифної ставки :

- за високі досягнення у праці;
- за виконання особливо важливої роботи (на сірок її виконання);
- за складніс ть, иапруженіс і ь у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника пе 

повинен перевищували 50% посадового оклад).
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якосіі робі)ти і 

порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або 
ЛІСПІ!1) ІО І вся.

б за почесні звання України : "народний” у розмірі 40 0 о. 
" ;.ісл\жений” 20 0 о і юса,юного окладу (сіавки зарооіпюі плані ).

в за спортивні звання " sac.ivжеппй і репер", " інслх жеі і ті Гі маііеіер 
спор і v" у розмірі 20%, "майстер спорі у міжнародного класу” 1 5%. 
"майстер спорту” • 10 %  посадового окладу (ставки заробітної плані).
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Надбавки за почесні іа спорі пвні танпя всі аповлююгься працівникам, 
якщо їх діяльність за прооілем ібігасгься з наявним почесним або 
спортивним званням. За навинос і і двох або більше звані, надбавки 
всіановлюю чься за одним ( віщшм і ;ванпям.

Встановлювати доплаїн працівникам (згідно Постанови Кабіпеїу 
Міністрів України №  1298 зі змінами та доповненнями, наказу № 557) \ 
розмірі до 50 %  посадового окладу (тарифної ставки):

- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
- за суміщення професії!, посад;
- за розширення зони обслу і овунапия або збільшення обсягів 

ви кону ваних робі;.
5.1.15. Зберігані за працівниками місце роботи і середній заробіток за 

час проходження медичною оілялу (сг. 17 Закону України “ Про охорону 
праці").

5.1.16. Забезпечиш пр..:.. -;::,ь:ам. які за графіком робоїи працюючі, у 
пічний час (з 10 години н е ч » о  іи піни ранку), додаїкову оплаі\ праці \ 
розмірі 40% посадової о окл.; л т..;ЗіЛі заробі і пої плати ).

5.1.17. Забезпечиш сво< -іаспе і правильне встановлення і виплату 
працівникам заробітної плані і урахуванням зміни розміру мінімальної 
заробітної плати, освіти, стажу робот, каісторії, звань, тощо (п.6 Інструкції
“ І Іро порядок обчислення заробі т о ї плані працівників освіти” ).

5.1.18. Виконувати в повному обсязі ст. 57. Закону України "Про 
осві ту” та виплачувати педатої ічішм працівникам допомогу па оздоровлення 
в розмірі місячного посадової о о к л а д у  лри падаппі щорічної в і д п у с  і ки.

5.1.19. Проводити додаїкову о:,.іл:у >а шкідливі ча особливі умови 
праці (Постанова №1298 від 30.08.02 р. 1С\ 1 \ зі змінами ча доповненнями): 
за використання із роботі дезіпфікувальних засобів, а іакож працівникам, які 
заііняіі прибиранням туалетів у розмірі І(Г<> посадовою (місячною 
окла. і у ).

5.1.20. При звільнені працівника впнлаїа всіх сум. що палежть й о м у  

від закладу, проводці ься в день звільнення. Якщо працівник в день 
звільнення не працював, то зазначені суми мають були виплачені пе пізніше 
наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про 
розрахунок /ст. 1 17 КЗгіП України/.

5.1.21. Надавати не звільненим від основної роботи профспілковим 
працівникам можливість виконання громадських доручень, учасіі в 
консультаціях та переговорах в інтересах трудового колективу.

5.1.22. Здійснювач и доплат педагогічним працівникам за 
прес тижніс ть від 5%  до 20% від посадового окладу та педатої ічпим 
працівникам, які працюють в інклюзивних класах пе менше 20% від 
посадової о окладу.

5.2. Профспілковий комі і сі ш ОоиЧн ус і ьси:
5.2.1. Сприяти в паданні працівникам закладу необхідно: 

консультативної допомоги щодо питань оплат праці.
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5.2.2. Порушувати іііпаіііія про притягнення до дисциплінарної, 
адміністративної відповідалмюс і і а і д і і о  діючої'о законодавства осіб, впннич 
\ ііевик'оііаііні вимої законо і л в с і  ва про оплач \ праці. у м о в  даною 
колекіивпого договор), пю v ■ >с) її ‘ ься. оі їла і и праці (сч. сі. 45.14 1.14” -! 
КЗпІІ України, сч.36 Закон) > країни "Про оплачу праці", сч.18 Закопч 
України “ Про колекч и в і і і  лої о п о р и  • моди").

5.2.3. Пре детавляги інісресн працівника при розгляді його ч'рудовою 
спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах (сч. 226 КЗпІІ 
України).

5.2.4. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплач и 
праці в суді.

5.2.5. Звертатися до с\ і) і заявами па захист трудових прав та інтересів 
члені в профспілки .

5.2.6. Зверчачпея до прок) раі\ рп з приводу порушення законності для 
перевірки нею виконання законів за заявами громадян ча іншими 
повідомленнями (сі .259 КЗгІ І N крамні і.

5.2.7. Іпформуваі и . о;\ u; , lep'/кавпої інспекції праці про факти 
пору111С і і Ь ВИМОГ законодавс . .-.а .;.о :о К'рмінІВ впплаччі заробічпої плані з 
мечою усунення таких порч імень ... і і р і ! і я 11 іеі і ня до відповідалі.ноеч і винних 
посадових осіб.

5.2.8. Забезпечити реалізацію відповідно до чинного законодавства 
своїх функцій щодо контролю за виконанням колективного договору у 
частині своєчасної виплати заробіїної плаїи.

5.2.9. Проводити роз'яспювадьн\ робочу щодо практики звернень 
працівників освіч'и до судів про примх сове сіягнення заборгованої заробі тної 
нлаїи та сум відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних 
захворювань в закладах освіти.

5.3. С 'торопи Колективного договор) домовились:
5.3.1. У межах повноважень в ) с іановлепом) порядкл опраш»ов\ ва ги 

11 рое к і чі законодавчих акч і в що ю опла і и і іраці працівників осві і н.
5.3.2. Спілі »по здійснювані к'оиіроль за своєчасною виплач ою 

заробіч пої плач'и.
5.3.3. Вживати заходів для своєчасної і в повному обсязі виплати 

заробі гної плати працівникам.
5.3.4. Кваліфікувати несвоєчасну чи не в повному обсязі виплат) 

заробітної плати як грубе порушення законодавства про працю та 
колективного договору і вживані спільних оперативних заходів відповідно 
. ю законодавства.

5.3.5. ІІадавачи незвільпепнм від основної робо і и профспілковим 
працівникам можливість виконання громадських доручень, участі в 
.-соне)дьгаціях ча переговорах в іпчерссах чрудового колекч иву.
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14) ІД  I-1 6
(Корона праці

6.1. Роботодавець юбом'япі іься:
6.1.1. Забезпеч йти доіі'і'лілі-.'ія посадовим и особами та працівниками 

вимої Закопч України "І І;'с .-ч.'роил праці” , ініпих нормативних акин 
завдяки впровадженню с,к правління охорони праці призначення 
відповідальних осіб, рінрч'. ч;.. . sa і верджепня іпсір}кцій і положені», 
проведення обстеження іа оцінки \ мов праці, усунення причин травматизму, 
забезпечення належного уірпманпя будівель, споруд і о і ц о /. ( с і . 13 Закону 
України “ Про охоронч праці").

6.1.2. Забезпечити ско* часи} розробку і виконання Комплексних 
заходів щодо доеяі непня ^ ..шовлепих норм безпеки, гігієни прані іа 
виробничого середовища. > :і , і. і ;сі ні я існуючого рівня охорони прані, 
запобігання випадкам виробмшнч о іравма'іизму.(ет.2() Закону України "Про 
охорону праці” ).

6.1.3. Проводиш навч.и . ■ ' перевірку знань з безпеки жи п єдіял ь і і о с  і і 
(охорона праці, пожежна бе ...с л і с к  робеяіека. радіаційна бешека іоіцо) 
посадових осіб, с и е п іа л : . .лі іаііь охорони праці. бсіїїскп 
ЖІГ І  І ( Д І Я Л  ЬІ ІОС І і В ІД П О В ІД Н І )  ЛО ч;  о  іаконодаве т ва.

6.1.4. Забезпечити виділеній. копи ів на проведення профілактичних 
заходів з охорони праці відповіднії до сі. 19 Закону України “ Про охорону 
праці” .

6.1.5. Орг анізувати роботч комісії з перевірки готовності заклад} до 
нового навчального року та до робот в осінньо-зимовий період (п.4.1.8 
наказу № 563 від 01.08.2001 p.).

6.1.6. Організувати робот} щодо оілядх б}дівель. споруд та інженерних 
мереж відносно їх подальшої надійної і бешечпої екепд} а і ації. При 
виявленні їх незадовільного еіап\ терміново вжипі відповідних заходів, 
звернутись до спеціалізованих організацій, що мають право на обстеження іа 
паспорі изацію вказаних об'ємів.

6.1.7. ( )ргапізува ти провелення безкопттовпої о у робочий час 
попереднього (при прийнятті па робої}) і періодичних медичних оглядів 
працівників. На прохання працівника оргапіз) ва і и позачерговий медичний 
огляд, якщо працівник пов'язує погіршення стан}' свого здоров'я з умовами 
праці.

Зберігати за працівниками па час проходження ними медичного огляду 
місце роботи, середній заробіток, (ст. 17 Закону України “ Про охорону 
праці” ).

6.1.8. Надавати працівникам, зашипим на роботах з важкими і 
і : і !ч і ід и ви ми умовами праці, з особливим характером робочії відповідні 
. і іл ьі и та компенсації.

6.1.9. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв 'я ік }
; нещасним випадком па виробппш ві, місце роботи та середню іарооі.д;-

па весь період до відновлення праце ;да і пос ті або до ви шачепня і \



у сі ановленому порядку інвалідами. У рач і неможливості виконання 
потерпілим попередньої рооот И іабсЗІІЄЧИТИ відповідні) до методичних 
рекомендацій його перепіді оіовку та працевлаштування, (ст.1) Закону 
України “ Про охорону праці” ).

6.1.10. З метою покрашення умов праці жінок реалізувати такі заходи:
- не допускати жінок до важкої рооотті іа ptioom з шкідливими і 

небезпечними умовами пращ иідповідно до Переліку важких рооіі і робіт і 
шкідливими і небезпечними умовами праці, па яких забороняється 
використання праці жінок і ;а і верджеппй наказом Міністерством охорони 
здоров'я України від 29.12.1993 року № 256);

- не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого 
перевищує гранично допусіимі норми відповідно до Граничних норм 
піднімання і переміщення важких предметів жінками (затверджені наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.1993 року №241 ).

6.1.11. Забезпечити обов'язкову участь представника профспілкового 
комітету у розслідуванні неііиіешіх випадків.

6.1.12. При ймати у час її» у і ромадських оглядах-копку рсах з питань 
охорони праці та підготовки закладу до нового навчального року .

6.1.13. Створити та іабешечп і п роботу служби з охорони праці 
відповідно до Рекомендацій що.,о ор;  апі sa ції роботи з безпеки та охорони 
праці.

6.1.14. Забе зиечуват и ко : і і ро.,ь ,vi е і аном пожежної безпеки в закладі 
освіти.

6.1.15. Провести атестацію робочих місць згідно постанови Кабінету 
Міністрів України № 442 від 01.08.1992 р.

6.1.16. Створити комісію з питань охорони праці у рівній кількості осіб 
від адміністрації навчального закладу іа ірудового колективу сприяти її 
роботі відповідно до положення про неї (с і.26 Закону України „Про охорону 
прані").

6.1.17. Порушити клопотання про внесення змін до платного розпису 
закладу, якщо кількість працюючих 50 осіб і більше, щодо введення посади 
спеціаліста служби охорони праці відповідно до норм сі.15 Закону України 
"Про охорону праці", рішення колегії Міпісіерсіва оевіїп і науки Україні! від 
1 1.02.2010 р„ наказів Міпіс ісрс і ва осві і п і науки України від 06.1 2.201 0 р.
№ 1205, від 04.1 1.2010 р. № 1055. від ! 1.03.2010р. № 202 .

6.1.18. Па давати безкоштовно працівникам закладу спеціальний одяг, 
взуття та засоби індивідуального захисту, миючих та знешкоджуючих 
засобів (із зазначенням переліків професій, робота за якими падає право на 
от римання засобів, конкретних обсягів та термінів видачі засобів).

6.2.Профспілковий комі i ci зобов’я 5\єт ься:
6.2.1. Провести в установлені строки вибори громадських іпспскіорів. 

u i вердити склад комісії та представників профспілки з ниіапь охорони 
прані. Провести навчання активу.



6.2.2.Забезпечувати і ромадеький контроль за додержанням 
передбачених нормативними актами з питані) охорони праці вимог щодо 
умов прані і навчання, виконання заходів соціального захисту працюючих та 
осіб, які навчаються, відпові шо до положень Колективного договору.

6.2.3.Сприяти \ час і і прсдс і авштка профспілки у роботі комісії із 
спеціального розслідування нещасних випадків та професійних захворювань.

6.2.4. Регулярно виносити на розгляд зборів, засідань профкомів 
питання стану умов і охорони праці.

6.3. Сторони Ко.іекі ивного доі овору домовились:
6.3.1.3 аосіїїечч в а т  с ний ефект вмий громадський контроль за 

додержанням передбачених нормативними актами з питань охорони 
праці вимог' щодо умов прані та навчання, виконання заходів соціального 
захисту працюючих відповідно до положень Колективного договору.

РОЇД1Я  7
П Р А В О В ІЇ И ТА С О Ц ІА Л ЬН И Й  ЗАХИС Т

7.1. Роботодавець юбовЧп\( гься:
7.1.1. Винлачуваш .... \ : ;.шм працівникам допомогу па 

озторовлепня в розмірі міс- і 'C.. ювої о окладу при паданні щорічної 
в і д 11 у с і кн (ст .57 Закон)' У к р а ; " і  І о .>еиі іу").

7.1.2. 11 а давати всім ка і єіо.\ -тм ірацівників матеріальну допомогу в 
сумі до одного посадового окладу па рле і матеріальна допомога на поховання 
за значеним вище розміром не обмежу мься). преміюват и відповідно до їх 
особистого внеску в загальні резу.лллш роботи в межах фонду заробітної 
плати, затвердженого у кошторисі, відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від ЗО серпня 2оп2 року М> І21)8 зі змінами та 
доповненнями (Наказ Мінісіерсі ва oei-,im і науки України № 557 від 26 
вересня 2005 року).

7.1.3. Надавати працівникам необхідні доку менш для предЧівлення їх у 
пенсійний фонд.

7.1.4. У разі захворювання педагогічних працівників, яке 
унеможливлює виконання ним,і професійних обовЧізків і обмежус 
перебчванпя в дитячому ко.іеі:і ін;і. або і пмчасової о переведення за цих чи 
інших обставин на іншу робочу, іберіїаш за пимп попередній середній 
заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній зароби ок 
виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідпос і і 
(ет.57 Закону України ltIIpo осві ту").

7.1.5. Надавати працівникам матеріальну допомогу за рахунок економії 
фонду заробіт ної плат и.
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7.1.6. Забезпечити розгляд заяв, екарг, звернень, подані, працюючих та 
профспілкового комітету, вживати заходів для усунення причин, що їх 
викликають.

7.1.7. Беззаперечно лоїримуватись вимог чинного законодавства щодо 
недопущення відрахувань і і іаробі гпої плати в разі звільнення працівника до 
закінчення робочого року. в рахунок якого він вже одержав відпхетку. за 
нсвідпраньовапі дні відпхсікп. якщо він звільняється з роботи у зв'язку з:

відмовою від продовження робо і и при зміні іс тот них умов праці; 
змінами в організації виробпнціва та прані, в тому числі при ліквідації, 

реорганізації або псрсироОиюванні установ, скороченні чисельносіі або 
пі іаіу працівників;

виявленням нсвідповіліюе ; працівника займаній посаді або виконуваній 
робот і внаслідок исдосіа : ї :і,ої кваліфікації або стану здоров'я, що 
перешкоджають даній робої і;

відсутністю на роботі нроіяіом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок 
тимчасової непрацездатності, не враховуючи відпустки по вагітності і 
пологах, якщо законодавс і вом не встановлений триваліший строк 
збереження місця роботи (ноел ; і : і і : рп певному захворюваї 111 і ; 

направленням на навчання; 
виходом па пенсію; 
призовом на військову слу жбу :
переведенням працівника за й о т  . о ою . па інше підприємство, в установу, 

організацію або переходом па вибь-рчч оеаду.

7.2. Профспілковий к о м ііс і іоГипі’и ім  іь с и :
7.2.1.Активізувати у часи» у • ро\іа ;еі.ко\іу іа профспілковому житті 

працівників закладу.
7.2.2.Посилити особисту відповідальність стосовно питань захисту 

порушених законних прав і інтересів членів профспілки.
7.2.4. Проводити роз’яснювальну роботу в трудовому колективі щодо 

конституційних прав та гарантій працюючих, а також методів і форм їх 
захисту.

7.2.5.Своєчасно доводити до відома ірудового колективу зміст 
нормативних документів, що стосуються соціально-економічних, трудових 
прав та інтересів членів профспілки.

7.2.6.Забезпечити вивчення питань трудового законодавства, у тому 
числі про порядок розгляду трудових еіюрів.

7.2.8. Організовувати проведення "днів здоров'я” , виїзди па природу. 
Орі апізувати роботу‘Трупи здоров'я” .

7.2.9. Організовувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені 
Дню працівників освіти, 8 Березня, Новому року тощо.

7.2.10. Проводити День шанування людей похилого віку.



14) ІДІ 1 8 
I I МЛІ РИЛ РІВНІС ТЬ

8.1. Роботодавець зобов'язується:
8.1.1. Забезпечити рівні права іа можливості жінок і чоловіків (ст. 1 8 

Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків»),

8.1.2. Покласти обов'я >ки уповноваженого з тендерних питані. па 
толову профспілкового КОМІ : Є І у .

8.1.3. Залу чати у повіюваженого з тендерних питань представника 
профкому до участі у співбесіді нрп прийнятті па роботу для усунення 
дискримінації та забезпечення комплектування кадрами з надання переваги 
особі тієї статі, щодо якої ісму • небаланс.

8.1.4. Иадаваїп для у ;  ̂ .ження у повповажепому з іепдсрпнх питань 
представника профкому оі ^.ощепня про вакансії у закладі для уникнення 
статевих або вікових стерсоитни.

8.1.5. Створювати умови праці. які дозволяють жінкам і чоловікам 
здійснювати трудову діяльнісіь па рівній основі.

8.1.6. Здійснювати просування робітників по роботі з 
дотриманням приннину надання переваги особі тієї статі, щодо якої існує 
дисбаланс.

8.1.7. Забезпечувати жінкам і чоловікам можливіст ь суміщати трудову 
діяльність із сімейними обов’язками: у межах політики «дружньої сім’ї» 
забезпечити надання працівникам з особливими сімейними обов’язками 
можливості роботи на умовах неповното робочого часу, оформлення 
і пучкого робочого графіку тощо.

8.1.8. Здійснювані рівну оп.іа:у прані жінок і чоловіків нрп однаковій 
кваліфікації та однакових умовах праці.

8.1.9. Вживати заходів щодо упемождивлеппя випадків сексуальних 
домагань. Забезпечити невідкладне вживання заходів для усунення проявів 
дискримінації у випадку надходження відповідних скарг працівників до 
уповноваженого з тендерних питань.

8.2. Профспілковий комітет зобов’язується:
8.2.1. З абезпечити виконання обов'язків уповноваженого з тендерних 

питань представника профкому щодо забезпечення рівних прав іа 
можливостей жінок і чоловіків.

8.2.2. Проводити перевірку всіх рішень, резолюцій, рекомендацій, 
заходів у закладі щодо тендерної рівпоет і, їх оформлення іа зат вердження.,

8.2.3. Забезпечит и розі ляд скарг працівників на випадки дискримінації 
дтчяіом 5 днів з дня падхо г/ксппя скарги та к єні і ролюваї и вжиття 
.им і ніс грані сто заходів щодо у су не пі ія проявів дискримінації за її наявпос і і.

8.3. Сторони Колективного договору домовились:

2.1



8.3.1. Ураховувати, u m  ві н о с і н н і  між керівником і працівниками, а 
іакож між працівниками бу .у юі ься на засадах тендерної рівносіі іа 
недопущення будь-яких дискримінаційних дій.

8.3.2. Вживати заходів, спрямованих на формування тендерної культу рн 
тру; ю в о [ о код е к'г и ву.

РО 5ДІЛ 9 
Г А Р А Н Т ІЇ Д ІЯ Л Ь Н О С Т І П Р О Ф С П ІЛ К О В О Ї О Р ГА Н ІЗ А Ц ІЇ

9.1. Роботодавець юбов’я іуєі ься:
9.1.1. Надавати профспілковому комітету всю необхідну інформацію з 

питань, то  є иредмеїом ц і .оі  о колективного договору, сприят и реалізації 
права профспілки по захисіу ірудових і соціальпо-економічннх інтересів 
працівників.

9.2.2. Ьезонлаї но иа іава і и профспілковому комітету обладнане 
приміщення, засоби зв'язку ...ті  . абе  і и с ч є н н я  його діяльності, приміщення 
для проведення зборів, засідань ющо (сі.249 КЗпІІ України, сг. 42 Закону 
України “ Про профспілки, їх права та гарантії діяльності” ).

9.2.3. Згідно з заявами членів профспілки проводити безготівкову 
оплату членських внесків та перераховувати їх протягом 3 днів після виплати 
зарплати.

8.2.4. Забезпечити звільнення від основної роботи представників 
профспілкових органів для учасіі у екпу тих  заходах на різних рівнях, а 
також на час короткострокової о навчання із збереженням заробітної плати.

9.2.5. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, 
дисциплінарних стягнень без поіоджеппя ; відповідними профорі апами.

9.2.6. 11е допускати звільнення і робо і и за ініціативою роботодавця 
працівників, які обрані до складу профспілкових оріапів і не звільнені 
від робот и, без згоди відповідного профорі ану.

9.2.7. Забезпечити відьпнй доступ до матеріалів, документів, а також до 
усіх підрозділів і служб закладу (харчоблок, медкабінет) для здійснення 
профкомом наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного 
законодавства, станом охорони праці, виконанням Колективного договору.

9.2.8.Сприяти діяльності профспілкового комітету щодо захист v 
соціально-економічних, трудових прав та інтересів працівників закладу 
освіти, дотриманню прав і гарантій, передбачених Конституцією України. 
Законом України “ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", 
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, ратифікованими 
Україною конвенціями Міжнародної організації праці.

9.2.9. І !с допускати віручанпя в статуту діяльність профспілкової о 
коміїету. передбачену чинним ілкопо'їлвсі вом.
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РОЗДІЛ 10
К О Н Т РО Л Ь  ЇЛ  В И К О Н А Н Н Я М  К О Л Е К Т И В Н О Г О  Д О ГО ВО РУ

10.ЇХ ю р о н и  ю бов 'я  і \ іо гься :
10.1.1. Контро ;п> за ходом виконання колективного договору 

'здійснювати не менше двох разів на рік спільною комісією, сформованою 
сторонами, які уклади договір (Закон України “ Про колективні договори та 
угоди” ).

10.1.2. Двічі на рік спільно аналізувати стан виконання колективного 
договору, заслуховувати звіш керівника закладу та голови профспілкового 
комігстч п р о  реалізацію вія міх зобов'язань па загальних зборах трудового 
колекшв) іа на засіданні профком) ( і р\ день, травень).

10.1.3. У разі песвої ч.іеної о виконання, невиконання зобов'язань 
аналіз) ваш причини та вжапаш іермінові заходи щодо забезпечення їх 
реалізації.

10.1.4. Сторони, які ) і;. . Кодскшвпий договір, несуть безпосередню 
відповідальність за виконаних .; ,м. н \ юбов'я зань.

10.1.5. І Іоеадові іа Ііі,. ' які своїми діями або бездіяльністю 
призвели до порушення ви ко і і ... і і і і я ) мов даного Колективного ДОГОВОр) , 
прит ягуют ься до відповідальнос і і зі ідно з чинним законодавст вом.

10.2. Профспілковий комітет юбов’нзується:
10.2.1. Вим агати від власника або уповноваженого ним органу 

розірвання трудового договор) ; керлл піком четапови, якщо він пор\ш>( 
законодавство про працю і не викоіі\< юбов'язань за колективним договором 
(от. 45 К 3п 11 України ).

Колект ивний договір підписано ) чошрьох примірниках.

Директор Голова профспілкового комітету
Малинського ліцею №5 Малинського ліцею №'5

М



І Іри укладанні колектпвиого договору на 2022-2027 роки між 
роботодавцем і профспілковим комітетом Малинського ліцею №5 
Мадинської міської ради ро>біжіюстей не мали.

Директор
Малинського ліцею №5 
Ма.'Шіісд>кої міської ради 

Амег )\анян

Г’олова нрофспіл кового комі і е і у 
Малинського ліцею №5 
Малгтеької міської ради 

І .В. І Ірокоф'( ва



ДОДАТКИ
Додаток №  І

до колективного договору 
між рободавцем га 
профспілковим комітетом 
Малипської і) ліцею „\'>5 
Малипської міської ради

1 II.P F .IIK
професій і посад працівників 

Малинського ліцею Л1»5 Малипської міської ради 
і ненорімованим робочим днем, яким надасться додаткова відпустка 

понад визначені іаконодавством розміри

Перелік складено чіідію с :. N Закон) України “ Про в ід п уст і” та 
“ ( >рі( птовного переліку посад працівників 'і пепормовапим робочим днем 
сисіеми Міністерства о св іт  \ і;.\.їл;-. яким може надаватись додаткова 
відпустка” до 7 календарних дні».

І Іаймеиування і р.івал іс 11, додат кової відпу с і ки
п\п ' професій та посад

1 | Директор, 'заступники директора 3 календарні дні
І

2 Завідуючий господарством
3 ; Секретар - друкарка ,,о календарних днів

Директор
Малинського ліцею №5 
Мадніі,еької міської рад

І олова профспілкового комігет_\ 
Малинського ліцею .\г°5 
Малипської місі>кої пали



Дода ток №2
до колективного договору 
між рободавцем
нрофепілковим комітетом 
Малинського ліцею №5 
Малинеької міської ради

СІ ІИСОК
Професій і посад н шкідливими і важкими умовами 

праці, зайнятість працівників па роботах в яких дає право на щорічну
. Ю 1л І КОВ\ ВІД мус І ку 

( від 11 о від і ю до і юс . .  о лі: 1\лоі і іс і \ М і ніс і рі в У краї І 
від ІЗ ір,;і,іі>: 2ІН)З рок\

К ат е горії 11 ра ці вників 

Бібліотекар

2. Медична сестра

і ривалість відпуст ки 
(календарні дні) 
до 7 календарних днів

до 7 календарних днів

Д и р е к і о р

Мадинської о ліцею №5 
Ма^иїдс^ької міської ради 

С.В.Дмерханяп

І олова профспілкового комі 
Мадинської і) ліцею .У>5 
Мадинської міської ради 

І .В. 1 Ірокоф'сва
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Додаток №3
ДО колективною договору 
між рободавцсм та
11 рофе 1ІІ Л КОВИ М KOМ ІТ'С'ГОМ
Малинського ліцею №5 
Малинської міської ради

І П ІЧ . ІІК
ка і сі орііі працівників 

Ма.іинської о .ііцею ЛІ!5 Малинської міської ради 
яким надасться додаткова відпустка за особливий характер праці

Лг‘> 
п а і

і І а і • і іа іНІЯ 

і ірофсс і ■: і а і юса. і

І Ірибиралбьник службових приміщень,зайнятий 
прибиранням загальних убиралень та санвузлів , 
залучений до_поточноі’о ремоніу закладів освіти. 
Робочий з обслуговування приміщення , залучений 
до поточного ремонту закладів освіїп. наглядом та 
обслуговуванням внуд рібу.пінкової каналізації. 
водопроводу.

ивадіс і ь 
дода і кової 
відпустки 

4 календарні дні

4 календарні дні

Директор
М aj 11111 с ь ко го л і цею № 5 
Малидіуької міської ради 

.И.Дмер.ханяп

І олова профспілкової о комітету 
Малинського ліцею Лу5 
Малинської міської ради

І В, І Ірокоф‘< ва



Додаток Л іі4
ДО КОЛСКТТІВ І ІОГО ДО! ОІН>р\

між рободавцем та
11 рофсі І ід КО В И м ком І І сто м 
Мадииського ліцею №5 
Мадинської міської ради

ш  р і л і к
професій га посад, яким надасться додаткова оплата в розмірі 10%, 40%  

посадового окладу за шкідливі та важкі умови праці при наявності 
атестації робочих місиь(ІІостанова К М У  №1298 від 30.08.2002 зі змінами

і а доповненнями)

№
п/п

Професія, посада Розмір 
доплаги

Ча які види робіт

І 2
1 .  і 1 Ірибиральгшця

службових приміщень

Пічні сторожі

з

40°

За роботу з хлорним розчином 

За роботу в нічний час

Медична сесгра За роботу т хлорним та 
де тінфікл точим 
розчипомро зчином

; [нре К І ор
Мадииського ліцею №5 
Мадинської міської ради 

.В . Амерханян

1 олова профспілкового комітету 
Мадинської о ліцею „Мо 
Мадинської міської ради 

Т.В. 1 ірокофЧ ва
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Додаток №5
до колективного договору 
між рободавцем та 
профспілковим КОМІ І Є І ом 
Мадииського ліцею №5 
Малииеької міської ради

11 KP І Л ІК
посад працівників, інтенсивна робота яких дає право на надбавку

(Постанова Кабмін України від І9.05.1999 р. № 859 “ Про умови та розміри 
оплати праці керівників підприємств, засіюваних на державній комунальній 
власності ")
Оплату проводити за рах\ нок бон економії заробітної платні.

№ її/її Назва посад Розмір надбавки

1 Директор школи 50" о

Директор
Мадииського ліцею №5 
М^пінської міської ради 

^Ж/С.ІГЛмерханян

Голова профспілкового коміїсту 
Мадииського ліцею .V>5 
Мадиі^ької міської ради 

Мі. І Ірокоф'і ва



Додаток №6
до колективного договору 
між рободавнем та 
профспілковим КОМІ І СІ ом 
Малинського ліцею №5 
Малинської міської ради

П О Л О Ж ЕН Н Я  
про преміювання працівників 

Малинського ліцею №5 Малинської міської ради

І. 'Загальні положення

1.1. Положення про преміювання працівників освітньою закладу 
розроблено відповідно до положень Кодексу законів України про працю. 
'Закону про оплату праці. • І Іоемновн Кабінету Міністрів України від 
ЗО.08.2002 Х» 1 2()8 «І Іро оігшу праці працівників па основі Слппої тарифної 
сітки розрядів і коефіцієнтів ; оіідпі и праці працівників установ, закладів іа 
організацій окремих галузей біоджсіїїої сфери» і метою стимулювання 
сумлінної праці працівників та визначає порядок і розміри виплати їм премій 
за підсумками роботи.
1.2. Положення спрямоване на піднесення матеріальної зацікавленості 
працюючих у покращенні якості виконання посадових обов'язків, функцій та 
завдань.
1.3. Дійсне І Іоложепня може бу ш доповнено або змінено відповідно до умов 
колектТІВ І ІО і  о договору за згодою профспілкового комітеїу.

11. Порядок та умови преміювання

2.1. Началі.ник управління о св іт  має право преміювати керівника 
навчальною закладу в межах агітувань, передбачених кошторисом на 
оплату праці.
2.2. Пі дставою для виплати премії керівнику навчального закладу є пакти 
начальника управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичною 
виховання виконкому Малинської міської ради.
2.3. Керівник навчального закладу має право преміювати працівників 
навчального закладу в межах асигнувань, передбачених кошторисом па 
оплату праці.

2.4. Підставою для виплати премії працівникам навчального закладу’ є наказ 
керівііика иавчальіюго закладу .



2.5. Конкретні розміри даних виплат встановлюються начальником 
} правління освіти для керівника навчального закладу; керівниками для 
працівників навчальних закладів.

і 11. Виплата премії

.і.І. ІІри визначенні премії керівник)' навчального заклад}' враховуєшся:
- своєчасна іа якісна підіоювка навчальної о заклад) до повою навчальною 
рок\;
- організація чіткої робочії працівників закладу, створення сприятливого 
мікроклімату в педагогічному колективі;
- систематична робота щодо зміцнення та покращення матеріально-технічної 
бази навчального закладу;
- створення належних умов щодо забезпечення охорони жичтя та здоров'я 
учнів та вихованців;
- організація та проведення навчальпо-виховпого процес)' в закладі на 
високому рівні.

3.2. При визначенні, премії застпіпк) керівника з навчально-виховної 
робош навчальних закладів врахову її.ся:
- організація системи робош щодо пі івищенпя кваліфікації іа професійної 
мансіерпоеті педагогів;
- створення належних умов щодо виконання навчальних програм;
- якісний та дієвий контроль за навчально-виховним процесом, якістю знань, 
умінь, навичок учнів;
- чітку організацію роботи і здійснення контролю щодо забезпечення 
охорони життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

3.3. ІІри визначенні премії засі}ііпику керівника з виховної роботи 
враховується;
- за якісну організацію кульчурпого дозвілля здобувані в освіти, залучення 
учнів до роботи гуртків ча секцій, національно начріотичну роботу;
- за організацію і результати профілактичної роботи по попередженню
11 равої і ору 11 іеі і ь серед учнів;
- '.а добросовісне виконання носа ювич обов'язків:
- за виявлену чворчу ініціатив), самос і ійніс ч ь;
- за активну участь в науково-методичній роботі;
- за організацію та проведення семінарів різних рівнів, відкритих занячь і 
виховних заходів;
- за успішне введення у виховний процес нових технологій (авторські 
програми, методичні розробки тощо...).

3.4. Прп визначенні премії завідувача господарством враховує! ьея:



- якісна організація роботи щодо утримання приміщень навчального закладу 
у належному санітарно-гігієнічному стані;
- чітка організація роботи щодо організації обліку та збереження 
матеріальних цінностей;
- здійснена на високому рівні робої а щодо підготовки навчального закладу 
до нового навчального року;
- належна організація та систематичний контроль протипожежного стану 
навчального закладу.

3.5. Мри визначенні розмір) премії педагої ічпим працівникам враховується:
- ефективне володіння формами і методами організації навчально-виховної 
роботи, вміле їх застосовування, що забезпечує резульїаіивпіеть роботи;
- наявність власного або творче використання перспективного педагогічного 
досвіду;

систематичне ведення дослідпиіи.ко-гіошукової роботи шляхом 
запровадження педагогічного експериментування, новаторських методик, 
розробки дидактичного матеріалу:
- проведення відкритих уроків для колеї па основі новаторських методик- іа 
власного досвіду ( не менше І урок) проіяіом навчальної!) року);
- активна участь у роботі методичних об’єднань;
- ініціатива та творчість при виконанні посадових обов'язків;
- активна участь в громадському ж и п і навчального закладу;
- дотримання норм ‘і рудової дисципліни іа правил вп\ і рішньото трудового 
розпорядку павчальиого закладу;
- акливпа участь у підготовці навчального закладу до нового навчального 
року, проведенні нозаклаепнх та позашкільних заходів, зміцненні 
матеріально-технічної бази навчального закладу;
- досягнення високої якості падання осві тніх послуг.

3.6. При визначенні розміру премії окремим працівникам враховуємся:
- су млінне ставлення до виконання посадових обов'язків;
- дотримання в роботі вимог діючого трудового закоподавсіва. Правил 
внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативно-правових актів, які 
регламен тують різні сторони їх і рудової діяльності;
- відсутність порушень трудової ДИСЦИПЛІНИ. 1ЄXпікді безпеки та охороні! 
праці:
- іпініа і ивність у діял ы юс і і і а ре і \ л ы а і ивпість.

3.7. Розмір премії кожному окремому працівнику встановлюється відповідно 
до особистого внеску та не має обмежень.

IV. Причини повного або частковою позбавлення премії
4. і. Несвоєчасне або неякісне виконання завдань і своїх посадових 
обов'язків.



4.2. Порушення трудової, фінансової дисципліни, відсутніс 11> ініціативи іа 
творчого ставлення до роботи.
4.3. Не виконання правомірних розпоряджень керівника, відеу шість 
результативності у виконанні окреслених задач, низький рівень виконавчої 
дисципліни.
4.4. І Іесвогчаспе подання звіміих та інших даних відповідно графіку або 
вимог управлінь, відділів, оріапів місцевою самоврядування.
4.5. Працівники, яких звільнено з ініціативи адміністрації або на яких 
накладено адміністративне чи дисциплінарне стягнення, позбавляються 
премії у повному розмірі.

Працівників, які не ;абе ;і іечпд 11 своєчасного і якісного виконання 
покладених на них завдань, дону с і или су і ієві помилки іа у ну іцсиня в робої і, 
порушення і рудової дисцппліпи, може бути позбавлено премії частково.

V. Джерела преміювання

5.1. Премія працюючим виплачується за рахунок асигнувань, передбачених 
па оплату праці. Па преміювання іакож направляються копни за рахунок 
економії фонду заробітної іиаіи. що уїворюеіьея проіяюм року в 
навчальному закладі. Розмір економії иробїнюї плати визначається як 
різниця між плановою сумою ас ні пу вань за кошторисом (з урахуванням змін, 
що відбуваються за встановленим порядком) та сумою фактичних розходів.

Директор
Малинського ліцею №5 
М^іипської міської ради 

Г’.В.Амерхапян

1 олова профспілкового комітегу 
Малинського ліцею №5 
Малнаської міської ради 

Т.В. 1 Ірокоф'єва
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Додаток JVj 7
ДО КОДСКТИВПОЮ договору 
між рободавцем та 
11 рофсПІЛ КОВИМ КОМ ІТСТО м 
Мал инського ліцею №5 
Малинської міеі>кої ради

І ІКРІ .  ПІК
видів організаційно-педагогічної роботи, т о  і д і й с н і о с т ь с я  під час 
карай гину, епідемії або відсутності дітей нри аварійних ситуаціях 

Лакріїттн іакдаду не з вини працівника/, при яких {дійснихтьея оп лат  
праці в роімірі 100% від іарн(|)ікації на момеїп шкригтя закладу

1. Участь у діяльності методичною об'єднання, предметних кафедр та інших 
формах методичної роботи.

2. Участь у роботі педради, нарадах, які проводяться в шкоді адміністрацією.
3. Поповненням кабінету дидактичним, науковим матеріалами, їх 

систематизація.
4. Вивчення ма теріалів норма і пвпо--правовою та орі апізацііпіо-мсіодичіюго 

характеру.
Робота зі шкільною докумеп іацією.

6. Сапі тарно-гігієнічні заходи.

/ і,і і ре к і ор 
Мадинськоі о ліцею Л1>5 
Мадиііської міської ради 

Æ / X ' . В . А мерха н я н

Голова профспілковою коміїеі) 
Мал инського ліцею „\!>5 
Малиляької міської ради 

'Г .В . Прокоф'єва
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Додаток Лі;8
ДО КОДСК'І П В ІЮ Г О  доіовор) 

м іж рободавцем і а 
і І рофсі і І Д КОВИ М КОМ І ге і ом 
Мал инського ліцею М>5 
Малинеької міеької ради

СПі.іьна комісія 
адміністрації і профспілкового комітету закладу 

для ведення колективних переговорів та здійснення кон і ро по 
виконанням колективного дог овору

з бок\ адміиіе і рації Мал тієї, кого ліцею .N'»5 Малинської міеької ради :

Дмерханяп С ні їдана Вячеславівна - директор школи 
Луценко Ольга Вікторівна дає і \ д 111 и к директора і і IBP 
Сущенко Надія Миколаївна заступник директора

з боку профспілкового компету:

1 Ірокоф‘( ва І сіяна Василівна і олова 11К
І араїцчк Людмила Юріївна член 11К
Бойко Віталій ІІеірович \ повноваженні! з питань О ІІ
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