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1. Загальні положення

Колективний договір (далі Договір) визначає відповідно до чинного законодавства 

ь і^ мні зобов'язання адміністрації закладу освіти Гранітненського ліцею Малинської 

міської ради Житомирської області з однієї сторони та профспілкового комітету 

співробітників закладу освіти Гранітненського ліцею Малинської міської ради Житомирської 

■області (далі профком) з другої сторони.

Правовою основою для укладання цього Колективного договору є Конституція України. 

КЗпІІ України, Закони України — «Про колективні договори і угоди», «Про оплату праці». 

Про відпустки», «Про охорону праці», «Про освіту», «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності», «Про порядок вирішення колективних спорів (конфліктів)», інші 

нормативні документи законодавчих та виконавчих органів влади України.

Колективний договір укладено на 2022 -2026 рр.

Колективний договір схвалений зборами трудового колективу закладу освіти (протокол 

№ 1 від 30 серпня 2022р.), набуває чинності з дня його підписання ЗО серпня 2022 р. і діє до 

ухвалення нового Колективного договору.

Сторонами Колективного договору є:

- адміністрація закладу Гранітненського ліцею Малинської міської ради 

Житомирської області в особі директора Гранітненського ліцею Малинської міської 

ради Житомирської області Поліщук Оксани Василівни, яка представляє інтереси 

адміністрації і має відповідні повноваження;

- профспілковий комітет закладу освіти Гранітненського ліцею Малинської міської 

ради Житомирської області, який згідно зі статтею 247 Кодексу законів про працю 

України (далі -  КЗпП України), статтями 37, 38 Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р. № ИМЗ-ХІУ представляє 

інтереси працівників закладу освіти у сфері праці, побуту, культури і захищає їх 

трудові, соціально-економічні права та інтереси, отримавши на це відповідні 

повноваження від трудового колективу в особі голови профспілкового комітету 

Обремської Надії Василівни.

1.Сторони колективного договору домовляються про таке:

1.1. Директор Гранітненського ліцею Малинської міської ради Житомирської області 

визнає Профспілковий комітет єдиним повноважним представником усіх працівників 

закладу у колективних переговорах.

1.2. Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на принципах соціального 

партнерства, забезпечуючи паритетність представництва, рівноправність сторін, взаємну 

відповідальність, конструктивність і аргументованість як під час переговорів (консультацій)
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жя укладання Колективного договору, внесення до нього змін і доповнень, так і під час 

■црпення всіх питань соціально-економічних і трудових відносин:

1.2.1.Профспілковий комітет зобов'язується сприяти ефективній роботі працівників 

властивими йому методами, усвідомлює свою відповідальність за реалізацію спільних 

з керівником цілей та необхідність підвищення якості й результативності праці.

1.2.2. Директор закладу бере на себе зобов'язання дотримуватися вимог чинного 

законодавства України, зокрема законодавства про колективні договори і угоди, 

працю, освіту та виконувати положення цього Колективного договору.

1.3. Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих і узгоджених зобов’язань, 

обов'язковість їх виконання адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом 

навчального закладу.

1.4. Положення Колективного договору поширюються на всіх працівників закладу освіти. 

Окремі положення Колективного договору, які складено відповідно до чинного 

законодавства, поширюються лише на членів профспілки. Під час прийняття на роботу 

працівників ознайомлюють з Колективним договором під особистий підпис.

1.5. Зміни і доповнення до Колективного договору вносяться з ініціативи будь-якої зі Сторін 

після проведення переговорів (консультацій) і досягнення згоди та набувають чинності після 

схвалення загальними зборами трудового колективу.

1.6. Пропозиції кожної Сторони про внесення змін і доповнень до Колективного договору 

розглядаються спільно, відповідні рішення ухвалюються впродовж семи днів після 

отримання їх іншою Стороною.

1.7. Сторони домовилися, що в період дії цього Колективного договору, за умови виконання 

його положень, трудовий колектив висуватиме нові вимоги з питань, передбачених цим 

договором, лише у випадках поліпшення фінансово-економічного стану або внесення змін до 

угод вищих органів управління освітою, чинного законодавства, ухвалення яких зумовлює 

необхідність внесення змін та доповнень до Колективного договору.

1.8. Жодна зі сторін упродовж строку дії Колективного договору одноосібно не 

ухвалюватиме рішення, що змінюють його норми та зобов'язання або припиняють їх 

виконання.

1.9. Цей Колективний договір передбачає, що профком має право у випадку прийняття 

адміністрацією закладу рішень, які порушують умови Колективного договору, внести їй 

представлення (рішення) про усунення цих порушень. Адміністрація закладу зобов’язується 

в десятиденний термін розглянути і дати мотивовану відповідь по суті представлення 

(рішення). При недосягненні згоди з цих питань між адміністрацією і профкомом 

розбіжності між ними розглядатимуться в порядку, передбаченому нормами Закону України
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вирішення колективних, трудових спорів (конфліктів)“ і Закону України "‘Про 

договори й угоди”.

Д г м  схвалення проекту Колективного договору на зборах трудового колективу 

забезпечують його підписання у триденний строк. Після підписання Колективного 

р% Сторони спільно подають його на повідомну реєстрацію до управління праці та 

го захисту населення. Упродовж двох днів після реєстрації Колективний договір 

піоть на видному місці в навчальному закладі.

I I I  За три місяці до закінчення терміну дії цього Колективного договору з ініціативи будь- 

я в і  з» сторін розпочинаються переговори щодо укладення нового Колективного договору на 

—Г І і ттний термін або продовження терміну його дії, для чого створюється відповідна комісія

і  однакової кількості представників сторін (додатокі). Термін роботи комісії визначається 

о к ш и м  рішенням Керівника (директора) і Профспілкового комітету закладу освіти.

2. Трудові відносини

2.1. Керівник (директор) закладу освіти зобов’язується:

2.1.1. Забезпечувати ефективну діяльність закладу освіти, враховуючи фактичні обсяги 

фінансування і раціонально використовуючи кошти для підвищення результатів роботи, 

поліпшення умов праці, побуту працівників.

2.1.2. Забезпечувати розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти, 

раціонально використовувати наявне устаткування та обладнання, створювати оптимальні 

умови для організації освітнього процесу.

2.1.3. Уживати заходів для морального і матеріального стимулювання сумлінної, якісної 

праці працівників.

2.1.4. Забезпечити розроблення посадових інструкцій для всіх категорій працівників закладу 

освіти та затвердити їх за погодженням з профспілковим комітетом.

2.1.5. Застосовувати контрактну форму трудового договору з педагогічними працівниками 

згідно вимог чинного законодавства.

2.1.6. Забезпечувати працевлаштування в закладі освіти молодих фахівців за отриманою 

ними спеціальністю за умови дотримання вимог чинного законодавства.

2.1.7. Забезпечувати наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в 

колективі, професійному зростанню.

2.1.8. Укладати строкові трудові договори з працівниками закладу освіти, якщо трудові 

відносини не можуть бути встановлені на невизначений термін з урахуванням характеру 

майбутньої роботи, умов її виконання, інтересів працівника або в інших випадках, пе

редбачених законодавством.

2.1.9. Здійснювати прийняття та звільнення працівників відповідно до вимог чинного 

законодавства.



2 1 10 Доводити до відома трудового колективу зміст нових нормативних документів, що 

стосуються трудових відносин, організації праці (впродовж двох днів після отримання 

иллоеідної інформації).

-1 1 1 -  Попереджати виникнення індивідуальних і колективних трудових конфліктів, а у разі 

виникнення забезпечувати їх вирішення відповідно до норм чинного законодавства.

2.1.12. Суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування застосовувати за 

погодженням з профспілковим комітетом.

2.1.13. Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства щодо повідомлення 

працівників про запровадження нових і зміну діючих умов праці не пізніше ніж за два місяці 

до їх уведення.

2.2. Профспілковий комітет зобов'язується:

2.2.1. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним уведенням в дію нормативних 

документів з питань трудових відносин, організації праці, розподілу навантаження тощо.

2.2.2. Роз'яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів із зазначених 

в пункті 2.2,1 цього Колективного договору питань, їхні права та обов’язки.

2.2.3. Сприяти зміцненню трудової дисципліни, дотриманню Правил внутрішнього 

трудового розпорядку.

2.2.4. Попереджати виникнення індивідуальних, колективних трудових конфліктів, брати 

участь у їх вирішенні відповідно до норм чинного законодавства.

2.2.5. Не рідше одного разу на два роки перевіряти дотримання законодавства про порядок 

ведення трудових книжок працівників закладу.

2.2.6. Представляти інтереси виключно членів профспілки з питань, які потребують 

розв'язання місцевими і центральними органами виконавчої влади, правоохоронними 

органами, органами місцевого самоврядування (місцевими радами) та їх виконавчими 

органами і вимагати необхідну інформацію щодо їх розв’язання.

2.2.7. Забезпечувати захист виключно членів профспілки від незаконного звільнення шляхом 

перевірки підстав для звільнення з ініціативи директора школи, дотримання встановленої 

законодавством процедури звільнення, врахування трудових досягнень, відмови у наданні 

згоди на звільнення за відсутності для цього підстав.

2.2.8. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів, підтримувати здоровий 

моральний клімат у колективі, будувати відношення між працівниками на основі 

взаємоповаги, керуючись принципами педагогічної та загальнолюдської етики поведінки.
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3. Забезпечення зайнятості працівників 

керівник (директор) закладу освіти зобов'язується:

3 11. Підтримувати чисельність працівників на рівні, встановленому нормативними актами 

Міністерства освіти і науки України для організації освітнього процесу. Забезпечувати 

стабільну роботу колективу; здійснювати вивільнення працівників лише у разі нагальної 

■еобхідності, зумовленої об'єктивними змінами в організації роботи закладу, зокрема у 

шжзку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням, скороченням чисельності або 

штату працівників, неухильно дотримуючись при цьому норм законодавства, цього 

договору.

З 1.2. Письмово повідомляти профспілковий комітет про ймовірну ліквідацію, реорганізацію, 

перепрофілювання та інші зміни в організації праці не пізніше ніж за три місяці до 

запровадження цих змін.

3.1.3. При виникненні загрози масових звільнень (понад 5% працюючих) упродовж ЗО днів з 

моменту її виникнення розпочати переговори для максимального врахування всіх чинників, 

пю впливають на збереження зайнятості працівників.

3.1.4. При виникненні необхідності звільнення працівників відповідно до пункту 1 статті 40 

КЗпП України (у разі зміни в організації праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або 

перепрофілювання закладу освіти, скорочення чисельності або штату працівників):

- здійснювати вивільнення працівників лише після використання всіх можливостей 

для забезпечення їх роботою на іншому робочому місці, у тому числі за рахунок 

припинення трудових відносин із сумісниками, ліквідації суміщення тощо;

- повідомляти про тих працівників, що вивільняються, службу зайнятості у 

встановлені законом терміни.

3.1.5. При вивільненні працівників враховувати норми чинного законодавства.

3.1.6. За відсутності повних тарифних ставок уникати прийняття на роботу нових 

працівників; не укладати нові трудові договори за три місяці до початку масових (понад 

5% працюючих) вивільнень та на період таких звільнень.

3.1.7. Працівникам, звільненим відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП України (у разі зміни 

в організації праці, в тому числі реорганізації або перепрофілювання навчального закладу, 

скорочення чисельності або штату працівників), упродовж року з дня звільнення надавати 

право повторного прийняття на роботу за умови потреби у працівниках, кваліфікація яких 

аналогічна звільненим.

3.1.8. Переважне право на укладення трудового договору при повторному прийнятті на 

роботу мають особи, зазначені у статті 42-1 КЗпП України, зокрема при однакових умовах 

результативності праці й кваліфікації.
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3 19 Забезпечувати працевлаштування педагогічних працівників на вільні і новостворені 

роботі місця відповідно до вимог чинного законодавства.

З ЇЛО. Передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в тому числі уроки 

якжмної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, 

■форматики лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової 

•годи учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до 

положень п.74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

3.1.11. Установлювати наказом (розпорядженням) гнучкий режим робочого часу для 

працівників закладу освіти на час загрози, поширення епідемії, пандемії та/або у разі 

юникнення загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи 

іншого характеру. З таким наказом (розпорядженням) ознайомлювати працівників протягом 

двох днів з дня його прийняття, але до запровадження гнучкого режиму робочого часу. У 

такому разі норми частини третьої статті 32 КЗпП України не застосовуються (ст. 60 КЗпП 

України). Запровадження гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змін у 

нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників

3.1.12. Запроваджувати наказом (розпорядженням) керівника дистанційну роботу для 

працівників закладу освіти на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності 

самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення 

загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого 

характеру, без обов’язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в 

письмовій формі. З таким наказом (розпорядженням) працівників ознайомлювати протягом 

двох днів з дня його прийняття, але до запровадження дистанційної роботи. У такому разі 

норми частини третьої статті 32 КЗпП України не застосовуються ( ст. 60-2 КЗпП України). 

Дистанційна робота -  це форма організації праці, за якої робота виконується працівником 

поза робочими приміщеннями чи територією закладу освіти, в будь-якому місці за вибором 

працівника та з використанням інформаційно комунікаційних технологій

3.2. Профспілковий комітет зобов'язується:

3.2.1. Здійснювати роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціально-економічних 

інтересів працівників, що вивільняються.

3.2.2. Проводити роз’яснювальну роботу серед працівників школи з метою забезпечення:

-  бережливого ставлення до матеріальних цінностей;

-  зміцнення дисципліни;

-  економії тепла та електроенергії;

-  покращення санітарного стану та дотримання правил протипожежної безпеки.

3.2.3. Забезпечувати захист працівників, що вивільняються, відповідно до чинного 

законодавства.
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ЖЛ Сторони домовилися:
і  33.. 1 .  При звільненні з роботи за пунктом 1 статті 40 КЗпП України переважне право 

кваш ення на роботі (при рівних результатах праці й кваліфікації), окрім випадків, 

■средбачених КЗпП України, надавати також:

- особам передпенсійного віку (три роки до призначення пенсії за віком і вислугою років);

4. Робочий час 

4 2 . Керівник (директор) закладу освіти зобов'язується:
4.1.1. Встановити на час дії цього Колективного договору тривалість робочого часу, що не 

■еревнщує встановлену чинним законодавством про працю.

4.1.2. Застосовувати режим скороченого робочого часу для працівників віком від 16 до 18 

років - 36 годин на тиждень.

4 1.3. Організувати облік часу початку і закінчення роботи.

4.1.4. Встановлювати режим роботи навчального закладу. Порядок роботи закладу, графіки 

змінності, тощо встановлювати згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4 1.5. Забезпечити встановлення педагогічного навантаження працівників (на тиждень) в 

обсягах, що відповідають ставці заробітної плати (посадовому окладу).

4 1.6. Забезпечити педагогічних та інших працівників закладу освіти роботою у межах 

встановленої тривалості робочого тижня (для педагогічних працівників - педагогічного 

навантаження) на ставку заробітної плати. Запровадження тривалості робіт, обсягу 

навантаження менше ніж на ставку заробітної плати можливе лише за наявності письмової 

згоди працівника. Не допускати зменшення обсягу навантаження за одностороннім рішенням 

(наказом) керівника (директора), незалежно від причин, що зумовили прийняття такого 

рішення (видання наказу).

4.1.7. Без нагальної необхідності та згоди працівників не залучати їх до виконання функцій, 

що не входять до їхніх посадових обов'язків.

4.1.8. Тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, або на 

час простою здійснювати лише за згодою працівника з оплатою роботи відповідно до 

чинного законодавства.

У разі застосування неповного робочого дня (тижня) норму робочого часу визначати угодою 

між керівником і працівником. При цьому не обмежувати об'єм трудових прав працівника, 

який працює на умовах неповного робочого часу.

4.1.9. Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням з профкомом. 

Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в 

кінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно під підпис.

4.1.10. Періоди, впродовж яких в закладі освіти не здійснюється навчальний процес у зв’язку

із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не залежними від працівників
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«Есжшпалін, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час 

ц р н н в к и  залучаються до навчально-виховної організаційно-методичної, організаційно- 

ш п т н о і  робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому 

■ш вкявяим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

42L Профспілковий комітет зобов'язується:
4 2 1  Роз' яснювати працівникам зміст нормативних актів про робочий час та нормування

4JL2. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним і правильним застосуванням 

■срвником робочого часу, графіків роботи, розподілу педагогічного навантаження тощо. 

4LZ.3. Сприяти своєчасному вирішенню конфліктних ситуацій, пов'язаних з розподілом 

■ е и г о г і ч н о г о  навантаження та з інших питань щодо режиму робочого часу.

5. Час відпочинку 

SJ. Керівник (директор) закладу освіти зобов'язується:
5.1.1. Визначати тривалість відпусток і порядок їх надання працівникам, керуючись Законом 

України «Про відпустки», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним 

іфацівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин 

t підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та 

науковим працівникам» від 14 квітня 1997 р. № 346 (із змінами та доповненнями).

5.1.2. Щороку протягом січня розробляти та погоджувати з профспілковим комітетом, 

затверджувати і доводити до відома працівників графік відпусток на поточний рік. Про дату 

початку відпустки обов'язково повідомляти працівника письмово не пізніше, ніж за два 

тижні до встановленого графіком відпусток терміну, (додаток 2)

5.1.3. Перенесення щорічної відпустки на інший період допускати лише у випадках, 

встановлених статтею 11 Закону України «Про відпустки» (із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1096-1V від 10.07.2003). Обов'язково узгоджувати таке перенесення відпусток з 

профспілковим комітетом за наявності письмової згоди працівника. Не допускати ненадання 

щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років поспіль.

5.1.4. Безперешкодно за бажанням працівників надавати відпустки без збереження заробітної 

плати у випадках, встановлених статтею 25 Закону України «Про відпустки».

5.1.5. За сімейними обставинами та з інших причин, не зазначених у ст. 25 Закону України 

«Про відпустки», надавати працівникам за їх заявою відпустки без збереження заробітної 

плати на строк, обумовлений угодою між працівником та керівником.

5.1.6. Здійснювати відкликання працівника із відпустки лише за його згодою у випадках, 

передбачених чинним законодавством (ст.2 Закону України «Про відпустки»).
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Ж Час відпустки без збереження заробітної плати (ст. 25, 26 Закону України «Про 

> * включати до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку (п. 4 ч. 1 ст. 9 

України «Про відпустки» із змінами, внесеними згідно із Законами України від 2 

2000 р. №2073-111, від 12 січня 2005 р. № 2318-ІУ).

А У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну 

відпустки надавати педпрацівникам у канікулярний період. У разі необхідності 

■■■»орно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися 

ц р о т о м  навчального року, (п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 

09?року № 346).

5 Х  Профспілковий комітет зобов'язується:
5.2.1 Контролювати дотримання керівником законодавства про час відпочинку працівників і 

шяююдних пунктів цього договору, погоджуючи питання згідно з чинним законодавством, а 

п а ш  вирішувати можливі конфліктні ситуації 

53 . Сторони домовилися:
53 1 За працівником, який перебуває у будь-якій відпустці, зберігається його місце роботи. 

53.2. Керівник за погодженням з профспілковим комітетом у виняткових випадках на 

користь трудового колективу для створення кращих умов відпочинку може перенести день 

■шючинку на інший день, щоб об'єднати його з найближчим святковим або неробочим 

дием.

6. Оплата праці

6.1. Керівник (директор) закладу освіти зобов'язується:
6.1.1. Затверджувати кошторис витрат, штатний розпис, а також зміни до них за 

погодженням з профспілковим комітетом.

6.1.2. Під час прийняття працівника на роботу ознайомлювати його під підпис з чинними 

умовами оплати праці, наявними пільгами й перевагами. При їх зміні повідомляти 

працівника про це під підпис.

6.1.3. Роботу працівників навчального закладу оплачувати за тарифними ставками, 

посадовими окладами відповідно до виконуваної роботи, посади, залежно від професії та 

кваліфікації, складності та умов виконання роботи. Конкретні розміри посадових окладів 

(ставок заробітної плати) працівників визначати відповідно до Єдиної тарифної сітки 

розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 

галузей бюджетної сфери та відповідних нормативно-правових актів.

6.1.4. Заробітну плату за весь період відпустки, а також матеріальну допомогу на 

оздоровлення, виплачувати працівнику не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки.

6.1.5. У разі порушення термінів виплати заробітної плати з незалежних від керівника 

причин виплачувати заробітну плату негайно після надходження коштів на рахунок.
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Атестацію педпрацівників здійснювати відповідно до Типового положення про 

педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

н л  6 жовтня 2010 р. № 930, із змінами. - Наказ Міністерства освіти і науки від 

113^1135.

Забезпечити періодичне підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 

гарантії й компенсації при цьому (збереження середнього заробітку, оплата витрат 

ення, зокрема вартості проїзду, добових тощо).

У дні медичного обстеження та донації крові та/або компонентів крові особу, яка 

бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, звільняти від роботи в

ЗО Надавати такій особі безпосередньо після кожного дня здійснення донації крові 

»компонентів крові день відпочинку із збереженням за нею середнього заробітку за 

коштів закладу. За бажанням такої особи цей день приєднувати до щорічної 

щ.

А 19  Забезпечити преміювання працівників відповідно до Положення про преміювання 

Ір н в іо к  № 4). ^

6.1.10 Виплачувати педагогічним працівникам відповідно до пункту 1 ст. 57 Закону України 

«йіро освіту»:

-  набавки за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної 

к к т я і  залежно від стажу педагогічної роботи: понад 3 роки - 10%; понад 10 років - 20%; 

м н и  20 років - 30%;

-  допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) 

ф і  наданні щорічних відпусток.

fc l . l l .  Не ухвалювати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені чинним 

зтонодавством та цим Колективним договором умови оплати праці.

£ 1  Профспілковий комітет зобов'язується:

6 2  1 Сприяти наданню працівникам необхідної консультативної допомоги з питань оплати 

цшп.
6 2  2 Ініціювати питання про залучення до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної 

идповідальності відповідно до чинного законодавства осіб, винних у невиконанні вимог 

законодавства про оплату праці, умов цього Колективного договору, що стосуються оплати 

шраоі

6_2.3. Представляти інтереси працівника під час розгляду його трудового спору з оплати 

праці в комісії з трудових спорів.

62.4. На прохання працівника представляти його інтереси щодо оплати праці в суді.
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ігргати ся  до органів прокуратури щодо наявності порушень законодавства з метою 

ними перевірки виконання законів на підставі заяв громадян та іншої

Сформувати державну інспекцію праці про факти порушень умов оплати праці, 

притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні 

про оплату праці.

Сяараен домовилися:

Своєчасно інформувати трудовий колектив про нормативні акти з питань заробітної 

_ соціально-економічних пільг, пенсійного забезпечення, а також забезпечити гласність 

оплати праці, порядку здійснення доплат, надбавок, винагород, премій, інших 

льних або компенсаційних виплат.

7. Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації 
*Ж Ж . Керівник (директор) закладу освіти зобов'язується:
ЇЖ І  У разі захворювання педагогічного працівника, яке унеможливлює виконання ним 

црвфесійних обов’язків і обмежує перебування в дитячому колективі, або у разі тимчасового 

■Ереяедення з певних обставин на іншу роботу зберігати за працівником заробітну плату 

■ ш о  чинного законодавства.

1 1 2  3а рахунок власних коштів надавати оплачувану відпустку у випадках:

-  Особистого шлюбу, шлюбу дітей - 3 дні;

-  Смерті близьких родичів - 3 дні;

7-2. Профспілковий комітет зобов'язується:

7-2.4. Забезпечувати проведення «днів здоров'я», виїздів на природу тощо. Проводити дні 

іню ування літніх людей із запрошенням на свято ветеранів праці.

72.5. Сприяти в організації та проведенні сімейних вечорів, вечорів відпочинку, 

присвячених Дню працівників освіти, 8 Березня, Новому року, Дню захисника України.

7.1.6. Для вирішення соціально - побутових проблем надавати членам профспілки 

матеріальну допомогу за рахунок коштів профспілкового бюджету:

-  на стаціонарне довготривале лікування;

-  на поховання батьків та членів сімей;

-  при виході на пенсію;

-  преміювати членів профспілки на честь ювілею.

8. Охорона праці і здоров'я

8.1. Керівник (директор) закладу освіти зобов'язується:
8.1.1. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором провести з ним 

необхідний інструктаж, роз'яснити під підпис його права, обов'язки, інформувати про умови

12



за пільги та компенсації за роботу в особливих, шкідливих умовах відповідно 

законодавства про охорону праці і цього Колективного договору.

у навчальному закладі в цілому і на кожному робочому місці зокрема 

праці відповідно до встановлених норм, 

но вживати комплексних заходів для виконання нормативів безпеки, охорони 

І» ім іц е н н я  рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, 

захворювань, аварій і пожеж.

чувати дотримання посадовими особами та працівниками вимог законодавчих 

т  регулюють питання охорони праці та прав працівників у сфері охорони праці. 

Створювати відповідні служби, призначити посадових осіб для забезпечення 

конкретних питань з охорони праці, розробити і затвердити інструкції про їхні 

права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, забезпечити 

« перенавчання) з питань охорони праці.

Організовувати своєчасне та якісне розслідування нещасних випадків на виробництві, 

■рафвсшних захворювань відповідно до вимог чинного законодавства про охорону праці. Не 

ш ш ваата проведення таких розслідувань без участі представників профспілкового комітету.

•  1 7  Забезпечувати усунення причин, що викликають нещасні випадки, професійні 

шворювання, та здійснювати профілактичні заходи для їх попередження.

* 1 1 За погодженням з профспілковим комітетом розробляти і затверджувати положення, 

■струннії, інші акти з охорони праці та безпеки життєдіяльності, що діють у межах закладу 

і встановлюють правила виконання робіт та поведінки працівників на території 

. в приміщеннях, кабінетах, на робочих місцях відповідно до нормативно-правових 

з охорони праці.

і  І 9 Видавати накази з охорони праці й безпеки життєдіяльності і забезпечувати їх 

■конання.

1.1.10. Забезпечувати проведення періодичних медичних оглядів працівників закладу освіти. 

Користуватися правом притягнення до дисциплінарної відповідальності у встановленому 

ж оном  порядку працівників, що ухиляються від проходження обов'язкового медичного 

огляду', а також забезпечити відсторонення їх від роботи без збереження при цьому 

заробітної плати до проходження медичного огляду.

8.1 11. Проводити навчання і перевірку знань з питань охорони праці працівників, зайнятих 

на роботах з підвищеною небезпекою. Не допускати до роботи осіб, які не пройшли 

інструктаж з охорони праці і техніки безпеки, а у разі необхідності - навчання та перевірку 

знань.

8.1.12. Забезпечувати відповідно до затверджених норм видавання у визначені терміни 

спецодягу та миючих засобів (за наявності коштів).
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представникам профспілкового комітету закладу всю необхідну їм 

з питань умов, охорони праці, безпеки життєдіяльності, санітарно-побутового і 

ябезпечення, витрачання коштів, передбачених для здійснення заходів з охорони 

існо вживати заходів для врахування подань та висновків, надавати 

відповіді в семиденний термін після їх отримання.

ЗЬйсяювата контроль за дотриманням працівниками закладу норм і правил з охорони 

безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу, а також за використанням

ї т и  термінових і необхідних заходів для надання допомоги потерпілим у разі 

нещасних випадків у закладі освіти, залучаючи у разі потреби аварійно- 

формування.

Зберігати за працівником, що втратив працездатність у зв'язку з нещасним випадком

зі або профзахворюванням, місце роботи (посаду) і середню заробітну плату на 

■ерюл до відновлення працездатності або визнання його в установленому порядку 

У разі неможливості виконання потерпілим колишньої роботи сприяти його 

■црокготовш  та працевлаштуванню, встановити пільгові умови і режим; роботи.

Ш И7. Дотримуватися нормативних актів у сфері охорони праці щодо прав жінок, 

хлітніх та інвалідів.

спілковий комітет зобов'язується:

1 2 1  Забезпечити активну участь представників профспілкової організації закладу освіти з 

штяиь охорони праці, безпеки життєдіяльності, соціального страхування у розв'язанні 

■ в к  створення безпечних умов праці, попередження випадків травматизму і захворювань, 

«■оровлення та працевлаштування у разі погіршення стану здоров'я працівників.

■1,22 Захищати права працівників закладу освіти на безпечні умови праці. У разі виникнення 

■вбезоеки для життя і здоров'я працівників вимагати припинення відповідних робіт.

12-3. Сприяти керівникові, профспілковим і державним органам у здійсненні заходів для 

шбезпечення виконання у закладі освіти вимог законодавства України про охорону праці і 

здоров'я

1214. Вносити пропозиції керівникові про заохочення посадових осіб і працівників, а також 

стимулювати їх за активну участь у здійсненні заходів, спрямованих на поліпшення умов і 

«адрони праці з урахуванням можливостей профспілкової організації.

і 2 5 Вносити пропозиції для попередження виникнення можливих аварійних ситуацій, 

виробничого травматизму і професійних захворювань.

82.6. Організовувати роботу для надання допомоги травмованим і хворим працівникам 

закладу освіти, зокрема для розв'язання побутових питань, придбання медикаментів, 

отримання своєчасної медичної допомоги.
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Сіфигта працівникам у виконанні ними зобов'язань з охорони праці та організувати 

контроль.

Н рвкряти  виконання керівником і адміністрацією закладу пропозицій представників

з питань охорони праці, домагаючись їх реалізації.

■Ьвосити на обговорення трудового колективу результати спільної роботи щодо 

контролю за охороною праці.

Црвшвннки закладу освіти зобов'язуються:

Піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку учнів ( здобувані в 

L оточуючих.

т і і  Вивчати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки 

— і  ііі її ності, правила поводження з устаткуванням і технічними засобами навчання, 

шрктуватися засобами колективного та індивідуального захисту

•3L5 Проходити у встановленому чинним законодавством порядку попередні та періодичні

ШЗ-А Негайно повідомляти керівника про небезпеку, нещасний випадок; вживати заходів 

т ят  їх попередження та ліквідації, надавати першу допомогу потерпілим.

ШЗ.З- Відповідати за порушення вимог, зазначених у цьому розділі Колективного договору.

9. Гарантії діяльності профспілкової організації 

1UL Керівник (директор) закладу освіти зобов’язується:

%1Л. Утримуватися від яких-небудь дій, що можуть вважатися втручанням у статутну 

ЛЖЖНКГГЬ профспілки. Створювати необхідні умови для нормальної діяльності 

^•фспілкової організації та профспілкового комітету .

- надавати приміщення для проведення профспілкових зборів і засідань профспілкового

комітету;

- сприяти друкуванню і розмноженню відповідної інформації;

- безкоштовно надавати профспілковому комітету можливість користуватися 

технічними засобами, засобами зв’язку, транспортом, розмножувальною технікою 

тощо.

♦  12. Забезпечити голові та членам профспілкового комітету безперешкодний доступ для 

о іж уван ня з керівником, надавати для здійснення контролю книги наказів, трудові книжки 

ф ш вн и ків , документи щодо обліку робочого часу, відпусток, заяви й скарги працівників та 

і в п  їх реєстрації, документи з тарифікації працівників, відомості та інші документи з 

м  ни заробітної плати.

f . l J .  Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних 

сіжиень без погодження з відповідними профспілковими органами. Не допускати звільнення
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за ініціативою керівника працівників, які обрані до складу профспілкових органів 

г «світи, без згоди відповідного профоргану.

Ф Ш  Надавати виключно членам профспілки вільний від роботи час, відпустку зі 

заробітної плати на період профспілкового навчання, участі в роботі 

»их органів, ведення колективних переговорів, виконання інших профспілкових

Н І  Налавати профспілковому комітету необхідну інформацію з питань, що стосуються 

нього Колективного договору, сприяти реалізації права профспілки на захист 

соціально-економічних прав та інтересів працівників.

• Ї Ж  Не перешкоджати відвідуванню та огляду побутових, інших приміщень, робочих місць 

профспілкового комітету, перевіркам дотримання законодавства України про працю, 

та оплату праці, ведення трудових книжок, надання, облік і використання відпусток 

« ■ ш . розміщенню інформації профспілкового комітету в приміщеннях і на території закладу 

»дттуп н и х  для працівників місцях, своєчасно (у тижневий термін) розглядати пропозиції 

щрвфаюкового комітету про усунення виявлених ними порушень, в такий самий термін 

яшшшхт йому письмову відповідь щодо вжитих заходів.

• 1 7  Не змінювати умови трудового договору, не притягати до дисциплінарної 

■ ї ї ■ і 11 її ні її і і членів профспілкового комітету, а також членів комісії з трудових спорів 

Ша жодн на це профспілкового комітету.

9 1 і  Звільнення (з ініціативи Роботодавця) працівників, яких було обрано до 

■рвфстлкового комітету не допускати протягом року після закінчення терміну обрання, 

«ркм випадків, передбачених частиною 4 ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх 

та гарантії діяльності» (в редакції Закону № 2886-Ш від 13.12.2001). Така гарантія не 

працівникам у разі дострокового припинення повноважень через неналежне 

своїх обов'язків як членів профспілкового комітету або за власним бажанням, крім

з. коли це зумовлено станом здоров'я.

♦  І 9 Погоджувати з профспілковим комітетом зміну умов трудового договору, оплата 

притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами 

їдкового комітету.

1 1  Профспілковий комітет зобов'язується:

92 .1 Використовувати надані чинним законодавством України про працю, освіту, 

ф іфсш лки, а також цим Колективним договором права для захисту трудових і соціально- 

ешномічних прав та інтересів працівників навчального закладу.

10. Контроль за виконанням колективного д о г о в о р у  і відповідальність 

МИ. Керівник (директор) закладу освіти зобов'язується:
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В »становленому законом порядку: притягати до відповідальності осіб, винних у 

зобов'язань (положень) цього Колективного договору, неналежному

* їх виконанні, порушенні законодавства про колективні договори;

2  При звільненні згідно з частиною 3 ст. 38 КЗпП виплачувати працівнику вихідну 

лмомогу в розмірі не менше тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпТЇ).

I I 13 Керівник зобов'язується забезпечити друкування, подання на реєстрацію трьох 

црншрників цього Колективного договору і розмноження його після реєстрації,

Ш  Профспілковий комітет зобов’язується:

М2Л. Вимагати від керівника розірвання трудового договору (контракту) з ним, якщо він 

аврушує законодавство про працю, профспілки, не виконує зобов'язань цього Колективного 

договору.

Ш .  Сторони зобов'язуються:

103.1. Спільно визначати необхідні заходи для організації виконання цього Колективного 

договору.
Ю 5 2 Здійснювати контроль за виконанням цього Колективного договору як самостійно 

шскною із сторін, так і спільно.

10 3.3. Взаємно і одночасно звітувати про виконання цього Колективного договору на зборах 

трудового колективу в такі терміни:

- за перше півріччя поточного року не пізніше 15 червня;

- за підсумками року - не пізніше 10 січня поточного року.

Здійснювати (перед звітами) комісією з однакового числа представників кожної зі сторін 

■еревірку стану виконання зобов’язань і положень цього Колективного договору з 

оформленням відповідних актів перевірки, зміст яких доводити до відома трудового 

колективу; акти зберігати у представників сторін упродовж строку дії цього Колективного 

договору.

10 3.4. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень Колективного 

договору, і встановити строки виконання зобов'язань сторін.

10.3.5. Періодично проводити зустрічі для взаємного інформування про стан виконання 

зобов'язань.

10.3.6. При невчасному виконанні або невиконанні зобов'язань (положень) цього 

Колективного договору аналізувати причини та вживати необхідних заходів для



Додатки

Додаток №1

Склад

робочої комісії з контролю за виконанням колективного договору 

І  — заступник директора закладу освіти з навчально-виховної роботи,

2. -  заступник директора закладу освіти з виховної роботи.

3  -  заступник голови профкому

4  -  голова комісії з соціально-правового захисту

акладу освіти

фкому**Щ%(7 Н.В.Обремська

О.В.Поліщук



ПОГОДЖЕНО
ч>в<уірофкому

Н.В.Обремська

ЗАТВЕРДЖУЮ
'ан і гне не ько го л і цею 

Оксана ПОЛІЩУК

Додаток №  2

Графік основних щорічних відпусток працівників закладу на 2022 рік

V
Прізвище, ім'яліо батькові 1 Іосада К-сть днів

... ] 
Час відпустки

КаргінаЛ. М. ЗДНВР 56 20.06-15.08
Дрозд 0 .1 . ЗДВР 56 20.06-15.08
Гришенчук 1.1. вчитель 56 14.06-09.08

-І- Давиденко J1. А. вчитель 56 20.06-15.08
5 Демченко J1.M. вчитель 56 14.06-09.08

Дубовецька-Кустрич О.М. вчитель 56 20.06-15.08
- Жабуровська К. 11. вчитель 56 14.06-09.08
Я 1 Мельник І. А. вчитель 56 14.06-09.08
9 ! Момонт Т. І. вчи гель 56 20.06-15.08
10 ; Недашківська Т.М. вчитель 56 14.06-09.08
п  ! Обремська Н. В. вчи гел ь 56 20.06-15.08 1
і 2 ; Омельченко 1.В. соц.пед. 56 20.06-15.08
і з  і

~І4
т г 1

Рой г Я.О. 
С’мик О.В.

вчи гель 
вчитель

56
56

14.06-09.08
20.06-15.08 1

Тищенко Г. Г. вчитель 56 ^20.06-15.08 1
і 6 І і v пінська З.М. вчи гель 56 20.06-15.08
17 Федоренко JT В.

. .

вчитель 56 4  4.06-09.08 
56 1 14.06-09Т)8 

г 56 Т  14.06-09.08
18 Ш атенко В.М. вчи гель
19 Артем єн ко J1.M. вчитель
20 Яковлева С.О. техпрацівник 24 18.07-10.08
21
22

Гордієнко О.В. 
Давиденко J1.А.

! техпрацівник 
І бібліотекар

І 2 4.  _ _
. 18.07-10.08 

j  20.06-ЇТ07
; 23 Омельченко 1.В.

1 - - - ■ 
;  секретар 24 20.06-14.07

! 24 Кузіпа Г.В. 1 двірник 24 ^20.06-14.07
25 Голотюк К).М. медсестра 24 1 20.06-14.07
26 Рудакова 1.0. і завгосп 24 18.07-10.08
27 і  Музика 11,М.
28 1 Іапірний О.П.

! техпрацівник 
робітник з обслуговування

24
24

Т І  8.07-10.08
] 2Т)Т06-І4.()7



Додаток № З

П О Г О Д Ж Е Н О
Голою профкому

Н. В. Обремська

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
на загальних зборах 
трудового колективу 
Гоанітненського ліцею Малинської 

іди.
№1 від 30.08.2022р.

«Цтненського ліцею 
лшської міської ради. 
тт/ О. В. Поліщук

Положення
про преміювання працівників Гранітненського ліцею Малинської міської ради

за високі показники в роботі
1. Загальні положення.
1.1. Положення про порядок морального і матеріального заохочення та розміри преміювання 

працівників закладу освіти розроблено відповідно до статей 143 і 144 Кзпп України.

1.2. Положення про порядок морального і матеріального заохочення та розміри преміювання 

працівників опорного закладу, передбачена ним система, показники і умови заохочення 

поширюються на всіх працівників закладу освіти, які працюють за трудовим договором і 

дотримуються Правил внутрішнього трудового розпорядку працівників закладу.

Положення не поширюється на працівників, які працюють за умовами погодинної оплати 

праці і сумісництва.

1.3. Заохочення, в тому числі преміювання працівників закладу освіти, здійснюється 

відповідно до їх внеску в загальні результати роботи закладу освіти за рік.

1.4. В окремих випадках з урахуванням особистого внеску кожного працівника заохочення 

застосовується:

- за виконання особливо важливої роботи (наприклад: за підготовку дітей до участі в 

конкурсах, олімпіадах, видання методичного посібника тощо);

- з нагоди ювілейних дат та на честь святкових дат, відзначення успіхів закладу освіти;

- для відзначення ветеранів праці закладу у зв’язку із святами та їх ювілейними датами.

1.5. До працівників закладу освіти можуть застосовуватись будь-які заохочення, що 

містяться в затверджених трудовим колективом правилах внутрішнього трудового 

розпорядку.

1.6. Кожен працівник, на якого поширюється дія цього Положення, зобов’язаний:



- належно виконувати покладені на нього обов’язки, передбачені Статутом, трудовим 

договором, колективним договором, посадовою інструкцією та Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку;

- працювати чесно і сумлінно;

- дотримуватися чинного законодавства про освіту і працю;

- виконувати рішення загальних зборів, наказів і розпоряджень керівника опорного закладу;

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

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

України;

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

пожежної безпеки і охорони навколишнього природного середовища (довкілля) тощо;

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

матеріальних цінностей і фінансових ресурсів, забезпечення їх збереження і раціонального 

використання, вжиття заходів до запобігання розкраданням, невиробничим втратам та 

псуванню;

- ввічливо і турботливо ставитися до співпрацівників, дітей, їх батьків та відвідувачів 

закладу.

2. Працівники закладу освіти преміюються за такі показники в роботі:

2.1. Керівник, заступники керівника установи:

- за досягнення в організації роботи колективу, за сумлінне та бездоганне виконання 

покладених на нього обов’язків;

- за раціональну та ефективну організацію навчально-виховного процесу;

- за високий рівень організації методичної роботи;

- за налагодження тісної співпраці з батьківською громадськістю;

- за покращення матеріально-технічної бази школи, створення належних і безпечних умов 

праці;

- за високий рівень організації роботи по здійсненню керівництва і контролю за навчадьаю- 

виховним процесом;

- за інтенсивність, складність, напруженість режиму роботи та ненормований робечні час.

- за сприяння щодо створення позитивного іміджу школи.

2.2. Учителі, вихователі, соціальний педагог, психолог, педагог-організатор

- за високу результативність в роботі та сумлінне виконання професійних осо»’ «зкж.

- за високий рівень трудової та виконавчої дисципліни;



- за проведення навчальних і виховних занять на високому професійному рівні, підготовку 

призерів міських, обласних та Всеукраїнських олімпіад, активну участь у проведенні 

предметних декад, виховних та інших заходів;

- за використання ефективних форм та інноваційних методів навчання та виховання, 

педагогічне новаторство, участь в конкурсі «Вчитель року» та інших конкурсах;

- за результативну роботу по розвитку творчих здібностей учнів, за підготовку учнів до 

участі в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН та інших 

конкурсах, змаганнях;

- за організацію науково-дослідницької роботи учнів;

- за сприяння в утворенні здорової робочої атмосфери в колективі;

- за сприяння щодо позитивного іміджу закладу;

- за участь в заходах загальноміського та обласного рівня.

2.3. Обслуговуючий персонал:

- за тривалу сумлінну роботу без зауважень та стягнень;

- за збереження майна закладу. '

2.4. Бібліотекар, лаборант, секретар:

- за високу результативність у роботі бібліотеки;

- за сумлінне та бездоганне виконання професійних обов’язків;

- за високий рівень трудової та виконавчої дисципліни;

- за велику роботу по збереженню книжкового фонду;

- за систематичну роботу з учнями закладу, активну участь в загальношкільних заходах;

- за дотримання правил діловодства;

- за сумлінне ставлення до оформлення особових справ, лікарняних листків;

- за бездоганне забезпечення дотримання техніки безпеки під час підготовки та виконання 

лабораторних і практичних робіт.

3. Порядок і терміни преміювання.

3.1. Конкретні розміри преміювального фонду доводяться до відома трудового колективу.

3.2. Премії та їх розміри відповідно до Положення погоджуються з профспілковим 

комітетом.

3.3. Працівники, які здійснили грубі порушення трудової дисципліни, чинного трудового 

законодавства, правил техніки безпеки та охорони праці, допустили аморальні вчиню* 

мають дисциплінарні стягнення, не мають право претендувати на отримання премгі 

Позбавлення премії проводиться тільки за той період, в якому мали місце вище перерах^чавв» 

недоліки.



Додаток № 4
Перелік

питань соціально-економічного і трудового характеру, 

які погоджуються керівником закладу освіти з комітетом профспілки

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Розподіл тижневого навантаження.

Розклад уроків.

Графіки роботи і змінності персоналу закладу.

Графік відпусток.

Звільнення працівників з ініціативи адміністрації, з підстав, передбачених п. 1 (крім 

ліквідації) пп.2-5,7 ст.40, пп.2,3 ст.41 Кзпп України.

Накладання дисциплінарних стягнень на членів профкому.

Заходи, інструкції з охорони праці та техніки безпеки.

Правила з техніки безпеки у навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах.

Тарифікаційні списки, штатні розписи.

Перелік посад працівників із числа адміністративно-господарського, навчально-допоміжного 

персоналу, які мають право на підвищення посадових окладів.

Положення про преміювання, розміри матеріальної допомоги та винагороди працівникам та 

керівнику.

Інші питання, передбачені діючим законодавством.

р закладу освіти

^ ^ ^ Н .В. Обремська

освіти ).В.).В.Поліщук

рофкому



Додаток № 4Г

Тривалість

щорічної основної відпустки

Директор 56 днів

Заступники директора з навчально-виховної роботи 56 днів 

Завгосп 24 дні

Учителі, вихователі груп продовженого дня 56 днів

Соціальний педагог 56 днів

Практичний психолог 56 днів

Педагог-організатор 56 днів

Бібліотекар 24 дні

Секретар 24 дні

Прибиральник 24 дні

Робітник по ремонту 24 дні

Двірник 24 дні






