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РОЗДІЛ І.
Загальні положення

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

1. Цей колективний договір укладено на період 2023-2027 років.
2. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу, 

протокол № /  від о г м  20 2 3 і набуває чинності з дня підписання.
3. Цей колективний договір діє до прийняття нового.
4. Сторонами колективного договору є:

-  адміністрація Малинського ліцею № 4 в особі директора Колєснікової 
Валентини Василівни, яка представляє інтереси державного закладу і має 
відповідні повноваження;

-  профспілковий комітет, який відповідно до ст. 247 КЗпП України, 
представляє інтереси працівників навчального закладу в галузі праці, 
побуту, культури.

5. Директор Малинського ліцею № 4 визнає профспілковий комітет єдиним 
повноважним представником всіх працівників школи в колективних 
переговорах.

6. Сторони зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства:
-  паритетності представництва;
-  рівноправності сторін;
-  взаємної відповідальності;
-  конструктивності й аргументованості при проведенні переговорів 

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

-  вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.
7. Колективний договір укладено згідно з чинним законодавством.
8. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є 

обов’язковими для дотримання керівником, працівниками і профспілковим 
комітетом.

9. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників навчального 
закладу.

10. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в 
обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства, 
генеральної, галузевої, регіональної угод з питань, що є предметом 
колективного договору та з ініціатив однієї із сторін після проведення 
переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після 
схвалення загальними зборами працівників навчально-виховного закладу.

11. Пропозиції кожної зі сторін щодо внесення змін і доповнень до 
колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення 
приймаються у 10-денний строк з дня їх отримання іншою стороною.



12. Жодна зі сторін, що уклали цей договір, не може протягом усього строку 
його дії в односторонньому порядку прийняти рішення, що змінюють 
норми, положення, зобов’язання колективного договору або припиняють їх 
виконання.

13. Після схвалення проекту колективного договору уповноважені 
представники сторін у 10-денний термін підписують колективний договір.

14.Після підписання сторони зобов’язуються спільно подати колективний 
договір для повідомної реєстрації в Управління праці та соціального захисту 
населення та забезпечувати його тиражування у кількості 3 примірників.

15. Через 5 днів після реєстрації колективний договір доводиться до відома 
профспілкового комітету, працівників навчально-виховного закладу.

РОЗДІЛ II. 
Виробничі та трудові відносини 

1. Забезпечення продуктивної зайнятості 
Адміністрація зобов’язується:

1. Забезпечити ефективну діяльність Малинського ліцею № 4, виходячи з 
фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання 
позабюджетних коштів для результативності роботи школи, поліпшення 
становища працівників.

2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази школи, 
створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.

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

4. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках 
забезпечення повної продуктивної зайнятості працівників, І якщо не 
прогнозується їх вивільнення на підставі п. 1 ст.40 КЗпП України.

5. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх 
адаптації в колективі та професійному зростанню.

6. До початку роботи працівників за укладеним договором роз’яснити під
Розписку його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права

на пільги й компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до
чинного законодавства і даного колективного договору.
7. Залучати до викладацької діяльності керівних, непедагогічних працівників 

даної установи, працівників інших установ, підприємств, організацій на 
умовах погодинної оплати лише за умови забезпечення штатних 
працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної 
кількості годин на ставку.

8. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за 
попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним 
законодавством.



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

10.У термін, визначений працівником, за його бажанням розривати з ним 
трудовий договір, якщо в установі не виконується законодавство про 
охорону праці умови колективного договору з цих питань з виплатою 
відповідної вихідної допомоги (ст. 7 Закон України «Про охорону праці»)

11. Протягом 5 днів з часу одержання інформації доводити до відома членів 
трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових 
відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки 
працівників.

12.Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення 
працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.

13.Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти 
працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.

14.Забезпечувати своєчасну (не рідше одного разу на п’ять років) підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні 
пільги, компенсації згідно з чинним законодавством.

15.Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням із 
профспілковим комітетом. Попередній розподіл навчального навантаження 
на наступний навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року, 
про що повідомляти працівників невідкладно. Не обмежувати обсяг 
навчального навантаження максимальними розмірами. Навчальне 
навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювати лише за 
письмовою згодою працівника. Передавати уроки музичного мистецтва, 
фізичної фізкультури в початкових класах спеціалістам лише за згодою 
вчителя початкових класів.

16.Включити представника профспілкового комітету до складу атестаційних 
комісій.

17.Режим роботи, графіки роботи, розклад уроків затверджувати за 
погодженням з профспілковим комітетом.

18.При складанні розкладу навчальних занять забезпечити оптимальний 
режим роботи:

-  для жінок, що мають двох і більше дітей віком до 14 років, або 
одну дитину віком до 7 років;

-  для тих, хто поєднує роботу і навчання.
19.Вільний від навчальних занять день для методичної роботи надавати 

педагогічним працівникам, що мають навантаження в об’ємі до 18 годин, 
виходячи з умов, які не впливають на погіршення стану організації 
навчально-виховного процесу.

20.Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними 
професійних обов’язків (за винятком випадків, передбачених чинним 
Законодавством).

21. Залучати працівників до роботи в позаурочний час, як виняток, лише з 
погодження профкому.



22.Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі! дні лише у 
виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим 
комітетом, компенсувати витрачений час коштом додаткової відпустки під 
час канікул.

23.Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з 
профспілковим комітетом і доводити до відома працівників до 20 травня 
поточного року.

24.Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за
2 тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону України «Про 
відпустки»),

25.У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну 
безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних 
днів. Не використану частину відпустки надавати педагогічним працівникам 
у канікулярний період. Перенесення щорічної відпустки здійснювати у 
порядку, передбаченому ст. 11 Закону України «Про відпустки».

26.Надавати відпустку (або її частину) керівним та педагогічним працівникам 
протягом навчального року в зв’язку з необхідністю санаторно-курортного 
лікування.

27.Тривалість додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно з 
чинним Законодавством, іншими нормативними актами, цим колективним 
договором понад тривалість основної оплачуваної відпустки.

28.Жінкам, які працюють і мають 2 і більше дітей віком до 15 років, або 
дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства 
підгрупи А І групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства 
підгрупи А І групи, який виховує дитину без матері (у тому числі у разі 
тривалого перебування матері у лікувальному закладі), а також особі, яка 
взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А І групи, чи 
одному з прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана 
відпустка тривалістю 10 календарних днів без врахування святкових та 
неробочих днів (ст. 73 КЗпП), а за наявності декількох підстав -  не більше 
17 календарних днів.

29.Коштом позабюджетних надходжень надавати оплачувані відпустки у 
випадках:

-  особистого шлюбу — 3 дні;
-  шлюбу дітей - 3 дні;
-  смерті близьких -  3 дні.

30.В межах економії бюджетних асигнувань та коштом інших джерел 
(позабюджетних коштів) надавати працівникам інші види відпусток, не 
передбачені Законом України «Про відпустки», а саме:

-  донорам -  3 дні;
-  жінкам, які мають двоє і більше дітей віком до 16 років -  5 днів.

31.Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його 
згодою у випадках, передбачених чинним Законодавством (ст. 12 Закону 
України «Про відпустки»).
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З 2. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил 
внутрішнього трудового розпорядку. Сприяти створенню в колективі 
здорового морально-психологічного мікроклімату,

33. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових 
конфліктів, а у разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним 
Законодавством.

34.3абезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду 
Індивідуальних трудових спорів.

З5.Не пропонувати відпустки з частковим збереженням заробітної плати 
вагітним жінкам, особам, в сім’ях яких немає інших годувальників, батькам 
багатодітних сімей.

Профспілковий комітет зобов’язується:
1. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів 

щодо організації праці, їх права й обов’язки.
2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього 

розпорядку.
3. Забезпечити постійний контроль за своєчасним введенням в дію 

нормативних документів з питань трудових відносим, організації, 
нормування праці, розподілу навчального навантаження.

4. Активно і повною мірою реалізовувати права, надані йому відповідно до 
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

5. Сприяти узгодженню виникнення трудових конфліктів.

Сторони угоди домовились про:
1. Встановлення в установі п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними 

днями в суботу і неділю.
2. Надавати відпустки без збереження заробітної плати за наявності особистої 

заяви працівника згідно з законом України «Про відпустки».

РОЗДІЛ III.
Забезпечення зайнятості

Адміністрація зобов’язується:
1. Приймати рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, 

реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або 
штату працівників лише після попереднього проведення переговорів 
(консультацій) з профкомом -  не пізніше як за три місяці до здійснення цих 
заходів.

2. Надавати всім охочим можливість працювати на умовах неповного 
робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за 
фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав 
працівника, зі збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх 
гарантій, пільг, компенсацій, встановлених законодавством та цим 
колективним договором.



3. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів 
в установі.

4. При прогнозуванні масового вивільнення працівників (до 10% загальної 
чисельності працівників) розробити та реалізувати узгоджену з профкомом 
(трудовим колективом) програму забезпечення зайнятості та соціальної 
підтримки працівників, яких передбачається вивільнити.

5. Не допускати економічного необгрунтованого скорочення класів, груп 
(підгруп), робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення 
чисельності педагогічних працівників провести його після закінчення 
навчального року.

6. При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 
КЗпП України:

-  повідомляти не пізніше, як за два місяці у письмовій формі державну 
службу зайнятості про вивільнення працівників у зв’язку із замінами в 
організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізацією 
або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату 
працівників;

-  вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей 
забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. коштом 
звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т.д.;

-  направляти на професійну підготовку, перепідготовку зі збереженням 
середнього заробітку на весь період навчання.

7. Надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення вільний час 
(8 годин на тиждень) в межах робочого часу для пошуку нової роботи.

8. При зміні власника Малинського ліцею № 4, а також у разі реорганізації 
(злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення 
працівників проводити лише у разі скорочення чисельності або штату.

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

захисту працівників, які вивільнюються.
2. Забезпечити захист вивільнюваних працівників згідно з чинним 

законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права на 
роботу відповідно до ст. 42 КЗпП України. Не допускати звільнення за 
ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох 
років (до 6 років - ч. 2 ст. 179 КЗпП України), одиноких матерів за наявності 
дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ст. 182 КЗпП України).

3. Надавати матеріальну допомогу вивільнюваним працівникам коштом 
профспілкових коштів за профспілковий стаж у Незалежній профспілці 
працівників освіти і науки України до 5 років у розмірі 500 грн., понад 
5 років - 1000 грн.

4. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх 
працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з 
обліку).



Сторони угоди домовились, що при скороченні чисельності чи штату
працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової
продуктивності праці та кваліфікації, крім передбачених законодавством
надається також:

-  особам перед пенсійного віку;
-  особам, які навчаються.

Розділ IV 
Оплата праці

Адміністрація зобов’язується:
1. Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати 

доплат, надбавок, винагород, Інших заохочувальних чи компенсаційних 
виплат, положень про преміювання.

2. Не приймати в односторонньому порядку рішення, що змінюють 
встановлені колективним договором умови оплати праці.

3. Відповідно до ст.15 Закону У країни «Про оплату праці» погоджувати з 
профспілковим комітетом умови оплати праці в навчально-виховному 
закладі в межах бюджетних асигнувань та позабюджетних (частина доходу, 
одержаного внаслідок господарської діяльності) ст. 4 КЗпП.

4. Затвердити попередньо погоджене з профкомом Положення про 
преміювання (Додаток № 1).
Спільно з профкомом:

-  розділяти фонд матеріального заохочення;
-  здійснювати преміювання працівників установи.

5. Виплачувати працівникам установи заробітну плату у грошовому вираженні 
через установи банку, а саме по картках двічі на місяць:

-  аванс -  21 числа; 
повний розрахунок -  6 числа.

6. При виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму 
заробітної плати з розшифровкою за видачею виплат, розміри та підстави 
утримань, суму зарплати, що належить до виплати.

7. Забезпечити погашення заборгованості заробітної плати. При затримці 
виплати заробітної плати нараховану до виплати суму індексувати 
відповідно до Положення про порядок компенсації працівникам частини 
заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати. (Постанова 
КМУ № 1427 від 20.12.1997р.)

8. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у 
вішадках:

-  заміщенням протягом менше ніж два місяці тимчасово відсутніх 
педагогів;

-  оплати праці працівників інших установ, які залучаються до 
педагогічної роботи.
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9. Здійснювати за час роботи в період канікул оплату праці педагогічних 
працівників та осіб з-поміж керівного, адміністративно-господарського та 
навчально-допоміжного персоналу, яким дозволено вести викладацьку 
роботу, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.

10.Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводяться з 
незалежних від працівника причин, з розрахунку заробітної плати, 
встановленої при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої 
організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних 
обов’язків або умові відпрацьованих пропущених годин за окремим 
графіком.

11. Доплату за зміну тимчасово відсутніх непедагогічних працівників 
здійснювати за фактично виконану роботу в межах місячної ставки 
заробітної плати відсутнього працівника.

12.Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час 
проходження медичного огляду. Плановий медогляд проходити в 
канікулярний період.

13.Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої 
заробітної плати та забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю, вагітністю і пологами, виходячи із посадового окладу 
(ставки)того місяця, в якому відбулась подія, пов’язана з відповідними 
виплатами з урахуванням постійних доплат і надбавок.

14.Час простою не з вини працівника, при умові письмового попередження 
адміністрації про його початок, оплачувати в розмірі 2\3 заробітної плати. 
За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для 
життя чи здоров’я працівника, або людей, які його оточують, і 
навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається 
середній заробіток (ет.7 Закон України «Про охорону праці»).

15.Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового 
договору з підстав, зазначених у п. б ст. 36, п.п 1, 2, 6 ст. 40, ст. 39 КЗпП 
(при порушенні власником або уповноваженим ним органом законодавства 
про працю, умов колективного або трудового договору) у розмірі 
посадового окладу.

16. Забезпечити працівникам, які працюють за графіком роботи у нічний 
час, додаткову оплату у розмірі 35% годинної тарифної ставки за кожну 
годину роботи в нічний час (у.93 Інструкції про порядок обчислення 
заробітної плати працівників освіти). Вважати нічними зміни, які 
повністю або частково (не менше 50% робочого часу) припадають на 
період з 22.00 до 6.00.

17.Надавати відгули, або додаткові дні відпустки за виконання робіт в вихідні 
дні, або робіт, які непов’язані з посадовими обов’язками працівника 
(Додаток 3).

Профспілковий комітет зобов’язується:
1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату 

праці.



2. Сприяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної 
допомоги щодо питань оплати праці.

3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної 
відповідальності згідно з законодавством осіб, винних у невиконанні вимог 
законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що 
стосується оплати праці.

4. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо 
оплати праці в комісії по трудових спорах.

5. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в 
суді.

6. Звертатися до суду з заявами на захист трудових прав та інтересів членів 
профспілки (ст. 112 Цивільно-процесуального кодексу).

7. Звертатися до прокурора з приводу порушення законності для перевірки 
ним виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями (ст. 
19 Закону України «Про прокуратуру»),

8. Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці галузеву правову 
інспекцію праці та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до 
відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про 
оплату праці.

РОЗДІЛ V.
Охорона праці

Адміністрація зобов’язується:
1. Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності відповідно до вимог нормативних документів з 
охорони праці.

2. Систематично проводити аналіз виробничого травматизму і 
профзахворювань. Розробляти конкретні заходи щодо запобігання нещасних 
випадків та профзахворювань в навчально-виховному закладі.

3. При укладенні трудового договору інформувати під розписку працівника 
про умови праці, облаштованість робочого місця тощо.

4. Провести навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах 
з підвищеною небезпекою (Додаток 4).

5. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог 
Закону України “Про охорону праці”, нормативних актів про охорону праці.

6. Своєчасно проводити з працівниками всі види інструктажів з техніки 
безпеки відповідно до вимог „Типового положення про навчання інструктаж 
і перевірку знань працівників з пи тань охорони праці”.

7. Забезпечити мийними засобами обслуговуючий персонал, організувати їх 
видачу працівникам особисто (Додаток 5).

8. Своєчасно видавати працівникам відповідно до норм спецодяг, спецвзуття, 
інші засоби індивідуального захисту. У випадку дострокового їх зносу не з 
вини працівників замінювати коштом установи (Додаток 6).

9. З метою покращення умов праці жінок реалізувати такі заходи:



-  не допускати жінок до важкої роботи та роботи зі шкідливими та 
небезпечними умовами праці відповідно до Переліку важких робіт і робіт 
зі шкідливими й небезпечними умовами праці, на яких забороняється 
використання праці жінок (затверджений наказом Міністерством охорони 
здоров’я України від 29.12.1993 року № 256);

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

10.Відшкодовувати працівникові шкоду, заподіяну його каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, у 
повному розмірі втрачений заробіток відповідно до законодавства, а також 
сплачувати потерпілому (членам сім’ї та утриманцям загиблого) одноразову 
допомогу відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону праці».

11.Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з 
нещасним випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну 
плату на весь період до відновлення працездатності без визнання їх в 
установленому порядку інвалідами. У разі неможливості виконання 
потерпілим попередньої роботи забезпечити відповідно до медичних 
рекомендацій його перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові 
умови та режим роботи (ст. 11 Закону України «Про охорону праці»).

12. Організувати збори (конференцію) колективу установи з метою обрання 
уповноваженого з питань охорони праці. Створити умови для його навчання 
та виконання функцій громадського нагляду за охороною праці

13.На прохання працівника організувати позачерговий медичний огляд, якщо 
працівник пов’язує погіршення стану свого здоров’я з умовами праці (ст. 19 
Закону України «Про охорону праці»).

14.3а потребою проводити атестацію робочих місць за умовами праці 
працівників закладу (постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 
року № 442).

15.Виконати до 1 листопада всі заплановані заходи до роботи в зимових 
умовах.

16.Придбати для кабінетів, куточків з охорони праці технічні засоби навчання, 
засоби агітації й пропаганди, плакати, пам’ятки і т.п.

17.Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень.

Профспілковий комітет зобов’язується:
1. Здійснювати систематичний контроль за дотриманням стороною власника 

Законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов 
праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов. У разі виявлення 
порушень вимагати їх усунення (КЗпП України ст.160, ст.41 ЗУ «Про 
охорону праці»).
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2. Проводити в установлені терміни вибори громадських інспекторів, 
затвердити склад комісії та представників профспілки з питань охорони 
праці, провести навчання активу.

3. Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з 
охорони праці силами громадських інспекторів, комісій, представників 
профспілки з питань охорони праці.

4. Відзначити кращих громадських інспекторів, членів комісій, представників 
профспілки з питань охорони праці засобами морального та матеріального 
заохочення з коштів профспілкової організації навчально-виховного закладу.

5. Розглядати на засіданні профспілкового комітету заявки на спецодяг, інші 
засоби індивідуального захисту, а також контролювати їх застосування.

6. Представляти інтереси працівників у розв’язанні питань охорони праці у 
випадках, визначених чинним Законодавством (КЗпП ст. 244).

7. Регулярно виносити на розгляд зборів (конференцій), засідань профкомів 
питання стану умов і охорони праці.

РОЗДІЛ VI.
Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації

Адміністрація зобов’язується:
1. Виплачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення при 

наданні щорічної відпустки (ст.57 Закону України «Про освіту»).
2. Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом у 

першочерговому порядку.
3. Сприяти педагогічним працівникам у наданні їм пільгових кредитів для 

індивідуального та кооперативного будівництва.
4. Сприяти забезпеченню всіх працівників установи гарячим харчуванням 

за місцем роботи коштом працівників.
5. Створити в ліцеї кімнату психологічного розвантаження.
6. Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком.
7. У разі захворювання педагогічних працівників, яке унеможливлює 

виконання ними професійних обов’язків І обмежує перебування в дитячому, 
учнівському колективах або тимчасового переведення за цих чи інших 
обставин на іншу роботу, зберігати за ними попередній середній заробіток. 
У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до 
відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

8. При виході працівника на пенсію виплачувати йому одноразову допомогу у 
розмірі не більше посадового окладу коштом власних коштів установи.

Профспілковий комітет зобов’язується:
1. Сприяти членам трудового колективу у відведенні їм земельних ділянок під 

садівницькі товариства, городи, житлове будівництво.
2. Організувати надання допомоги у розв'язанні побутових проблем 

пенсіонерам, що стоять на обліку у профспілковій організації школи.



3. Забезпечити гласність при розподілі путівок. Сприяти організації санаторно- 
курортного лікування та відпочинку членів профспілки та їх сімей. Путівки 
для лікування виділяти перш за все тим. хто часто і тривалий час хворіє, 
хронічно хворим, тим, хто перебуває на диспансерному обліку за наявності 
відповідних документів.

4. Організувати проведення «Днів здоров’я», виїзди на природу.
5. Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікуванню 

працівників, організовувати оздоровлення дітей працівників школи у 
дитячих таборах відпочинку.

6. Організувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню 
працівників освіти, 8 Березня, Новому року тощо.

7. Проводити День шанування людей похилого віку. Забезпечити запрошення 
на свято ветеранів праці та пенсіонерів.

РОЗДІЛ VII. 
Гарантії діяльності профспілкової організації 

Адміністрація зобов’язується:
1. Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності профспілкової 

організації школи, встановлених чинним Законодавством, не допускати 
втручання в її діяльність, обмеження прав або перешкоджання їх здійсненню 
(КУ ст. 36, КЗпП ст. 243, КЗпП ст. 12, 40-45).

2. Для забезпечення діяльності профспілкового комітету, проведення зборів 
працівників школи надавати безплатно приміщення з усім необхідним 
обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням тощо.

3. Проводити безготівкову оплату членських внесків та перерахування їх 
протягом 2 днів після виплати зарплати.

4. Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом 
цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки по 
захисту трудових І соціально-економічних Інтересів працівників.

5. Забезпечити звільнення від основної роботи представників або позаштатних 
працівників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних 
рівнях, а також на час короткострокового навчання зі збереженням 
заробітної плати.

6. Забезпечувати профспілкову організацію можливістю розміщувати власну 
інформацію у приміщеннях школи в доступних для працівників місцях.

7. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профспілкового 
комітету школи, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними 
програмами.

8. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх 
підрозділів і служб школи (їдальня, медичний кабінет тощо) для здійснення 
профкомом наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного 
законодавства станом охорони праці й техніки безпеки, виконанням 
колективного договору. >



РОЗДІЛ VIII.
Контроль за виконанням колективного договору

З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення 
контролю за його виконанням сторони зобов’язуються:
1. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень 

Колективного договору, та встановити термін їх виконання (Додаток 7).
2. Періодично проводити зустрічі адміністрації та профкому, на яких 

інформувати сторони про хід виконання колективного договору.
3. Двічі на рік (червень, січень-лютий) спільно аналізувати стан (хід) 

виконання колективного договору, заслуховувати звіти керівника закладу та 
голови первинної профспілкової організації Профспілки працівників освіти 
та науки України про реалізацію взятих зобов’язань на зборах трудового 
колективу.

4. У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов’язань (положень) 
аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх 
реалізації.

Осіб, винних у невиконанні положень Колективного договору, притягати 
до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Профком зобов’язується:
Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання 

трудового договору, якщо порушується законодавство про працю і не 
виконуються зобов’язання по Колективному договору (ст. 45 КЗпП).

Адміністрація зобов’язується:
Видрукувати Колективний договір та забезпечити його реєстрацію.
Колективний договір підписаний у трьох примірниках, які зберігаються у 

кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.

За дорученням трудового колективу

Голова профкому

Директор
Малинського ліцею № 4 Валентина КОЛЄСН1КОВА

Наталія ЛУКАШЕНКО
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Додаток № 1

Голова
профспілкового комітету 
Первинної профспілкової 
організації Малинського
лі

ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
Малійського ліцею № 4

_  Ї.Г. Лукашенко
« об  » ______2023 р.

олєснікова
.2043 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівників 

Малинського ліцею № 4 Малинської міської ради

І. Загальні положення

1. З метою підвищення ефективності навчально-виховної роботи в ліцеї, 
матеріального стимулювання творчої, новаторської, високоефективної роботи 
вчителів ліцею вводиться преміювання педагогічних працівників, що 
вручається за підсумками навчального року, результатів чергової атестації у 
квітні-травні.

2. Для реалізації поставленої мети вводяться наступні види матеріального 
заохочення:

-  преміювання за рейтинговими підсумками навчального року;
-  преміювання за окремі успіхи і досягнення в навчально-виховному 

процесі;
-  надання матеріальної допомоги;
-  надбавки до посадових осіб.

3. Для визначення претендентів на вручення премії наказом директора 
створюється комісія, в яку входять члени адміністрації, профкому, керівники 
методичних об’єднань ліцею.

4. Матеріальна допомога та премії розмірами не обмежується, а також 
можуть виплачуватись із спецкоштів.

5. Премія вручається за умови:
-  безумовного виконання критеріїв;
-  сумлінного виконання правил трудового розпорядку;
-  якщо рішення приймається 2/3 голосів членів комісії.

6. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи або з нагоди 
ювілею та на честь святкових дат (День працівника освіти), у зв’язку з виходом 
на пенсію з урахуванням особистого вкладу працівникам може бути виплачено 
одноразову премію.



II. Критерії визначення педагогічних працівників, 
які претендують на нагородження премією.

1. Вчитель володіє ефективними формами і методами організації навчально- 
виховної роботи, вміло їх застосовує, забезпечуючи результативність роботи.

2. Має власний або творчо використовує перспективний педагогічний 
досвід. Досвід вчителя узагальнено в ліцеї, оформлено картотеку.

3. Систематично веде дослідницько-пошукову роботу шляхом 
запровадження педагогічного експериментування, новаторських методик, 
розробки дидактичного матеріалу.

4. Проводить відкриті уроки для колег ліцею на основі новаторських 
методик та власного досвіду (не менше 1 уроку протягом навчального року).

5. Бере активну участь у роботі методичного об’єднання ліцею, сприяє 
поширенню творчого досвіду серед педагогів ліцею, міста.

6. Виявляє ініціативу в розробці нових методик, навчальних програм та 
матеріалу, проведенні педагогічного експерименту.

7. Суворе виконання функціональних обов’язків згідно посадової інструкції. 
Проявлення творчої ініціативи, самостійності, відповідального відношення до 
службових обов’язків.

8. Активна участь у громадському житті ліцею.
9. Суворе дотримання норм трудової дисципліни та правил внутрішнього 

трудового розпорядку ліцею.
10. Активне залучення батьківських коштів та коштів спонсорів на 

потреби ліцею.
11. Підготовка ліцею до нового навчального року.
12. Проведення позакласних та позашкільних заходів.
13. Зміцнення матеріально-технічної бази ліцею.
14. Багаторічна добросовісна праця.
15. Якісна виховна робота з класом.
16. Оздоровлення дітей.
17. Систематично працює над підвищенням професійної майстерності, 

загальної та професійної культури.
18. Має високий рейтинг роботи за підсумками року.

III. Порядок преміювання
Виплата здійснюється:

-  директору ліцею -  за наказом начальника управління освіти;
-  іншим працівникам -  за наказом директора ліцею.



Додаток № 2

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
Малинського ліцею № 4
Малине гу міської ради

Колєснікова
2(Ш р.

ПОГОДЖУЮ
Голова
профспілкового комітету 
Первинної профспілкової 
організації Малинського 
ліцею № 4 ^

Н.Г, Лукашенко 
« 0 3  » сл^с^и-#-'______ 20<83 р.

Види навчально-методичної та виховної роботи, 
яку виконують вчителі в межах робочого та методичного часу

-  Участь у засіданнях ліцею, міських МО, семінарах, оглядах, методичних 
конкурсах; педрадах, нарадах при директорові.

-  Особиста участь та організація дітей для участі в ліцейних, міських та 
обласних олімпіадах, науково-дослідницькій роботі.

-  Організація позакласної роботи з учнями (екскурсії, походи, змагання, 
конкурси, концерти, збір макулатури тощо).

-  Особиста участь і організація дітей для участі у загальноліцейних, 
міських заходах, святах, мітингах тощо.

-  Чергування по ліцею(згідно з графіком).
-  Робота з документацією ліцею (класні журнали, щоденники, учнівські 

зошити, календарі та поурочні плани).
-  Організація учнів та прибирання учнями класних приміщень, території 

ліцею, території міста, яка закріплена за ліцеєм.
-  Проведення роботи по організації харчування та оздоровлення учнів.



/ /

Додаток № З

Голова
профспілкового комітету 
Первинної профспілкової 
організації Малинського 
ліг

ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
Малинського ліцею № 4

.ської ради 
В.В. Колєснікова

2(Ш р.
Н.Г. Лукашенко 

« 03 » _______2 0 р.

ПЕРЕЛІК
робіт для надання відгулів для працівників ДЮСШ

-  За роботу у вихідні дні.
-  За вихід на роботу під час відпустки в зв’язку з виробничою необхідністю.
-  За участь під час оздоровлення з дітьми.
-  За виконання обов’язків лаборанта.
-  За участь у роботі комісій по виборах Президента України, народних 

депутатів до Верховної ради, голів та депутатів до місцевих органів 
самоврядування.

-  За участь у роботі комісій по перевірці олімпіадних робіт, тестів, державної 
підсумкової атестації.



Додаток № 4

ПОГОДЖУЮ
Голова
профспілкового комітету 
Первинної профспілкової 
організації Малинського 
ліцею № 4■/ р

Н.Г. Лукашенко 
« 03  »  20 23 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
Малинсушго ліцек} № 4 
Малм€ІйУШеької ради

0.В. Колєснікова 
_2(кЗр.

ПЕРЕЛІК 
робіт з підвищеною небезпекою

1. Роботи по ремонту обладнання.
2. Малярні роботи на висоті більше 3-х метрів.
3. Роботи по ремонту даху.
4. Роботи в каналізаційних колодязях.
5. Робота по ремонту опалювальної системи.



/з

ПОГОДЖУЮ
Г олова
профспілкового комітету 
Первинної профспілкової 
організації Малинського 
ліцею № 4 / '

/  Н.Г. Лукашенко 
« 03  » _______2023 р.

Додаток № 5

ПЕРЕЛІК
професій і посад, яким видається безкоштовно мило або інші миючі 

та знешкоджуючі засоби у зв’язку з виконанням робіт, 
пов’язаних із забрудненням

№
п/п Найменування професій і посад Видається

1. Техпрацівник 4 рази на рік
2. Лаборант 2 рази на рік
3. Двірник 4 рази на рік
4. Робітник по поточному ремонту 4 рази на рік
5. Вчитель фізики, хімії, біології 2 рази на рік
6. Вчитель трудового навчання 4 рази на рік
7. Медична сестра 8 разів на рік

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
Мал 
М;

іцею № 4 
ськоїради 
В.В. Колєснікова

Ч і/Г; О -к г і_ . /с- су-** і
*КНВвв*" 

ч:і£'

_2(Ш р.
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Додаток № 6

ПОГОДЖУЮ
Голова
профспілкового комітету 
Первинної профспілкової 
організації Малинського 
ліцею № 4/х;'

Н.Г. Лукашенко 
« £3» _____ 20^5 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор 
Малинсьі 
Малі

№ 4
ради
олєснікова 

2023 р.
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ПЕРЕЛІК
професій і посад, яким видається безкоштовно спецодяг 

та інші засоби індивідуального захисту

№
п/п Найменування професій і посад

Термін, на який 
видається

1. Техпрацівник 1 раз на 2 роки
2. Лаборант 1 раз на 3 роки
3. Двірник 1 раз на 2 роки
4. Робітник по поточному ремонту 1 раз на 2 роки
5. Вчитель фізики, хімії 1 раз на 3 роки
6. Вчитель трудового навчання 1 раз на 2 роки
7. Медична сестра 1 раз на 3 роки
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ПОГОДЖУЮ
Голова
профспілкового комітету 
Первинної профспілкової 
організації Малинського 
ліцею № 4/-

Н.Г, Лукашенко 
« £3» _____ 20^1 р

Додаток № 7

щодо досягнення встановлення нормативів безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища, підвищення діючого рівня охорони праці, 

попередження випадків виробничого травматизму

№
п/п Найменування заходів Термін

виконання
Відповідальна

особа
1. Приведення у відповідність до вимог правил 

техніки безпеки водяних та інших комунікацій
01.09.2023 Завгосп, робітник 

по обслуговуванню 
приміщень

2. Перевірка заземлення електроустановок, 
верстатів

01.09.2023 Завгосп, робітник 
по обслуговуванню 

приміщень
'У3. Раціоналізація природного і штучного 

освітлення (влаштування світлових ліхтарів, 
фрамуг, вікон, установлення світильників) у 
робочих, навчальних і допоміжних 
приміщеннях, у місцях масового переходу 
людей, якщо це зумовлено додатковими 
вимогами поліпшення умов праці, перш за все зі 
збереженням

А 1 А А ЛА̂ !̂иі Адміністрація ліцею

4. Обладнання кабінетів, куточків, пересувних 
виставок з охорони праці, придбання для них 
необхідних наочних посібників. Видання 
інструкцій з охорони праці та посадових 
інструкцій

01.09.2023 Завгосп, робітник 
по обслуговуванню 
приміщень, вчитель 
трудового навчання

5. Нанесення на обладнання попереджувальних 
надписів, знаків, застосування кольорів, 
сигналізуючих про наявність небезпеки

01.09.2023 Завгосп, робітник 
по обслуговуванню 
приміщень, вчитель 
трудового навчання

6. Виготовлення спеціальних драбин, механізмів, 
пристосувань, забезпечуючих зручне та 
безпечне виконання робіт по ремонту' 
приміщень, заскленню вікон, ліхтарів, 
очищенню скла, обслуговуванню 
освітлювальної арматури

Завгосп, робітник 
по обслуговуванню 
приміщень, вчитель 
трудового навчання

7. Придбання для комп’ютерного класу 
кондиціонера і проведення роботи по його 
установці

01.12.2023 Завгосп, робітник 
по обслуговуванню 

приміщень

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
Малине

ОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ“®“”

№ 4
ради
олєснікова 

20ізр.

ИНЙ2Є0<- Л?



8. Придбання для кабінетів хімії екранів з оргскла 
розміром 1x1 м, які необхідно встановлювати на 
демонстраційних столах при виконанні на них 
відповідних дослідів

01.12.2023 Адміністрація ліцею

9. Проведення ремонтних робіт чи реконструкції 
дверей для забезпечення в приміщеннях 
необхідного температурного режиму

01.09.2023

10. Проведення робіт по ліквідації на території 
закладу старих дерев, стовпів та старих споруд

01.09.2023

11. Доукомплектування окремих приміщень закладу 
у цілому необхідними протипожежними 
засобами

01.09.2023 Управління освіти, 
молоді, спорту та 

національно- 
патріотичного 

виховання
12. Проведення випробувань усіх спортивних 

споруд на надійність кріплення та встановлення
01.09.2023 Комісія з охорони 

праці, вчитель 
фізичного 
виховання

13. Проведення в шкільних майстернях атестації з 
охорони праці. Впровадження передового 
досвіду по організації роботи з охорони праці

01.09.2023 Адміністрація ліцею

14. Проведення вступного інструктажу з техніки 
безпеки з новопризначеними працівниками

Постійно Заступник
директора

15. Придбання медикаментів для аптечки Постійно Медична сестра
16. Придбання дезінфікуючих та миючих засобів Щоквар

тально
Медична сестра

17. Ведення журналів, інструкцій та інших актів з 
охорони праці

Постійно Заступник
директора

18. Контроль за обстеженням учнів з метою 
виявлення захворювань та відхилень в стані 
здоров’я

Постійно Медична сестра

19. Перевірка знань з охорони праці та 
протипожежної безпеки

2 рази на рік Заступник
директора
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ПОГОДЖУЮ
Голова
профспілкового комітету 
Первинної профспілкової 
організації Малинського 
ліцею № 4 / '

Н.Г. Лукашенко 
« 0 3 » ______ 20 ІЬ р.

ПЕРЕЛПС
професій та посад працівників, яким надається 

щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і 
важкими умовами праці та за особливі умови праці

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 року № 
1290 «Про затвердження списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, 
зайнятість працівників яких дає право на щорічну додаткову відпустку за 
особливий характер праці»________________________ _____________________

Додаток № 8

№
п/п Найменування професій і посад

Тривалість 
додаткової відпустки 

(календарних днів)
1. Бібліотекар 7
2. Лаборант 7
3. Медична сестра 4
4. Прибиральник службових приміщень, 

пов’язаних з прибиранням санвузлів
4

5. Робітник з прибирання сміття 4

ПЕРЕЛІК
професій та посад працівників з ненормованим робочим днем, 

яким надається щорічна додаткова відпустка

№
п/п Найменування професій і посад

Тривалість 
додаткової відпустки 

(календарних днів)
1. Керівник закладу 3
2. Заступник директора 3
3. Голова профспілкового комітету 3
4. Завідувач господарством 7
5. Секретар-друкарка 7

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
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Члени первинної профспілкової організації 
ознайомлені з колективним договором:_____

працівників Малинського ліцею № 4

№ ПІБ Підпис № ПІБ Підпис

Колєснікова В.В. 32. Софієнко Т.М. •У^
Ковальчук А.М. 33. Степаненко С.М. -----

Мальцева Н.В. 34. Сущенко Н.В.

Адамович С.І. Трепачова А.В.

В’юник О.М. Федєчкіна В.М.

Войтенко Л. А. Фещенко Т.В.

Городня Я.В. Хоменко Ю.І.

Дідівська М.С. Шевченко І.М.

Журавська О.Б.

10 . Зданевич Н. А.

11.

12.

Іваненко Н.В. 42.

Кириченко Л.М. техперсонал

и. К л і м є н ч у к  С. В. 43. Шевченко Л.Я.

14. Ковальчук Л.А. 44. Колєснікова Н.П.

15. Когут О.В. 45. КЗ кал З.М.

16. Кошак Л.М. 46. Грищенко К.О.

17. Кулеш Н.М. 47. Марушенко К. А. р ^ г

18. Лазарева В.В. 48. Кононученко І. О.

19. Лосенко Т.В. 49. Корнієнко О.І.

20. Лукашенко Н.Г. 50. Яшина А.О.

21 . Луфаренко М.Г. 51. Мирутенко О.І.

22 . Мартинюк І. В. 52. Федоренко В.О.

23. Марчук С.Й. 53. Луценко Н.О.

24. Михайленко І.М. 54. Возненко Н.О.

25. Мороз Л.Г. 55. Удовенко Р.С.

26. Нестеренко Н.Й. 56. Дубина Н.С.

27. Оксьоненко І.Ю. 57. Сичевська А. В.

28. Михайленко М.С. 58. Шевченко В.І.

29. Раченко Л.В. 59. Назаренко В.В.

30. Сетнік І.В. 60. Свинціцька Є.А.

31. Сиченко І.С. 61. Соколовська С.Т.




