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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР 
МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ПРОФСПІЛКОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

МАЛИНСЬКОГО ЛІЦЕЮ №2 
НА 2022 - 2027 рр.

Даний Договір укладений згідно з Законом України "Про колективні 
договори і Угоди" з метою вироблення соціальної тактики і стратегії 
оновлення змісту освіти, формування національної системи освіти, 
удосконалення організації праці і соціального розвитку установи 
регулювання соціально - трудових відносин, забезпечення і посилення 
соціального захисту працівників установи і включає зобов'язання сторін, що 
його уклали, на створення умов для підвищення ефективності роботи 
установи; реалізація на цій основі професійних, трудових і соціально - 
економічних прав та інтересів працівників.

РОЗДІЛ І 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Визнаючи даний Договір нормативним актом, на підставі якого 
здійснюватиметься регулювання соціально-економічних виробничих і 
трудових відносин сторони домовились про наступне:
1.1. Сторонами Договору є:
- адміністрація Малинського ліцею №2 в особі директора Фурманської 
Ольги Миколаївни, яка представляє інтереси власника і має відповідні 
повноваження;
- профспілковий комітет як повноважний представник інтересів працівників 
Малинського ліцею №2, в особі голови профспілкового комітету Зайченко 
Наталії Олександрівни.
1.2. Предметом Договору є переважно правові норми і додаткові, порівняно з 
чинним законодавством положення з оплати і умов праці, компенсації, 
соціально-побутового обслуговування, гарантій і пільг, які надаються 
управлінням освіти, Профспілкою, адміністрацією та профспілковим
комітетом.

У даному Договорі відтворюються основні положення законодавства 
Уі-граїни про працю, а також нормативні акти Кабінету Міністрів України, 
Міністерства праці, Міністерства фінансів, Міністерства освіти України, які 
ііють особливе значення для працівників закладів освіти.

1.3 . Адміністрація підтверджує, що вона має повноваження, визначені 
чинним законодавством України та Положенням на ведення колективних 
нег-еговорів, укладання Договору та виконання зобов'язань сторони власника 
визначених цим Договором.
І.-. Профспілковий комітет має повноваження визначені чинним 
законодавством та Статутом Профспілки на ведення колективних 
переговорів, укладання Договору і виконання зобов'язань профспілкової 
. т зрони визначених цим Договором.
1.5. Сторони визнають взаємні повноваження і зобов'язуються 
і  втримуватися принципів соціального партнерства, паритетності 
представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, 
конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів



(консультацій) щодо укладання Договору, внесення змін і доповнень до 
нього, вирішення всіх питань, що є предметом цього Договору.
1.6. Сторони зобов'язуються оперативно вживати заходів до усунення 
передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в ході 
реалізації зобов'язань і положень Договору, віддавати перевагу розв'язанню 
спільних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і процедур 
відповідно до законодавства.
1.7. Сторони визнають договір нормативним актом, його норми і положення 
діють безпосередньо і є обов'язковими для виконання і дотримання 
керівником закладу, профспілковим комітетом та працівниками, на яких він 
поширюється.
1.8. Положення Угоди між управлінням освіти Малинської міської ради та 
Профспілкою працівників освіти і науки міста Малин на 2022 - 2027рр. є 
обов'язковим для закладу освіти міста і включається в колективний договір 
при його укладанні, враховується при внесенні змін і доповнень до 
колективного договору з обов'язковим їх дотриманням керівником закладу 
освіти, профспілковим комітетом та працівниками, на яких воно 
поширюється.
1.9. Невід'ємною частиною договору є додатки до нього (додатки №№1 - 10).
1.10. Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих і 
узгоджених зобов'язань і обов'язковість виконання умов даного Договору.
1. 11 . Адміністрація Малинського ліцею №2 спільно з Профспілковим 
комітетом зобов'язуються сприяти ефективній роботі закладу властивими 
адміністрації та профспілковому комітету методами і засобами.
1 12. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться в обов'язковому 
гегядку у зв'язку з змінами чинного законодавства України, що є предметом 
Де говору та з ініціативи однієї з сторін після проведення переговорів та 
де - лгнення згоди і набуває чинності після його схвалення.
- Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до 
Л : говору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 10- 
г=яний термін з дня їх отримання іншою стороною.

-- Якщо внесення змін чи доповнень до договору, зумовлено зміною 
-гг-іного законодавства, колективних угод вищого рівня або вони 
г : гаптують раніше діючі норми та положення договору, рішення про 
»провадження цих змін чи доповнень приймається спільним рішенням 
: гізника (або іншим уповноваженим органом) та профспілкового комітету.
. ■: їх інших випадках рішення про внесення змін чи доповнень до договору, 
г : г- проведення попередніх консультацій і переговорів та досягнення 
ї : - г-:ої згоди про це, схвалюється зборами трудового колективу.

.5 Жодна із сторін, що уклали цей Договір, не може протягом усього 
. —: :-г його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють 
- : :  п . положення, зобов'язання Договору або припиняють його виконання.

. т Сторони сприяють проведенню колективних переговорів, своєчасному 
гнанні колективних договорів або внесених до них змін та доповнень. 

Після підписання Договору повноважна особа сторони керівника 
■:: г-гом 5 днів тиражує і доводить договір до відома всіх працівників 
ігдаду освіти та забезпечує протягом всього терміну дії договору,



ознайомлення з ним щойно прийнятих працівників; подає договір на 
реєстрацію до місцевого органу державно - виконавчої влади.
1.18. Адміністрація та профспілковий комітет не пізніше 7 днів з дня 
реєстрації забезпечує до ведення змісту Договору до працівників закладу.
1.19. Договір укладений згідно з чинним законодавством України та 
Галузевою Угодою, а також угодою між Управлінням освіти Малинської 
міської ради та Малинською міською організацією Вільної профспілки 
освіти і науки України
1.20. До закінчення строку дії Договір може бути анульований або змінений 
тільки за взаємною домовленістю сторін.

РОЗДІЛ II.
ТЕРМІН ДІЇ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

2.1 Даний колективний договір укладено на термін -  2022 -  2027 p.p. 
набирає чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до 
укладання нового Колективного договору.

РОЗДІЛ III.
ВИРОБНИЧІ, ТРУДОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

АДМІНІСТРАЦІЯ МАЛИНСЬКОГО ЛІЦЕЮ №2 ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
3.1.Спрямовувати роботу закладу на виконання п. 3.12. вимог Конституції 
України. Закону України «Про освіту», "Про повну загальну середню освіту" 
відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України, Статуту навчального 
закладу, Статуту Профспілки, Закону України "Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності", закони "Про колективні договори і Угоди", 
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", 
Кодексу законів про працю України, "Про охорону праці", "Про відпустки", 
інші закони та нормативно-правові акти України.
3.2.Виплачувати заробітну плату працівникам регулярно в робочі дні і 
строки, але не рідше двох разів на місяць (6-20 числа кожного місяця) через 
проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів у відповідності ст. 115 
І-!ЗпП України, компенсаційних та інших виплат працівникам навчального 
:пуп аду, передбачених чинним законодавством і нормативними документами

: ьнвиконкому та міської ради.
З : Не допускати порушення термінів виплати заробітної плати. При збігу 
термінів виплат авансу чи заробітної плати з вихідними днями виплачувати

Е= ПЄрЄДОДНІ.
З -  Кожного місяця працівникам надавати розрахункові листки про суми
- _ : псованої та утриманої заробітної плати.

Забезпечити виплату заробітної плати та відпускних працівникам, що 
дуть у відпустку, не пізніше ніж за 3 робочих дні до її початку.

’ : У разі ліквідації, реорганізації, зміни форм власності або часткового 
п д:ідення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або 

працівників, погіршення умов праці, завчасно надавати 
":сдспілковому комітету інформацію з цих питань, включаючи інформацію 
т :  причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це 

: не стосуватися, про строки проведення звільнення, а також проводити 
онсультації з профспілковим комітетом про заходи щодо запобігання 

:е_льнєнню працюючих у термін, не пізніше трьох місяців з часу прийняття



:;:-:ого рішення згідно з ст. 22 Закону України "Про професійні спілки, їх 
тт-за та гарантії діяльності".
З " Ознайомлювати педагогічних працівників під особистий підпис про 
“ : передній розподіл навчального навантаження у кінці навчального року під 
- 1: дроведення комплектації та на початку навчального року під час 
~: :  ведення тарифікації.
; ! Забезпечувати виконання вимог Інструкції про порядок обчислення 
: іг г-сітної плати та обов'язкового погодження з профспілковим комітетом 
іддзду наступних питань:

розподілу навчального навантаження на навчальний рік ( комплектація, 
‘ і  ікація педагогічних працівників);

встановлення доплат за суміщення професій, розширення зони 
'  ітуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників.

Звітувати перед трудовим колективом, на вимогу профспілкового 
і дтету. про надходження та використання бюджетних коштів.

Не вимагати від працівника виконання роботи, яка не обумовлена 
ї : “г’Гпівним договором та посадовою інструкцією.
. . Забезпечити дотримання встановленої законодавством тривалості 
г*:оочого тижня.

1 Встановлювати тривалість денної роботи згідно з Правилами 
■ -■ттдднього розпорядку і графіками роботи, затвердженими керівником 

зви за погодженням з профспілковим комітетом.
5 Вносити зміни або запроваджувати нові режими роботи в закладі 

. ~ з з ж  для категорій, або окремих працівників тільки після погодження з 
гтої-: ділковим комітетом.

- Не відволікати педагогічних працівників від виконання професійних 
і гд-гїв ( за винятком випадків, передбачених чинним законодавством)

' д - : :з ст. 55 Закону України «Про освіту».
: Відповідно до ст. 26 п.2 Закону України «Про повну загальну середню 
~ -* не допускати без згоди педагогічного працівника відволікання його 

: ; :у знання професійних обов'язків на виконання робіт, не передбачених
— ;:  вам договором та посадовими інструкціями. Відмова працівників 
ї- '-113 освіти м. Малина від виконання робіт не передбачених трудовим 
:иг:з: ром та посадовими обов'язками не може бути підставою для його 
т .' - - :езя з посади, винесення догани, крім випадків, встановлених
— -Д ІіЗС Т В О М .

- Створювати педагогічним працівникам умови праці, які б 
*. - дтьно сприяли зарахуванню періодів трудової діяльності до 
г т і  : з : то стажу для призначення відповідного виду пенсії:

: в ільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти в 
зергуг між тими працівниками закладу освіти, які мають неповне 

навантаження;
- х. - _т:-і до викладацької роботи працівників інших закладів лише за умови
— : “гчення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням

і де менше відповідної кількості годин на ставку заробітної плати.



5.1". За можливості надавати вільний від навчальних занять день для 
: іетодичної роботи керівникам методоб'єднань і вчителям (вихователям), за 
погодженням з профспілковим комітетом.
3 15. Спрямовувати роботу на виконання закладу вимог Конституції України, 
закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» Про 
дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», відповідно Кодексу законів 
про працю України , постанов Кабінету Міністрів України і т.д.
5 19. Забезпечувати профспілковий комітет нормативними, галузевими 
документами з питань оплати праці і охорони праці, законодавства про 
прапю України та надавати допомогу в роботі самостійної бухгалтерії 
закладу щодо нарахування заробітної плати, виплат і доплат у відповідності 
;з діючим законодавством.
З 20. Сприяти організації економічного і трудового всеобучу працівників 
закладу освіти.
3 21. Забезпечити здійснення оплати праці за час простою не з вини 
пр -півника, якщо працівник попередив власника, або уповноважений ним 
ігган про початок простою. Оплачується з розрахунку не нижче від двох 
тт гили тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).
: і час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи 
:а:ров'я працівника або для людей, які його оточують і навколишнього 
~тпродного середовища не з його вини, за ним зберігається середній 
заробіток ( доповнено законом № 3694 -12 від 15.12.93 року). Час простою з 
п ід: працівника не оплачується.
З 12 Розробити правила внутрішнього трудового розпорядку з обов'язковим 
п : гздженням з профспілковим комітетом часу початку і закінчення роботи, 
режиму роботи, змін поділу робочого часу на частини.
З 23 У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на 
підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а 
також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у 
розрахунковому періоді, так і у періоді, протягом якого за працівником 

г; - гається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші 
з -77-:. що враховуються при виплаті середньої заробітної плати, за 
~: :  /кок часу до підвищення корегуються на коефіцієнт їх підвищення.
З 2- Забезпечити, за бажанням працівників, у разі їх звільнення, у зв'язку із
1 -гчееням строку трудового договору безумовну реалізацію права на 
: : :  кааня невикористаної відпустки з наступним звільненням.
2: Визначити черговість надання відпусток згідно з графіками, які 
-"зерджуються роботодавцем за обов'язковим погодженням із 

-то ї спілковим комітетом на початку кожного календарного року, не пізніше
- 1 злотого та обов'язково доводяться до відома усіх працівників.

2 - ЗІадавати додаткові оплачувані відпустки працівникам закладу при 
ага к зеті таких поважних причин:

особистого шлюбу - 3 дні;
при народжені дитини (батькові) - 2 дні;
шлюбу дітей - 3 дні;
смерті близьких по крові та по шлюбу-чоловіка, дружини, батьків,

: ■ - д за. мачухи, дітей, братів, сестер ( під час робочого процесу) - 3 дні;



батькам, чиї діти йдуть до 1 класу -  1 день;
3.27. Надавати відгули за обов'язковим погодженням з профспілковим
комітетом за:

чергування на шкільних вечорах -  за 2 чергування 1 день, 
участь в загальноміських заходах у вихідні дні -  1 день, 
ремонт кабінетів -  1-3 дні в залежності від обсягу виконаних робіт, 
за перевірку письмових екзаменаційних робіт у випускних класах -  

1-2 дні,
організацію та проведення екскурсій у вихідні дні за межами міста -

1-2 дні,
членам профспілкового комітету, які сумлінно виконують роботу на 

громадських засадах -  1 день.
3.28. Надавати додаткову оплачувану відпустку (до 3 днів до основної) 
працівникам освіти, які сумлінно виконують роботу на громадських засадах:

голові профспілкового комітету; 
керівникам методичних об'єднань;
педпрацівникам, які обрані секретарями педагогічної ради, методичної 

ради, нарад при директорі і відповідають за ведення і оформлення
протоколів.
3.29. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або 
дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який 
виховує дитину без матері (в тому числі у разі тривалого перебування матері 
в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, за їх 
бажанням, щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 
календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КзпП) 
За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна 
тривалість повинна бути 17 календарних днів.
3.30. Відкликання працівників із щорічної відпустки здійснювати лише за їх 
згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст.12 Закону 
України "Про відпустки").
3.31. Надавати відпустку (або її частину) керівнику та працівникам закладу 
протягом навчального року у зв'язку з необхідністю санаторно-курортного 
лікування (Постанова Кабінету Міністрів України № 346 від 14 квітня 1997
року).
3.32. На вимоги працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це 
передбачено графіком, період у випадках:

порушення терміну повідомлення працівника про час надання 
відпустки; несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки, тобто 
не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки (ст. 10, 21 Закону України "Про 
відпустки").
3.33. Не надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим 
Г: збереженням за відсутності особистої заяви працівника.
3.34.Надавати додаткові відпустки за умови праці:

в залежності від результатів атестації робочих місць, за умовами праці 
та часу зайнятості на роботах із шкідливими умовами праці, працівникам, 
зайнятих на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я



шкідливих виробничих факторів, за списком професій і посад затверджених 
кабінетом міністрів України;

працівникам з ненормованим робочим днем.
5.35. За роботу у важких і шкідливих умовах праці встановлюються 
:леціальні види доплат (за результатами атестації робочих місць).
3.36. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним 
законодавством.
3.37. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише 
у виняткових випадках за їх згодою і обов'язковим погодженням з 
профспілковим комітетом.
3.38. У разі запровадження чергування в закладі завчасно узгоджувати з 
профспілковим комітетом порядок і розміри компенсації.
3.39. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток , лише за 
погодженням з профспілковим комітетом та обов'язковою оплатою у 
відповідності з чинним законодавством України.
3.40. Режим роботи, графіки роботи, розклад уроків при затвердженні 
обов'язково погоджувати з профспілковим комітетом:

включати представника профспілкового комітету до складу 
атестаційної та тарифікаційної комісій.

розподіл навчального навантаження (інваріативного та варіативного) 
здійснювати за обов'язковим погодженням з профспілковим комітетом та 
затверджувати на педагогічних радах закладів ;

попередній розподіл навчального- навантаження на наступний 
навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року;

навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки 
встановлювати лише за письмовою згодою працівника;

передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в тому 
числі уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, 
музики, спеціалістам лише за наявності об'єктивних причин, забезпечуючи 
при цьому оплату праці відповідно до Положень п. 74 Інструкції " Про 
порядок обчислення заробітної плати працівників освіти".
3.41. Забезпечити безперервне підвищення кваліфікації педагогічних та 
інших працівників закладів освіти, компенсації згідно з чинним 
законодавством України (збереження середньої заробітної плати).
З 42. При впровадженні нових норм чи зміні чинних норм праці повідомляти 
працівників не пізніше, як за 2 місяці до їх впровадження за попереднім 
погодженням з профспілковим комітетом.
З 43. Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу 
роботи здійснювати лише після закінчення навчального року за обов'язковим 
погодженням з профспілковим комітетом.
З 44. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за 
обов'язковим попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з 
чинним законодавством.
З 45. Контрактну форму трудового договору застосовувати лише за 
попереднім погодженням з профспілковим комітетом та за умови, коли 
працівник виявить бажання працювати за контрактом і наявності умови 
: п-іансової бази.



3.46. Не розривати трудовий договір з ініціативи керівника установи з 
працівниками, перед якими не погашена заборгованість із заробітної плати та 
інших виплат, що здійснюються згідно з чинним законодавством.
3.47. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників в заклад освіти у 
відповідності з Законом України «Про освіту», прийнятим Верховною Радою 
5 вересня 2017 року (стаття 26, розділ 3).
3.48. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових 
спорів, а у разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним 
законодавством.
3.49. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, 
реорганізацію, перепрофілювання закладу освіти, скорочення чисельності 
працівників приймати лише після попереднього проведення переговорів з 
профспілковим комітетом -  не пізніше, як за 3 місяці до здійснення цих 
заходів, згідно чинного законодавства України.
3.50. Не допускати економічно-необґрунтованого скорочення класів, та груп 
продовженого дня. У випадку об'єктивної необхідності скорочення 
чисельності педагогічних та інших категорій працівників закладу освіти 
здійснювати після закінчення навчальною року за обов'язковим погодженням 
профспілкового комітету. Вивільнення працівників освіти здійснювати лише 
після використання усіх можливостей, забезпечити їх роботою на іншому 
робочому місці в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення.
3.51. Організувати навчання з працівниками установи по вивченню 
нормативних документів, які регламентують питання трудових прав, 
обов'язків і зайнятості.
3.52. Проводити роботу з формування свідомості працівників щодо 
збереження майна установи, ощадливе використання ресурсів та 
матеріальних цінностей.
3.53.Сприяти зміцненню трудової дисципліни в трудовому колективі.
3.54. Організувати збір, узагальнення пропозицій працівників щодо 
поліпшення роботи установи, своєчасно доводити їх до адміністрації, 
побиватися реалізації, інформувати працівників про вжиті заходи.
3.55. Контролювати порядок звільнення з роботи працівників, які підлягають 
звільненню у зв'язку з скороченням штатів чи з інших причин по ініціативі 
керівника закладу освіти.
3.56. Контролювати дотримання роботодавцем законодавства про заробітну
плату.
3.5". Здійснювати контроль за дотриманням в закладі освіти законодавства з 
питань оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати.
5.58. Сприяти попередженню виникненню трудових конфліктів в закладі
освіти.
5.59. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних
- тів з питань праці та зайнятості, використанням і завантаженням робочих
місць.
3.60. При необхідності ініціювати проведення спільних консультацій з 
роботодавцем із проблем зайнятості з метою вжиття заходів щодо 
запобігання звільненню, чи зведення їх кількості до мінімуму, або 
пом’якшення наслідків звільнень.



3.61. Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу, 
своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про 
прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміни режиму праці і 
відпочинку та ознайомлення з цими наказами працівників.
3.62. Представляти і захищати на всіх рівнях інтереси працівників.
3.63. Надавати членам профспілки безкоштовну правову допомогу та 
консультації з чинного законодавства. Представляти та відстоювати їх права 
у відносинах з роботодавцем, судових органах.

АДМІНІСТРАЦІЯ СПІЛЬНО З ПРОФСПІЛКОВИМ КОМІТЕТОМ
ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬСЯ:

3.64. Забезпечити взаємодію з питань дотримання трудового законодавства та 
законодавства про оплату праці.
3.65. Організувати навчання з питань економічних і правових відносин 
працівників закладу.
3.66. Забезпечити суворе дотримання чинного законодавства з питань 
регулювання трудових відносин в закладі освіти.
3.67. Оперативно вживати заходів до усунення передумов виникнення 
колективних трудових спорів (конфліктів), у разі їх виникнення прагнути 
врегулювання спору шляхом примирних процедур у порядку визначеному 
чинним законодавством.
3.68. Здійснювати постійний контроль за виконанням законодавства про 
зайнятість в закладі освіти.

Не допускати економічного та соціально-необґрунтованого скорочення 
робочих місць в закладі освіти, порушень правових гарантій працівників .

РОЗДІЛ IV 
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я

З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ ЗДОРОВИХ ТА БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ 
АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАКЛАДУ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

4.1. Здійснювати контроль з обов'язковим залученням представників 
профспілкового комітету за дотриманням норм екологічної безпеки, 
санітарно-гігієнічних умов на об'єктах установи (постійно) та підготовки до 
нового навчального року.
-.2 Забезпечити навчання та атестацію працівників закладу з питань безпеки 
життєдіяльності згідно чинного законодавства.
-.5. Надавати практичну та методичну допомогу профспілковому комітету 
: питань попередження травматизму, здійснення розслідування нещасних 
анладків з працівниками і учнями, проведення аналізу стану травматизму з 

слідуючим наданням цієї інформації профспілковому комітету для 
в кивання профілактичних заходів.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. 
—2 'Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" 
в-:а;но проводити атестацію робочих місць працівників із шкідливими 
. ювами праці з обов'язковим залученням представника профспілкового 

: лтету закладу та за результатами атестації здійснювати заходи щодо 
■: : ращання умов праці згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 679 
лл 13.05.2003 року.



-.5. За наслідками атестації робочих місць шляхом укладення колективних 
договорів вирішити питання про надання працівникам щорічної додаткової 
оплачуваної відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці 
згідно законодавства України та обов'язковим погодженням з профспілковим
комітетом.
- : Надавати допомогу профспілковому комітету в забезпеченні 
документацією з охорони праці, спецодягом технічних працівників (ст. 9, 10 
України «Про охорону праці»)
- 7. За кошти загального фінансування організувати проходження 
геріодичних медичних оглядів працівників освіти в тому числі зайнятих на 
важких роботах, роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, або 
таких, де с потреба у професійному доборі відповідно до вимог ( ст. 17 
Закону України "Про охорону праці", Постанова Кабінету Міністрів України 
від 27.09.2000 року № 1465), ст. 169 КЗпП України.
-.8. 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 
;нюви та режим роботи (ст.. 5, 6 Закону України "Про охорону праці").
-.9. Забезпечити виконання комплексних заходів для забезпечення 
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, підвищення наявного рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних 
захворювань і аварій.
-20. При прийняті на роботу ознайомлювати під розписку працівника з 
-.'мовами праці та наявністю на робочому місті небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, їх можливим впливом на здоров'я, а також правами та 
пільгами за роботу в таких умовах.
-11. Забезпечувати безоплатно працівників спецодягом, спецвзуттям та 
ішшши засобами індивідуального захисту відповідно до галузевих норм, а 
також миючими, знешкоджувальними засобами.
Організувати заміну або ремонт спецодягу і спецвзуття, що стали 
непридатними до закінчення встановленого строку носіння з незалежних від 
працівника причин.
Видавати працівникові інший придатний для використання спецодяг, 
іпгцвзуття та інші засоби індивідуального захисту в разі пропажі засобів 
г-пивідуального захисту у встановлених місцях їх зберігання або псування з 
незалежних від працівника причин.
: і з мпенсувати працівнику витрати на придбання спецодягу та інших 
засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк їх видачі 
порушено і працівник був змушений придбати їх за власні кошти.
- і2. Здійснювати контроль за складанням актів форми Н - 1 та достовірність 
гозслідування нещасних випадків, які сталися в закладі освіти.
-13. Проводити навчання представників профспілки з питань охорони праці, 
~з змадських інспекторів з охорони праці.



Створити комісію з питань охорони праці у рівній кількості осіб від 
нігтрації і трудового колективу. Сприяти її роботі відповідно до
: нення про неї.

-Аналіз причин виникнення нещасних випадків, аварій та 
: :  іхворювань, якщо такі мають місце, проводити один раз на квартал за 
тю представників профспілкового комітету. Відповідно до висновків

тяти заходи.
Проводити навчання і перевірку знань з охорони праці працівників, які 

гт на роботах з підвищеною небезпекою.
: ' етою покращення умов праці жінок реалізувати такі заходи: 
т : пускати жінок на важкі роботи та роботи з шкідливими і небезпечними 

вами праці відповідно до переліку важких робіт з шкідливими і 
г: тенними умовами праці {наказ Міністерства Охорони Здоров'я від
2 93 р. №256);

попускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого 
гзящує гранично допустимі норми (;наказ Міністерства Охорони 

а від 10.12.93р. №241).
Визнати та поширювати передовий досвід роботи закладів, установ 

ш  з питань охорони праці.
Псребачити в кошторисі закладу кошти на оплату лікарняних листів за 

_ п ять днів згідно Законом України «Про розмір внесків» на деякі види 
тзнообов’язкового державного соціального страхування» від 11.01.01 р.
13-ІЙ
Щорічно виконувати всі заплановані заходи по підготовці до роботи в 

: вий період в межах фінансування.
Придбати для кабінетів, куточків з охорони праці технічні засоби

- _ засоби агітації, пропаганди, пам'ятки тощо, в межах фінансування.
:і:езпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень, їх 
г тлднання в межах фінансування.
5 - .почати представника профспілкового комітету до складу комісій із 

г --занию нещасних випадків на виробництві та профзахворювань. 
Передбачати в кошторисі закладу витрати на охорону праці не менше 
5 п зонду оплати праці, (ст. 19 Закону України «Про охорону праці») 

ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ ЗАКЛАДУ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ: 
;пп:снювати навчання профспілкового активу і працівників з питань 

сяй праці.
Здійснювати контроль за виконанням заходів з охорони праці,

- т ізетва про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов 
:-:атежних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням

встигав спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального

V разі загрози життю або здоров'ю працівників вимагати від 
тітввця негайного припинення робіт на робочих місцях на час, 
длний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників.
Бтіти участь у розробці комплексних заходів з питань охорони праці, 

-лизанні та прийнятті локальних нормативних актів про охорону праці, 
■: вання умов праці на робочих місцях.



4.29. Надавати юридичну, методичну і практичну допомогу працівникам з 
питань відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їхнього і 
здоров'я на виробництві.
В разі звернення працівника освіти сприяти в забезпеченні своєчасного і 
повного відшкодування шкоди, заподіяної працівникові.
4.30. Розглядати скарги і пропозиції членів профспілки з питань охорони 
праці, захищати їх інтереси у взаємовідносинах з роботодавцем.
4.31. Проводити роботу щодо посилення громадського контролю за 
виконанням чинного законодавства і нормативних актів з охорони праці, 
підвищення ефективності роботи громадської комісії та представників 
профспілкового комітету з питань охорони праці.
4.32. Систематично перевіряти виконання господарськими керівниками 
пропозиції профспілкового комітету та представників профспілкової 
організації з питань охорони праці, домагатися їх максимальної реалізації.
4.33. Регулярно виносити на розгляд зборів трудового колективу, засідань 
профкому питання стану і умов охорони праці.
4.34. Забезпечити участь представника профспілки у розслідуванні 
смертельних та нещасних випадків на виробництві, аналізі причин 
травматизму.
4.35. Брати участь у роботі комісій з перевірки знань з охорони праці.
4.36. Працівники закладу зобов'язуються знати і виконувати нормативні акти
з охорони праці, посадові інструкції, інструкції з охорони праці, що діють в 
навчальному закладі.

АДМІНІСТРАЦІЯ СПІЛЬНО З ПРОФСПІЛКОВИМ КОМІТЕТОМ
ЗОБОВ’ЯЗУЮТЬСЯ:

4.37. Здійснювати контроль за дотриманням безпеки, санітарно-гігієнічних 
умов на об'єкті освіти та підготовки до нового навчального року.
4.38. Сприяти проведенню періодичних профілактичних медичних оглядів 
працівників освіти згідно ст.. 169 КЗпП України.
4.39. Сприяти якісному лікуванню, оздоровленню та відпочинку працівників 
освіти.

РОЗДІЛ V 
СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ 

АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАКЛАДУ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
5.1.В разі виділення Урядом кредитів на житлове будівництво в державному 
порядку запровадити надання працівникам освіти, що перебувають на черзі 
для одержання житла, пільгових довгострокових кредитів для 
індивідуального будівництва.
5.2.Сприяти у призначенні пенсій за вислугу років та за віком педагогічним 
працівникам закладу.
5.3.Виплачувати педагогічним працівникам, за наявності коштів, щорічну 
грошову винагороду в розмірі до одного посадового окладу (ставки 
заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових 
обов'язків .



В кінці фінансового року при наявності економії заробітної плати 
іиплачувати премії іншим категоріям працівників закладів освіти міста на 
іідставі спільного рішення адміністрації та профспілкових комітетів закладів 
ювіти міста,

Порядок їх надання визначається відповідними положеннями, які є 
додатковими до колективного договору .
).4.Виплачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення у 
зозмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні 
щорічної відпустки.
5.5.Відраховувати профспілковому комітету не менше як 0,3% фонду оплати 
праці на культурно масову, спортивно-оздоровчу роботу, роботу з дітьми 
відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності».
5.6.Здійснювати заходи щодо посилення соціально-економічного захисту 
молодих спеціалістів, підвищення їх активності у вирішенні професійних і 
соціальних завдань.
5.7.Розробляти заходи щодо професійного становлення молодих працівників, 
закріплювати за ними наставників зі складу висококваліфікованих 
працівників.
5.8.Створювати оптимальний режим роботи для молодих спеціалістів, які 
поєднують роботу та навчання.

ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ ЗАКЛАДУ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:
5.9. Домагатись від адміністрації безумовного забезпечення педагогічним 
та іншим працівникам закладу освіти міста соціальних гарантій 
передбачених чинним законодавством України та цим договором.
5.10. Сприяти проведенню оздоровлення, сімейному відпочинку та 
лікуванню працівників.
5.11. Здійснювати контроль за виплатою педагогічним працівникам:
- своєчасного проведенням індексації грошових доходів працівників 
відповідно до чинного законодавства;
- виплати коштів на оздоровлення, премій , тощо.
Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту 
вивільнюваних працівників. Не допускати звільнення за ініціативою 
адміністрації вагітних жінок, жінок , які мають дітей віком до 3 років, 
одиноких матерів при наявності дитини до 14 років, або дитини-інваліда. (ст. 
184 КЗпП України).
5.12. Організувати змістовне дозвілля колективу з метою профілактики 
професійного вигорання.
5.13. Забезпечити здійснення заходів щодо посилення соціально- 
економічного захисту молодих спеціалістів, підвищення їх активності у 
вирішенні професійних і соціальних завдань.
5.14. Сприяти молоді та заохочувати молодих спеціалістів до роботи у 
творчих групах та до участі у святкових та культурно-масових заходах.

АДМІНІСТРАЦІЯ СПІЛЬНО З ПРОФСПІЛКОВИМ КОМІТЕТОМ
ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬСЯ:

5.15. Взаємодіяти при вирішенні питань про зміни в організації та оплати 
праці.



/ ь

5.16. Ширше використовувати в роботі права профспілкового комітету із 
питань соціального захисту працівників освіти.
5.17. При скороченні чисельності чи штату працівників переважно право 
залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації, 
крім передбачених законодавством (ст. 42. КЗпП України), надавати також:
- особам передпенсійного віку;
- за стажем роботи в даній школі більше 10 років;
- одиноким матерям, які мають дітей до 16 річного віку;
- жінкам, які мають двох і більше дітей, віком до 16 років.
5.18. Брати участь у фахових місцевих, міжрегіональних, Всеукраїнських 
оглядах, конкурсах, фестивалях тощо.
5.19. Сприяти виділенню коштів для реалізації програм оздоровлення дітей 
працівників закладу освіти в літній період.

РОЗДІЛ VI 
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО 

СТОРОНИ ДОГОВОРУ ДОМОВИЛИСЬ:
6.1. Сприяти у проведенні колективних переговорів, укладанню 
колективних договорів, попередженню і вирішенню трудових спорів, 
конфліктів, що виникають.
6.2. Практикувати проведення спільних засідань адміністрації і 
профспілкового комітету з питань стабілізації роботи, умов та оплати праці, 
техніки безпеки.
6.3. Сприяти зміцненню матеріально - технічної бази, створенню 
оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.
6.4. Забезпечити участь профспілкового комітету у проведенні спільно з 
адміністрацією, з комісією із охорони праці перевірки стану і виконання 
колективного договору.
6.5. Сприяти зміцненню трудової дисципліни в закладі.
6.6. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення 
стабільної та ефективної роботи закладу освіти.
6.7. Посилити вимогливість до роботодавця, профспілкового комітету, 
щодо виконання зобов'язань, передбачених колективним договором.

РОЗДІЛ VII
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ 

АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАКЛАДУ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
7.1. Визнати цим договором профспілковий комітет повноважним 
представником інтересів працівників, на яких поширюється дія договору і 
погоджувати з ним накази та інші локальні нормативно - правові акти з 
питань, що є предметом даного договору.
7.2. Забезпечувати гарантії прав профспілкового комітету, встановлені 
розділом 4 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності».
7.3. Надавати профспілковому комітету всю необхідну інформацію з 
тштань, що е предметом цього договору, сприяти. реалізації прав 
профспілкового комітету із захисту трудових і соціально-економічних 
інтересів працівників.



.4. Безоплатно надавати профспілковому комітету обладнання, 
[риміщення, засоби зв'язку, сейф, оргтехніку, канцтовари (при необхідності 
ранспорт) для забезпечення його діяльності, приміщення для проведення 
;борів, засідань, тощо ( ст. 249 КЗпП України ).
7.5. Своєчасно (в день чергової виплати заробітної плати) перераховувати 
ірофспілкові внески в розмірі 1 % від заробітної плати працівників установи.
7.6. Забезпечити звільнення від основної роботи представників 
профспілкового комітету для участі у статутних заходах на різних рівнях, а 
також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.
7.7. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профспілкового 
комітету, дисциплінарних стягнень без погодження з профспілковим 
комітетом.
7.8. Забезпечити умови профспілковому комітету для виконання 
повноважень згідно ГЛАВИ XVI КЗпП України та ст.. 40 Закону України 
"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".
7.9. На запит профспілковому комітету надавати інформацію про повноту 
відрахувань профспілкових внесків.
7.10. Згідно ст.. 252 Кодексу законів "Про працю України" :
зміну умов трудового договору, оплати праці, притягнення до 
дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами профспілкового 
комітету, проводити лише за попередньою згодою профспілкового комітету, 
членами якого вони є;
- членам профспілкового комітету надавати на умовах, передбачених 
колективним договором, вільний від роботи час із збереженням середньої 
заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших 
громадських обов'язків в інтересах трудового колективу.
7.11. Гарантувати участь профспілкового комітету в підготовці проекту 
Статуту закладу, змін та доповнень до нього, обов'язковий розгляд 
пропозицій профкому до Статуту.
7.12. Поширювати умови преміювання, виплати винагород, а також гарантії, 
компенсації і соціально - побутові пільги, встановлені в колективному 
договорі на обраних профспілкових педпрацівників.
7.13. Виплачувати щорічну премію у розмірі до одного посадового окладу за 
сумлінне виконання обов'язків голові профкому та головам комісій з фонду 
економії заробітної плати.
7.14. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, 
консультації, інформувати профком про плани і напрямки розвитку закладу, 
забезпечувати участь представників профкому у нарадах, засіданнях 
адміністрації.

ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ ЗАКЛАДУ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:
7.15. Своєчасно доводити до відома працівників закладу зміст нормативних 
документів щодо соціально-економічних інтересів членів профспілки.
7.16. Спрямувати роботу профспілкового комітету на організацію 
контролю за своєчасне введення в дію нормативних документів з питань 
трудових відносин, організації, нормування праці, розподілу навчального 
навантаження, дотримання в закладі освіти трудового законодавства.



.17. Організувати відповідно до ст. 45 КЗпП України та ст. 38 п. 9 Закону 
^країни "Про професійні спілки, їх права та гарантії" порушення 
рофспілковим комітетом питання перед роботодавцем про розірвання 
рудового договору з керівником, або усунення його з посади в разі 
орушення законодавства про працю, невиконання зобов'язань за договором 
а ухилення від участі у переговорах, щодо укладання або зміни 
олективного договору.
.18. Щоквартально здійснювати перевірку повноти відрахувань та 
адходжень профспілкових внесків на їх рахунки .

АДМІНІСТРАЦІЯ СПІЛЬНО З ПРОФСПІЛКОВИМ КОМІТЕТОМ
ЗОБОВ’ЯЗУЮТЬСЯ:

.19. Співпрацювати у напрямі щодо виконання законодавства України та 
збов'язань згідно цього договору.
.20. Спільно розглядати питання щодо стану дотримання вимог чинного 
жонодавства України та цього договору.

РОЗДІЛ VIII
:о н т р о л ь  ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

СТОРІН
. 1. Сторони, які уклали Договір, несуть безпосередньо відповідальність за 
иконання взятих зобов'язань.
.2. Періодично проводити зустрічі представників адміністрації та 
рофспілкового комітету, на яких інформувати сторони про хід виконання 
оговору.
.3. Контроль за ходом виконання договору здійснювати не рідше двох 
азів на рік.
.4. Контроль за виконанням договору здійснює спільна робоча комісія 
редставників сторін, яка вела переговори щодо його укладання. Склад 
одається. Результати перевірки оформлюються актом.
[ри здійсненні контролю надавати необхідну для цього інформацію.
.5. Спільно з комісією, сформованою сторонами, які уклали договір, 
налізувати стан (хід) виконання договору, заслуховувати звіти керівника та 
злови профспілкового комітету, про реалізацію взятих зобов'язань на 
агальних зборах.
.6. У разі несвоєчасного виконання або невиконання зобов'язань 
юложень) аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо 
абезпечення їх реалізації. Посадових осіб, які своїми діями або 
ездіяльністю призводять до порушень умов даного договору, винних у 
евиконанні його положень, притягати до відповідальності згідно з чинним 
жонодавством.
.7. Самостійно визначати механізм здійснення контролю за виконання 
оложень і норм договору.
.8. При виявлені порушень виконання договору зацікавлена в їх усуненні 
горона письмово інформує іншу сторону про порушення. У тижневий 
зрмін мають бути проведені взаємні консультації і прийняте рішення 
обочої комісії.



8.9. Контроль за виконанням договору здійснює також трудовий колектив, 
який може безпосередньо або через профспілковий комітет, керівника, 
звернутися по суті питання до робочої комісії.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ :

Директор Г олова 11110

Ольга ФУРМАНСЬКА Наталія ЗАЙЧЕНКО



Додаток № 1
До договору між адміністрацією 
та профспілковою організацією 
Малинського ліцею №2 
на 2022-2027рр.

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

П Р А В И Л А  
ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ 

для працівників 
Малинського ліцею № 2 Малинської міської ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1 .Правила внутрішнього трудового трудового розпорядку закладу освіти 

на 2022-2023 н. р. складені на основі Типових правил внутрішнього 
розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів 
України, затверджених наказом Міносвіти України від 20.12.1993 р.№ 455.
2.Трудова дисципліна у навчальному закладі ґрунтується на свідомому 
виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою 
організації ефективної праці та навчального процесу.
2.Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення 
до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи 
дисциплінарного та громадського впливу.
3.Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі -  Правила) 
поширюються на усіх працівників закладу освіти.
4.Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших 
працівників ЗЗСО, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній 
розпорядок у навчальних закладах.
5.Правила погоджені із профспілковим комітетом школи і враховують умови 
та режим роботи закладу.

6. Усі питання, пов’язані із застосуванням цих Правил, вирішує 
адміністрація закладу освіти в межах своїх повноважень, а у випадках, 
передбачених чинним законодавством, спільно або за погодженням із 
профспілковим комітетом.

І. Порядок прийняття на роботу

1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені

Наталія ЗАЙЧЕНКО

30.08.2022
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законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх 
здібностей. Працівники закладу приймаються на роботу за трудовими 
договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного 
законодавства.
2. Укладаючи трудовий договір, особа, яка поступає на роботу, зобов’язана 
2.1 Пред’явити паспорт, надати трудову книжку, оформлену у встановленому

порядку.
2.2. Надати для оформлення особової справи документи (в одному 

примірнику):
- заяву;
- автобіографію;
- лист обліку кадрів;
- копію диплома або іншого документа про освіту чи професійну 

підготовку;
- копію свідоцтва про шлюб ( у разі невідповідності прізвищ у 

паспорті та документах про освіту);
- копію індифікаційного коду;
- медичну довідку про допуск до роботи з дітьми;

2.3.Пройти співбесіду з адміністрацією школи, а також головою 
відповідного методичного об’єднання; технічний песонал -  із заступником 
директора із господарської роботи.
3. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які 

поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну 
приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено 
законодавством.

4. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог 
Закону України “Про освіту”.

5. Працівники навчального закладу можуть працювати за сумісництвом 
відповідно до чинного законодавства.

6. Прийняття на роботу оформлюється наказом директора.
6. Працівника ознайомлюють із відповідним наказом і здійснюють запис у 

трудовій книжці.
7. Трудові книжки тих працівників, які працюють за сумісництвом, 

ведуться за основним місцем роботи. Запис до трудової книжки відомостей 
про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника за 
основним місцем роботи.
7.1.Ведення трудових книжок здійснюється відповідно до Інструкції про 
порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і 
організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, 
Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення 
України від 29 липня 1993 року № 58.
7.2.Трудові книжки зберігаються у школі як документи суворої звітності. 
Відповідальність за організацію та ведення обліку, зберігання і видачу 
трудових книжок покладається на директора школи.
8. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на 
іншу роботу, керівник зобов’язаний :



1) ознайомити працівника із наказом , у якому назва посади відповідає 
ЕТКС робіт та професій, штатному розкладу;
2) роз’яснити працівнику його права, обов’язки у відповідності із посадовою 
інструкцією, колективним договором;

3) ознайомити із правилами внутрішнього трудового розпорядку;
4) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для 
роботи засобами;
5) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, 
гігієни праці та протипожежної безпеки.

9. При прийнятті на роботу у наказі може бути обумовлений 
випробовувальний термін, який встановлюється у відповідності з чинним 
законодавством, але не більше одного місяця. Якщо працівник не відповідає 
займаній посаді, адміністрація упродовж терміну чи одразу після його 
закінчення припиняє договір без погодження із профспілковим комітетом і 
без виплати вихідної допомоги.

10. Переведення на іншу роботу здійснюється лише за письмовою згодою 
працівника.

ІІ.ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
1. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, 
передбачених чинним законодавством та умовами контракту.
2. Розірвання трудового договору з ініціативи керівника допускається у 
випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.
2.1.Звільнення педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу 
роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.
2.2. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у 
випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату 
працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства.

З .Працівники мають право розірвати трудовий договір, попередивши 
адміністрацію школи письмово за 2 тижні.

4. Ураховуючи специфіку установи, учителю, не рекомендується 
проводити звільнення протягом навчального року.
5. При комплектуванні педагогічних кадрів на наступний навчальний рік 
працівник зобов’язаний попередити адміністрацію про наступне або 
тимчасове звільнення.
6. Перед звільненням працівник, якщо він є особою матеріально- 
відповідальною, зобов’язаний передати закріплені за ним матеріальні 
цінності через централізовану бухгалтерію міського відділу освіти 
заступнику директора з господарчої роботи або директору школи.
7. Припинення трудового договору оформлюється наказом директора школи.
8. Директор школи зобов’язаний у день звільнення видати працівникові 
належним чином оформлену трудову книжку та провести з ним розрахунок 
згідно з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій 
книжці проводять відповідно до формулювань чинного законодавства із 
посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення 
вважається останній день роботи.

9. Працівнику видається витяг із наказу про термін проходження останньої 
атестації і про присвоєння категорії.



III. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ 
1 .Педагогічні працівники мають право на:
1.Захист професійної честі, гідності.

2.Вільний вибір форм, методів, засобів навчання, не шкідливих для здоров'я 
учнів.
3.Участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного 
процесу.

4.Проведення в установленому порядку науково-дослідної, експе
риментальної, пошукової роботи.
5.Виявлення педагогічної ініціативи.
6. Позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, 
педагогічного звання.
7.Участь у роботі органів громадського самоврядування закладу.
8.Підвищення кваліфікації, перепідготовку.

2. Працівники школи зобов’язані:
2.1. Працювати чесно і добросовісно, виконувати обов’язки педагогічних 
працівників у відповідності із ст. 51 Закону України "Про освіту”, суворо 
дотримуватися навчального режиму, Закону України "Про повну загальну 
середню освіту” і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи.
2.2. Дотримуватися вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і 
протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами та 
інструкціями.
2.3. Берегти навчальні і загальношкільні приміщення, обладнання, інвентар, 
матеріали, навчальні посібники тощо; виховувати у учнів бережнливе 
ставлення до шкільного майна.
2.4. Проходити медичні огляди у визначені терміни у відповідності з 
інструкцією про проведення періодичних медичних оглядів.
2.5. Керуватися у роботі функціональнами обов’язками, затвердженими 
наказом директора школи.
2.6. Дотримуватися цих Правил, Положення про загальноосвітню 
школу України, посадових інструкцій, затверджених в установленому 
порядку.

3. Обов’язки вчителів:
3.1. Кожний учитель, з ’явившись на роботу, знайомиться з усіма 
розпорядженнями і оголошеннями, які оприлюднюються адміністрацією на 
спеціально відведених стендах в учительській, фойє школи, також протягом 
робочого дня знайомиться із повідомленнями у робочій вайбер-групі.
3.2. Учителі з ’являються у школу не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку 
свого уроку.
3.3. У випадку неприбуття до дзвінка на урок вважається, що вчитель 
запізнився. Про причини відсутності чи запізнення вчитель надає пояснення 
адміністрації ліцею.
3.4. Перед початком заняття вчитель перевіряє готовність учнів до уроку і 
санітарний стан навчального приміщення. У випадку, якщо кабінет не 
підготовлений належним чином до занять, учитель не повинен починати урок



до приведення кабінету в повну готовність.
3.5. Після дзвінка з уроку вчитель повідомляє учням про закінчення заняття і 
дає дозвіл на вихід із класу, організовує роботу чергових щодо дотримання 
санітарно-гігієнічного режиму навчального кабінету, провітрює класну 
кімнату.

3.6. Класний керівник налагоджує і контролює чергування учнів у класі.
3.7. Учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у 
навчалному кабінеті під час уроку.
3.8. Закріплення робочих місць за учнями проводять у класах класні 
керівники, а у кабінетах -  відповідальний учитель.

3.9. Учитель зобов’язаний з початку уроку особисто відмітити в 
електронному класному журналі відсутніх учнів.

3.11. Класні керівники зобов’язані:
- вести облік відвідування учнями закладу освіти і щоденно робити про це 

відповідну позначку в класному журналі на основі особистих спостережень 
та позначок учителів-предметників про відсутніх на уроках;

- після завершення першого уроку записувати в окремий журнал кількість 
відсутніх учнів та причину їх відсутності.
3.12. Учитель зобов’язаний у день проведення уроку записати в електонному 
журналі зміст уроку і домашнє завдання учням.
3.13. Учитель повинен за потреби вийти на заміну уроків відсутнього 
колеги.
3.14. Учитель, який замінює урок, зобов’язаний після його закінчення 
зробити відповідні записи у класному журналі та підтвердити підписом 
заміну у відповідному журналі.

3.15. Учитель початкової школи супроводжує учнів до їдальні, контролює 
харчування учнів, прибирання ними посуду зі столів.
3.16. Учитель, який не має можливості з ’явитись на свої уроки з поважної 
причини, зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністрацію закладу 
освіти.

4. Обов’язки чергових учителів?
4.1. Відповідальний черговий адміністратор приходить на роботу за 20 
хвилин до початку занять, перевіряє наявність чергових вчителів та учнів на 
поверхах і організовує заміну у разі їх відсутності.
4.2. Чергові учителі з ’являються на чергування не пізніше, як за 20 хвилин до 
початку занять.
4.3. Чергові на поверхах слідкують за порядком в коридорах, на сходинках, у 
вестибюлі, дотриманням санітарно-гігієнічного режиму.
4.5. Усі учителі зобов’язані створити умови для виконанням учнями Правил 
внутрішнього розпорядку, режиму роботи школи, санітарно-гігієнічних 
вимог.

5» Обов’язки адміністрації
Адміністрація школи зобов’язана:

5.1. Забезпечити виконання Законів України "Про освіту”, "Про повну 
загальну середню освіту”, Правил внутрішнього розпорядку в школі.
5.2. Неухильно дотримуватися законодавства про працю, правильно



рганізовувати роботу усіх працівників у відповідності з їх фахом і 
валіфікацією.
.3. Нести відповідальність за кінцеві результати навчально-виховного 
іроцесу.
к4. Забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників школи, 
;творювати необхідні умови для поєднання праці з навчанням у вищих 
іавчальних закладах.
5.5. Забезпечувати дотримання у школі санітарно-гігієнічних норм і правил, 
збереження шкільного майна, безпеку працівників і учнів.
5.6. Створювати належні умови для праці, які б відповідали правилам 
охорони праці, протипожежної безпеки.
5.7. Організовуватитаряче харчування учнів.
5.8. Забезпечувати систематичний контроль за дотриманням умов 
оплати праці і використанням фонду заробітної плати.
5.9. Своєчасно забезпечувати школу навчально-наочними посібниками, 
господарським інвентарем.
5.10. Захищати професійнуну честь і гідність працівників школи.
5.11. Адміністрація школи виконує свої обов’язки в окремих випадках 
спільно чи за погодженням із профспілковим комітетом.

І У. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
1. У школі встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома 

вихідними днями.
2. Між уроками встановлюються перерви.
3. Позакласні заняття з предметів, індивідуальні заняття, робота гуртків та 
спортивних секцій проводиться за розкладом, затвердженим директором 
школи на І і II півріччя.
4. Додаткові, індивідуальні та групові заняття з учнями, які потребують 
педагогічної підтримки, проводяться за розкладом, затвердженим 
директором ЗЗСО на І і II півріччя.
5. Різного роду збори проводяться за планом у визначені дні і години.
6. Визначити днем проведення нарад і зборів у школі - понеділок.

7.Початок уроків у школі о 8.30.
8. Тривалість уроків у 5-9 класах становить 45 хвилин ; у 2-4 класах -  40 

хвилин; у 1 класі -  35 хвилин;
9. Розклад дзвінків на уроки й тривалість перерв у 5-9 класах 

становить:
1-й урок 8.30 -  9.15 - перерва 10 хв.
2-й урок 9.25 -  10.10 - перерва 10 хв.
3-й урок 10.20 -  11.05 - перерва 15 хв.
Харчування учнів 5-6 класів.
4-й урок 11.20 -  12.05 - перерва 15 хв.
Харчування учнів 7-11 класів.
5-й урок 12.20 -  13.05 - перерва 10 хв.
6-й урок 13.15 -  14.00 - перерва 10 хв.
7-й урок 14.10 -  14.55



10. Розклад дзвінків на уроки й тривалість перерв для учнів 2-4 
класів:

1-й урок 8.30 -  9.10 - перерва 10 хв.
2-й урок 9.20 -  10.00 - перерва 25 хв.
Харчування учнів у їдальні.
3-й урок 10.25 -  11.05 - перерва 25 хв.
Харчування учнів у їдальні.
4-й урок 11.30 -  12.10 - перерва 10 хв.
5-й урок 12.20 -  13.00 - перерва 10 хв.
6-й урок 13.10 -  13.50
11.Розклад дзвінків на уроки й тривалість перерв для учнів 1-го класу:
1-й урок 8.30 -  9.05 перерва 20 хв.
2-й урок 9.25 -  10.00 перерва 30 хв.
3-й урок 10.30 -  11.05 перерва 20 хв.
4-й урок 11.25 -  12.00 перерва 25 хв.
5-й урок 12.25 -  13.00

12. Адміністрація закладу встановлює навантаження педагогічним 
працівникам на новий навчальний рік до початку періоду відпусток з 
урахуванням рекомендацій шкільних методичних обєднань і з дотриманням 
принципів:

наступності у викладанні предметів у класах;, 
збереження об’єму навчального навантаження, забезпечення 

стабільності об’єму навчального навантаження протягом навчального року;
встановлення навчального навантаження вище кількості годин на 1,5 

ставки заробітної плати, а також неповного навчального навантаження тільки 
за згодою працівника.
13. Розклад уроків узгоджується із профспілковим комітетом і 
затверджується директором ліцею .
14. Праця навчально-допоміжного, молодшого обслуговуючого персоналу 
визначається графіком, який узгоджується із профспілковим комітетом і 
затверджується директором ЗЗСО .
15. Адміністрація закладу освіти залучає вчителів до чергування по школі. 
Графік чергування на І та II півріччя узгоджується із профспілковим 
комітетом і затверджується директором школи .
16. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, адміністрація 
ліцею залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної 
діяльності в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження.
17.Адміністрація закладу за узгодженням їз профспілковим комітетом 
складає графік чергових відпусток і доводить його до відома всіх працівників 
школи.
18. Учителям та іншим педагогічним працівникам щорічні відпустки 
надаються, як правило, під час літніх канікул. Відпустка, необхідна для 
санаторного лікування, може бути надана протягом навчального року при 
наявності стабільної заміни з предмету.
19. Учителям та іншим працівникам школи забороняється:

змінювати на свій розсуд розклад уроків і графіки роботи;



проводити заміну уроків без відома адміністрації; 
продовжувати чи скорочувати тривалість уроків і перерв між ними, 
відволікати вчителів і учнів під час освітнього процесу і проведення 

заходів, не пов’язаних з навчанням; 
відволікати вчителя після початку уроку;
заходити до класу після початку уроку будь-яким особам, окрім 

директора чи його заступників; 
перебувати без дозволу адміністрації особам, що не є учасниками 

освітнього процесу закладу освіти .

V. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ
1. Заохочення за успіхи в роботі обгрунтовується реальними трудовими 

досягненнями.
1.1. За зразкове виконання трудових обов’язків, високу результативність у 
навчально-виховній роботі, довгу і сумлінну працю, новації у професійній 
діяльності, активну участь у житті трудового колективу адміністрація ліцею 
застосовує такі заохочення працівників:

оголошення подяки з занесенням у трудову книжку;
оголошення подяки;
премія;
нагородження Почесною грамотою; 
нагородження цінним подарунком;
ушанування майстрів педагогічної праці, ветеранів праці.

1.2. Право застосування заходів заохочення належить директору ліцею за 
погодженням чи спільно з профспілковим комітетом та відповідним 
методичним об'єднанням.
1.3. За досягнення високих результатів роботи подається клопотання про 
нагородження педагогічних працівників державними нагородами, 
присвоєння почесних звань, нагородження іменними медалями, значками.
1.4. При заохоченні працівників закладу дотримується принцип гласності.

VI. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання обов’язків, 

покладених на працівника відповідно до посадових інструкцій, правил 
внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативно-правових актів веде 
за собою застосування дисциплінарного та громадського впливу, а також 
застосування інших заходів, передбачених чинним законодавством.

2. За порушення трудової дисципліни до працівника дирекцією ліцею може 
бути застосовано один із таких видів дисциплінарного стягнення:

а) догана;
б) звільнення.
3. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване органом, 

якому дане право прийняття на роботу працівника у строгій відповідності із 
трудовим законодавством України.

4. Порушник трудової дисципліни зобов’язаний надати адміністрації ліцею 
письмові пояснення щодо вчиненої провини. У випадку відмови працівника 
дати письмові пояснення складається відповідний акт.



5. Дисциплінарні стягнення застосовуються відповідно до чинного 
законодавства безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного 
місяця від дня її виявлення чи пізніше шести місяців із дня вчинення.

6. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється 
працівникові під розписку. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення 
заходи заохочення до працівника не застосовуються.

7. Дисциплінарне стягнення знімається, якщо протягом року з дня його 
накладення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню.

8. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне 
дисциплінарне стягнення.

9. До працівників, які є членами профспілкового комітету закладу освіти, 
дисциплінарні стягнення не можуть застосовуватися без попереднього 
погодження із профспілковим комітетом.

10. Адміністрація ліцею замість накладення дисциплінарного стягнення 
має право передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд 
трудового колективу для громадського впливу.

11. Контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку 
покладається на адміністрацію школи.

VII. ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС ЗМІШАНОГО 
НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

1. Заклад освіти відчиняє черговий техпрацівник о 7.30., перевіряє 
доступність шляхів евакуації, наявність сторонніх предметів.

1.2.У разі виявлення незнайомих предметів або інших чинників небезпеки 
невідкладно інформує відповідні служби та адміністрацію ліцею.

2. О 8.10 дітей зустрічають чергові учителі ( 2 -  корпус №1, 1 -  корпус 
№2).

3. На початку кожного уроку учитель відмічає відсутніх учнів, фіксує цю 
інформацію у журналі, з ’ясовує причини відсутності.

4. У разі сигналу «Повітряна тривога» черговий техпрацівник сповіщає про 
це учасників освітнього процесу одним довгим дзвінком.

4.1. Діти у супроводі учителів, асистентів учителів, медичної сестри 
прямують до сховища ( згідно із планом евакуації).

4.2. Учні, які не встигли зайти до приміщення ліцею до початку повітряної 
тривоги, ідуть найближчим шляхом до сховища.

4.3.Техпрацівники, бібліотекар, лаборант, робітники перевіряють 
приміщення, зачиняють заклад освіти, прямують до сховища.

4.4. Супроводжуючі учителі звітують соціальному педагогу про кількість 
дітей, які евакуйовані.

4.5. Після завершення повітряної тривоги учасники освітнього процесу 
повертаються до закладу освіти.



Додаток № 2
До договору між адміністрацією 
та профспілковою організацією 
Малинського ліцею №2

ГОЛОВА ППО 
Наталія ЗАИЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО: # /

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання щорічної грошової винагороди 

педагогічним працівникам закладу 
за сумлінну працю, зразкове виконання 

службових обов’язків

1. Це положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», 
Кодексу Законів про працю в Україні, Порядку надання щорічної грошової 
винагороди педагогічним працівникам школи за сумлінну працю, зразкове 
виконання службових обов’язків, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 05.06.2000 року № 898.

2. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам школи 
надається в межах загальних коштів, передбачених кошторисом школи і не 
може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з 
урахуванням підвищень.

3. Щорічна грошова винагорода педпрацівникам школи надається за:
- сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків., 

визначених Статутом установи та посадовою інструкцією;
- організацію навчально-виховного процесу, який виражається у 

показниках досягнень учнів та вихованців у навчанні та позакласних заходах 
(участь у фестивалях, олімпіадах, спортивних змаганнях, інтелектуальних 
іграх тощо);

- ефективність виховної роботи по попередженню правопорушення та 
бродяжництва серед молоді;

- поширення методичних напрацювань на рівні міста, області, держави;
- відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни;
- активну участь у методичних заходах різного рівня.

4. Щорічна грошова винагорода не надається педагогічним працівникам 
закладу протягом строку дії дисциплінарного стягнення.

5. Розмір щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам 
визначається на розширеному засіданні шкільної комісії.

6. Щорічна грошова винагорода не надається звільненим педпрацівникам, за 
винятком звільнених за станом здоров’я, за згодою сторін, виходом на
пенсію.



ПОГОДЖЕНО: 
ГОЛОВА ППО 
Наталія ЗАЙЧЕНКО

Додаток № З
До договору між адміністрацією 
та профспілковою організацією 
Малинського ліцею №2 
на 2022-2027рр.

-ІЕРДЖУЮ: „
т о р  з а к л а д ;

ФУРМАНСЬКА

Перелік
питань соціально-економічного і трудового характеру, що погоджується 

керівником закладу з профспілковим комітетом.

№
п/п

Питання і документи Підстава

1. Правила внутрішнього трудового 
розпорядку

Ст.142 КЗпП України

2. Попередній та остаточний розподіл 
навчального навантаження

П.п.24,25 Типових правил 
внутрішнього трудового 
розпорядку.
П.63 Інструкції про 
порядок обчислення 
заробітної плати 
працівників освіти.

3. Гарантії для працівників закладу обраних 
до профспілкових органів

Ст.252 КЗпП України

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

Ст.71 КЗпП України

5. Порядок і умови надання щорічних 
відпусток

Ст.79 КЗпП України

6. Заходи з охорони праці та техніки безпеки Ст.161 КЗпП України

7. Склад атестаційної комісії П.6.1 Типового положення 
про атестацію педагогічних 
працівників України.

8. Розірвання трудового договору з 
ініціативи власника або уповноваженого 
ним органу

Ст.40,41,43 КЗпП України

9. Положення про преміювання, розмірі 
матеріальної допомоги та премій 
працівникам та керівникам установ.

П.53 Інструкції “Про 
порядок обчислення 
заробітної плати



Зі
працівників освіти”.

10. Перелік робіт на які встановлюються 
доплати за важкі і несприятливі умови 
праці, атестація робочих місць, розміри 
доплат за видами робіт.

Додаток №11

11. Правила з техніки безпеки у групах, на 
майданчиках, в музичних залах і т.д.

Типові правила з техніки 
безпеки.

12. Тарифікаційні списки П.4, 1.2,3 “Інструкції про 
порядок обчислення 
заробітної плати 
працівників освіти”

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

П 31 Інструкції “Про 
порядок обчислення 
заробітної плати” 
працівників освіти на 15- 
25%

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

П 52 Інструкції “Про 
порядок обчислення 
заробітної плати” 
працівників освіти.



№4

ПОГОДЖЕНО: 0 /
ГОЛОВА ППО 
Наталія ЗАЙЧЕНКО

щодо попередження виробничого травматизму 
^ ^ ___________________в закладі на 2022- 2027 рр. _____
№
п\п

Найменування заходів Термін виконання

1 Проводити інструктажі з охорони праці і техніки 
безпеки з педпрацівниками.

За графіком

2 Проводити інструктажі з охорони праці і техніки 
безпеки з обслуговуючим персоналом і 
техпрацівниками.

За графіком

3 Проводити інструктажі з пожежної та електро 
безпеки з працівниками школи

За графіком

4 При необхідності виконання працівниками школи 
робіт, непередбачених посадовою інструкцією 
проводити цільові інструктажі та записувати їх в 
журналі інструктажів.

При необхідності

5 Забезпечувати техпрацівників школи необхідними 
засобами захисту та особистої гігієни, спецодягом

Протягом року

6 Слідкувати за наявністю освітлення території школи 
в нічний період

Протягом року

7 Слідкувати за справністю шкільних меблів Протягом року

8 Забезпечувати контроль за санітарним станом 
шкільних приміщень

Протягом року

9 Контролювати здійснення посипання пішохідних та 
транспортних маршрутів на території школи під час 
ожеледиці

При необхідності

10 Здійснювати контроль опору заземлення За графіком

11 Проводити огляд кабінетів на предмет наявності 
інструкцій з охорони праці й техніки безпеки.

Згідно річного 
плану

12 Провести навчання з евакуації учнів і працівників 
школи в разі пожежі.

Згідно річного 
плану

До договору між адміністрацією 
та профспілковою організацією 
Малинського ліцею №2 
на 9П9?-9Л97пр

ЕРДЖУЮ:
ОР ЗАКЛАДУ 

УРМАНСЬКА

ЗАХОДИ



13 Проводити виробничі наради, наради при директорі, 
педради на яких заслухати питання підвищення 
відповідальності осіб, які відповідають за безпеку 
умов праці (завідувачі кабінетів, учителі школи)

Згідно річного 
плану школи

14 Забезпечити організоване і своєчасне проходження 
медогляду працівниками і учнями школи

Згідно плану

15 Проводити періодичні огляди будівлі та навчальних 
приміщень, забезпечувати їх ремонт в разі 
необхідності

Протягом року

16 Перевірити забезпеченість школи первинними 
засобами пожежогасіння та обладнання відповідних 
служб і кабінетів вогнегасниками.

Вересень р

17 Систематично проводити перевірки світлового, 
теплового та повітряного режимів.

Протягом року

18 Забезпечити своєчасне розслідування випадків 
травматизму працівників школи на виробництві і в 
побуті

В разі потреби



э ч
Додаток № 5

До договору між адміністрацією 
та профспілковою організацією 
Малинського ліцею №2 
на 2022-2А27рр.

ПОГОДЖЕНО: 0
ГОЛОВА ППО 
Наталія ЗАЙЧЕНКО

Атестація педагогічн
1. Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних зі 

незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов'язковою і 
здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженою 
Міністерством освіти України.

2. За результатами атестації педагогічних працівників загальноосвітніх 
навчальних закладів визначається відповідність педагогічного 
працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія 
(спеціаліст, спеціаліст Другої категорії, спеціаліст першої категорії і 
спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне 
звання (старший учитель, учитель методист, вихователь-методист, 
педагог - організатор - методист, тощо). Положення про кваліфікаційні 
категорії та педагогічні звання затверджуються Міністерством освіти 
України.

Перелік посад може бути розширено згідно колективного договору між 
адміністрацією закладу освіти та профспілковим комітетом .
Доплати за несприятливі умови праці встановлюються за результатами 
атестації робочих місць або оцінки умов праці особам, безпосередньо 
зайнятим на роботах, передбачених Переліком, і нараховуються за час 
фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях або в таких 
умовах праці, яка здійснюється відповідно до діючого законодавства про 
охорону праці.
При наступній раціоналізації робочих місць і поліпшенні умов праці доплати 
зменшуються або відміняються повністю.
На роботах з важкими і шкідливими умовами праці доплати встановлюються 
до 12 відсотків посадового окладу (ставки), а на роботах з особливо важкими 
і особливо шкідливими умовами праці - до 24 відсотків посадового окладу 
/ставки/.
Атестація робочих місць або оцінка умов праці в установах і організаціях 
здійснюється атестаційною комісією, яка створюється наказом керівника за 
погодженням з профспілковим комітетом з числа найбільш кваліфікованих 
працівників, представників профспілкового комітету, служби охорони праці 
установи і організації.



Атестацій ну комісію очолює керівник або його заступник. Дня роботи 
членами атестаційної комісії можуть залучатись спеціалісти інших служб і 
організацій.
На підставі висновків атестаційної комісії керівник установи, організації за 
погодженням з профспілковим комітетом затверджує перелік конкретних 
робіт, на яких встановлюється доплата за несприятливі умови праці і розміри 
доплат за видами робіт.
Конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати встановлюються наказом 
по установі, організації.



Додаток № 6
До договору між адміністрацією 
та профспілковою організацією 
Малинського ліцею №2 
на*20®1ИЩ27рр.

ПОГОДЖЕНО: 
ГОЛОВА ППО
Наталія ЗАИЧЕНКО

Щорічні додаткові відпустки.
Стаття 7.
Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами 
праці та її тривалість (Стаття 7 вводиться в дію з 1 січня 1998 року згідно з 
Постановою ВР № 505/96-ВР від 15.11.96)
Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами 
праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на 
роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих 
виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, 
затверджуваним Кабінетом Міністрів України. Конкретна тривалість 
відпустки, зазначеної в частині першій цієї статті, встановлюється 
колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації 
робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах. 
Стаття 8.
Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці та її тривалість 
(Стаття 8 вводиться в дію з 1 січня 1998 року згідно з Постановою ВР № 
505/96-ВР від 15.11.96)
Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається:
1) окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним 
нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в 
особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах 
підвищеного ризику для здоров'я, - тривалістю до 35 календарних днів за 
Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом 
Міністрів України;
2) працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 
календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених 
колективним договором, угодою.
Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер 
праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від 
часу зайнятості працівника в цих умовах.



Я

ПОГОДЖЕНО: 
ГОЛОВА ППО 
Наталія ЗАЙЧЕНКО

Додаток № 7
До договору між адміністрацією 
та профспілковою організацією 
Малинського ліцею №2 
на 2022-2027рр.

ВЕРДЖУЮ:
КТОР ЗАКЛАДУ 
ФУРМАНСЬКА

ПЕРЕЛІК
робочих місць, професій і посад, працівникам яких підтверджено 

право на щорічні додаткові відпустки та доплати до тарифних 
ставок або посадових окладів за роботу шкідливих та важких

№
п/п

Найменуванн 
я професії, 

посади

Фактична 
зайнятість 
протягом 
робочого 

дня, %

Розділ списку* Визначени 
й розмір 
доплат*, 

%

Визначена
тривалість
відпустки,

календарних
днів

1 Медична
сестра

60,2 Розділ XVII 
«Охорона здоров’я, 
освіта та соціальна 

допомога», підрозділ 
«Загальні професії 

медичних 
працівників закладів 
та установ охорони 

здоров’я, соціального 
захисту населення та 
освіти», позиція 133

7

2 Секретар -  
друкарка

62,6 Розділ XXII «Загальні 
професії в усіх 

галузях 
господарства», 

підрозділ «Інші види 
виробництва», 

позиція 58

4

3 Кухар 74,0 Розділ XXXIII 
«Загальні професії в 

усіх галузях 
господарства», 

підрозділ «Загальні 
професії за іншими 

видами робіт», 
позиція 77

4 2



ПОГОДЖЕНО: 
ГОЛОВА ППО 
Наталія ЗАЙЧЕНКО

Додаток № 8
До договору між адміністрацією 
та профспілковою організацією 
Малинського ліцею №2 
на 2022-2027рр.

ТВЕРДЖУЮ: 
ЕКТОР ЗАКЛАДУ 

га ФУРМАНСЬКА

ПЕРЕЛІК 
робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконанні 

яких здійснюється підвищена оплата від 12% до 24%

1. Роботи біля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських і 
паро-масляних печей та інших апаратів для смаження і випікання.
2. Роботи, пов'язані з миттям посуду, тари і технологічного обладнання 
вручну із застосуванням кислот, лугу і інших хімічних речовин.
3. Всі види робіт, виконувані у навчально-виховних установах при 
переведенні їх на особливий санітарно-епідеміологічний режим роботи.
4. Роботи з хлорування води, з виготовленням дезінфікуючих 
розчинів, а також з їх використанням.
5. Робота за комп'ютером.
6. Аварійно-відбудовані роботи по обслуговуванню зовнішніх 
каналізаційних мереж.
7. Ремонт і очищення вентиляційних систем.
8. Роботи, пов’язані з очищенням вигрібних ям, сміттєвих ящиків і 
каналізаційних колодязів, проведення їх дезінфекцій.
9. Роботи пов’язані з розчиненням, обтинанням м’яса, риби, нарізанням і 
чищенням цибулі, обсмалюванням птиці.
10. Роботи на висоті 1,5 м і більше над поверхнею землі (підлоги).



Зі!
Додаток № 9

До договору між адміністрацією 
та профспілковою організацією 
Малинського ліцею №2

ПЕРЕЛІК 
запланованих робіт з охорони праці

№
п/п

Назва робіт Дата Відповідальний

1. Здійснювати контроль за 
дотриманням норм екологічної 
безпеки, санітарно-гігієнічних умов.

(протягом
року)

Директор школи,
представник
профкомітету

2. Створити в кожному структурному 
підрозділі і на робочому місці 
умови праці відповідно до вимог 
нормативних актів.

(на початку
навчального
року)

Директор школи,
заступник
директора.

3. Своєчасно розробляти та 
затверджувати інструкції з техніки 
безпеки для всіх професій, посад, 
робочих місць.

(1 раз у 3 
роки)

Директор школи, 
заступники

4. Забезпечувати своєчасне 
проведення інструктажів з техніки 
безпеки з працівниками у 
відповідності до Положення про 
навчання, інструктаж і перевірку 
знань з питань охорони праці та 
реєстрації в журналі встановленого 
зв’язку.

(протягом
року)

Директор школи, 
керівники 
структурних 
підрозділів.

5. Здійснити атестацію робочих місць 
за умовами праці.

2022-2027рр. Директор школи,
представник
профкомітету

6. Організувати медичні огляди 
працюючих.

(2 рази на рік) Директор школи 
медична сестра,



7. Клопотати перед Управлінням 
освіти Малинської міської Ради про 
виконання замовлення на 
паспортизацію та обстеження 
технічного стану будівель та споруд 
через Бюро технічної 
інвентаризації.

2022-2027рр. Директор школи, 
заст. директора

8. Клопотати перед Управлінням 
освіти Малинської міської ради про 
фінансування витрат на 
забезпечення спецодягом, засобами 
індивідуального захисту, згідно з 
нормативами.

2022-2027рр. Директор школи,
профспілковий
комітет.

9. Здійснювати контроль за 
складанням актів форми Н-1 та 
достовірність розслідування, які 
сталися в закладі.

(Постійно)
Директор школи, 
член профкому.



ПОГОДЖЕНО: Ш І  
ГОЛОВА ППО 
Наталія ЗАЙЧЕНКО

ПОЛОЖЕННЯ 
про преміювання працівників закладу

1. Це положення розроблено відповідно до Закону України «Про 
освіту», Кодексу Законів про працю України, Порядку преміювання 
працівників навчальних закладів державної та комунальної форми власності 
за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 „Про 
оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 
коефіцієнтів з оплати праці працівникам установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери”

2. Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого 
внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці, 
передбачених у кошторисі закладу.

3. Одноразову премію працівникам може бути виплачено за виконання 
особливо важливих конкретних завдань, з нагоди державних і професійних 
свят, ювілейних дат.

4. Преміювання працівникам закладу надається за:
• сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, 

визначених Статутом установи та посадовою інструкцією;
• якість і результативність праці, підвищення творчої активності, 

впровадження нових форм і технологій (відсутність порушень 
виконавчої і трудової дисципліни, зразковий санітарний стан на 
закріпленій ділянці, відсутність скарг від батьків, відсутність 
приписів санстанції, охайність в роботі та зовнішньому вигляді);

• роботу по збереженню та розширенню контингенту учнів та 
вихованців;

• дотримання вимог охорони праці та техніки безпеки, санітарно- 
гігієнічного режиму;

• ефективність роботи по попередженню травматизму учасників 
навчально-виховного процесу;

• залучення позабюджетних коштів для оновлення і поповнення 
матеріально-технічної бази навчального закладу;

Додаток № 10
До договору між адміністрацією 
ті профспілковою організацією 
Малинського ліцею №2
на

ЗАКЛАДУ



• за -«~~угвну участь у с іш п в о м у  житті та загальноміських 
заходе .

5. При иишаченні розміру і у м и  ураховуються сумарно всі види 
діяльності та д - г н а н н я  прапізнін1

6. Пре - працівника:.: - на підставі наказу керівника 
навчального з із д іду  за погодженню : :гндкоз;ім комітетом.

Кег'П : і:-діду -  на під стін: нічідзндка управління освіти.
7. Преаш надаються також п р іц м ч іш  які звільнені по переводу до 

іншої установи, у  зв’язку із скорочеянаї чисельності або штату (за п.6 ст.36 
КЗпП У.т.. . в зв’язку з виходе:: ні ден: не

8. Пге юзання працівників те н - т т о  та обслуговуючого персоналу 
здійснюється за сумлінну пран?:. зтізз :не виконання службових обов’язків, 
особис. внесок до результатів т : г :~ б межах коштів на оплату праці 
(Постанова Кабінету Міністрів Украіші від 30.08.02 р. № 1298).

9. Гдгідізники. на яких ніздід — . іт  нністративне чи дисциплінарне 
стягнення. позбавляються пре дзннему розмірі протягом строку дії 
дисциплінарного стягнення (ст. 151 УураТни).

Працівників, які не забезпечили своєчасного і якісного виконання 
покладених на них завдань, допустили суттєві помилки та упущення в роботі, 
порушення трудової дисципліни, може бути позбавлено премії частково.

10. Премію працівники одержують у тому ж порядку, як і заробітну 
плату.



І
І

В даній книзі прошнуровано та скріплено печаткою 
42 (сорок дві) сторінки

Ольга ФУРМАНСЬКА


