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зAгAЛЬнI ПoЛo}ItEнIUI

1. Mетa yкЛaДeнHя кoЛeкTиBIIoгo ДoгoBopy

{eй {oгoвip yклa.ценo з МеToIo peГyЛIoBaннЯ Bиpo бнияиx, TpyДoBиx
соцiальнo.екoнoмiчниx вiднoсин, yзгoДxtення iнтеpесiв Пpaцiвникiв
Робoтoдaвця.

{oгoвip yклaдeний вiдпoвiднo ,цo чиннoгo зaкoнo.цaBсTBa Укpaiни,
зoКpеMa:"<<Кo.цексy зaкoнiB Пpo пpaцIo))' Зaкoнy Укpaiни <Пpo кoлективнi
.]oГoBopи 1 yгo.ци)), Зaкoнy Укpaiни .<Пpo пpoфесiйнi спiлки, iх пpaвa тa
гapaнтii дiяльнoстi>>, Зaкoнy Укpaiни <Пpo вiдпyстки>>, Зaкoнy Укpaiни <Пpo
tlopЯДoк BирlшеннЯ кoЛeкTиBIIиx TpyДoBиx спopiв (кoнфлiктiв)>>, Зaкoнy
Укрaiни <<Пpo oхopoнy пpaцi>>, Зaкoнy Укpaiни <Пpo сoцiaльний дiaлoг в
УкpaiнЬ, a Taкo)к iнпrиx нopМaTиBllo-пpaBoвиx aктiв ЧиннoГo зaкoHo.цaBсTBa
УкpaiЪи тa внyтpilпнix нopMaTиBниx aктiв Haвчaльнoгo зaкJlaДy.

floгoвip мiстить yзгo.цхtенi зoбoв'яЗaннЯ Cтopiн, щo йoгo yкЛЕlJIи щo.цo
сTBopенI{я yМoB пiдвищення ефективнoстi poбoти Haвчaльнoгo ЗaКЛaДУ'
peaлiзaцii нa цiй oсиoвi пpoфесiйниX' Tpy/цo'иx i сoцiaльнo-екoнoмiчниx пpaB
тa iнтеpесiв Пpaцiвникiв.

[aниЙ Кoлективний дoгoвip с нopМaTиBIIиМ aкToМ КoмyнaлЬнoгo
пoзаrпкiльнoгo нaвЧaЛЬнoгo зaшIaДy <<{oнецький o6лacнпЙ ДиTяЧo.
мoлoдiясний цeIITp)>, згiднo ЯкoГo бУд" здiйснroв aTИcЯ peryлIoBal{нЯ всix
сoц1€tлЬнo-eкoнol\4iuниx, виpoбни.тиx i тpyдoBиx вiднoсин мixt PoбoтoДaвцeм i
ПpaцiвникaМи' пoсиЛеннЯ сoцiaльнoгo Зaxистy Пpaцiвникiв тa пiДви[IенIlя
взaeмнoi вiдпoвiдaльнoстi Cтopiн.

Кoлективний дoговip BстaI{oBлIoс ДЛЯ Пpaцiвникiв сoцiaльнo.
eкoнoмiчнi гapaнтii, якi не MoхtyTь 6уvтзмiненi в бiк пoгipпrення.

2. Cтopoни ДoгoBopy тa ik пoвнoBa)I(ення
2.1 CТoPoнA 1: Кoмyнaльний пoзaцrкiльний lraBчaЛЬний зaклaд

<<{oнецький oбл acниЙ дитя.ro.мoлoДiлсний цeнтp>> (iдентифiкaцiйний кoд
з



3644з617 ) в oсoбi викoнyroчий oбoвoязки .циprкTopa Moвчaн Лaриси

Biктopiвни (нaдaлi зa TексToМ <<PoбoтoДaBeцЬ)> <<Aдмiнiстpaцiш>

<<ffaвчaльний зaклaд>>), тa

CTOPOHA 2: Tpyдoвий кoЛекTиB пpaцiвникiв КoмyнaлЬHofo

пoзaцrкiлЬнoгo нaвчaЛЬнoГo ЗaкЛaДy <<{oнeцький oблaсний .циTячo.

мoлo.цiясний ценTр>) B oсoбi вибpaнoгo i yпoBIIoBa)I(енoгo Пpе,цсTaBHикa

TpyДoBoгo кoЛекTивy КpaBчyк Oлени BoлoДимиpiвни (нaдaлi зa TeксToМ -

.il

<l.pyдoвiй кoЛeкTиB> <<Пpaцiвники>>/>>Пpaцiвнию>), нa.цaлi Зa тексToМ

paзoМ . <<CтopoЦИ)l a oкpeмo _ <<Cтopoнa)> з MeТoю pеГyJIIoBaIII{Я TpyДoBиx'

Bиpoбничиx i сoцia;rьнo.eКoнoмiчниx вiднoсин i yзгoдlкенIUI iнтеpесiв

Пpaцiвникiв i Poбoто ДaBЦЯ, yкЛ€tJIи цeй Кoлективний дoгoвip (нaдaлi Зa

TексToМ - <<f oгoвip>>o <<КoлeкTи BlIий дoгoвip>>.

2.2. Пpедстaвник Poбoтoдaвця пiдтвеpдЖУe, щo Мaс пoBl{oBal{tеllня,

визнaченнi Чи}IHиМ Зaкoнo.цaBсTBoМ Укpaiни Ta

зaкЛa.цy Ha Bе.цення кoЛeкTиBIIиx пеpегoвopiв,

ДoГoBopy.

Cтaryтoм

2.З. ПpeдсTaBIIик Tpyдoвoгo кoЛrКTиBy Maс IIoBHoBa}кеHHя, визнaченi

чинниМ ЗaкoнoдaBсTBoМ Укpaiни Ha Be.цеHHя кoЛeкTиBI{иx ПеprГoBopiB,

yкJIa.цеHI{Я кoJIекTиBнoгo ДoгoBopy.

Tpyдoвий кoЛекTиB BиЗнaс yПoBlloBa}кенoГo Пpe.цсTaBникa тpy.цoBoГo

кoЛекTиBy Кpaв.ryк o.B. oсoбoто, щo Пpr.цсTaBЛЯr йoгo iнтеpеси y виpirшеннi

екoнoмiчниx, оoцi€tJlЬниx i тpyдoвиx ПиTa}IЬ Ta Mar ПoBнoBalкeння.цЛя Bе.ценнЯ

пеpегoвopiв Ta yкJla.ценн,l Кoлективнoгo .цoгoBopy. Tpyдoвий кoЛекTиB

зoбoв'язyсTься cTIpИЯTИ ефективнiй poбoтi HaвчaлЬHoгo зaкJla,цy BЛacTиBиМи

кoЛекTиBy МеTo.цaМи i зacoбaми.

2.4. Cтopoни BизI{aIoTЬ взaeмнi IIoBI{oBarкeннЯ i зoбoв'ЯзyfoTЬсЯ

ДoTpиМyBaTИcЯ пpинципiв сoцiaльнoгo ПapTIIеpсTBa: пapитетнoстi

Пpе.цсTaBIIицTBa, piвнoпpaвнoстi стopiн, взaемнoi вiдпoвiдaльнoстi,

кol{сTpyктивнoотi Ta apгyп4еHToвaнoстi Пpи пpoвeденнi пepeгoвopiв

yкJIa.цення

Haвчaльнoгo

кoЛекTиBIIoгo
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i:iг{с\-IЬTaЦLЙ), щoДo yкЛaДrння КoлекTивнoГo ДoгoBopy' Bнlсlння змiн i

":,:loBl{енЬ.цo ньoгo, виpitпення всix ПиTaIIЬ, щo с Пpе.цМеToМ цЬoгo {oгoвopy.

2.5. Cтopoни oПеpaTиBIIo Bx(иBaTиМy'" ,u"oдiв дo yсyнeншl ПеprДyМoB

!Jij1n{ь.нення кOЛекTиBIIиХ Tpy.цoBиx спopiв (кoнфлiктiв) B xoДi pеaлiзaцiТ

.обов'язaнь i пoлorкень Кoлективнoгo ДoГoвopy, вiддaвaтиМyTЬ ПеpеBaГy

:.'oзB.язaннro спipниx ПиTaнЬ шIЛяxoМ ПpoBеДення кoнсyЛьтaцiй, ПеpеГoBopiв i

:]f I{}ирниx цpoце.цyp вiдпoвiднo дo ЧиннoГo Зaкoнo.цaBсTBa УкpaiЪи.

3. Cфеpa дii {oгoвopy

3.1. Пoлo)кення цЬoгo КoлективHoГo ДoГoBopy ПoшиpЮються нa всix

Пpauiвникiв Haвч€шЬнoГo зaклaДy. Hopми i пoлolкення ЦЬoгo,.{oгoвopy дilоть

безшoсеpеДнЬo i e oбoв'язкoBиMи .цЛЯ /цoTpиN4aI{ня PoбoтoдaBЦеМ, Tpyдoвим

iio.lекTиBoМ.

oкpемi ПoЛo}кeння ,.{oгoвoPУ, Щo BизнaЧaIoTЬся зa BзarМнolo ЗГoдoЮ

Стopiн, Мo)кyTЬ ПoшиpIоBaTИcЯ нa пенсioнеpiв тa iнвaлiдiв пpaцi, кoлиrшнix

пpaцiвникiв Haвч€lJIЬIIoГo зaкJla.цy; нa пpaцiвникiв, звiльнениx з iнiцiaTИBLI

B.jlaсникa (y зв'язкy iз змiнaми opгaнiзaцii ycTaнoBи) дo МoМеI{Ty ix

пpaцеBлaIIITyBaHI{Я.

Жo.цнa iз Cтopiн не Mo)ке B o.цнoсTopoннЬoМy Пopя.цкy rIpИtIИI|ИTLI

BикoнaIIнЯ BЗяTиx нa себe зoбoв'язaнЬ Зa циМ.{oгoвopoм.

4. Cтpoк дii КoлекTиBHoгo ДoгoBopy тa нaбyття iм чиннoстi

4.1. floгoвip yклaденo нa 3 (тpи) poки, вiн нaбиpaе чиHIIoстi з дня йoгo

пiдписaння CтоponaМИ i дie дo yкЛaДеннЯ IIoBoГo toГoBopy.

4.2, Стopoни poзПoЧинaloTЬ ПеpeГoBopи з yкЛa.цення l{oBoГo.цoГoBopy не

пiзнilпе нiж зa мiсяць. дo зaкiнчення сTpoкy Дii .цoГoBopy, H& якиЙ вiн

yкЛaДaBсЯ.

4.З. ,{oгoвip збepiгae чиннiсть У paзi змiни скЛaдy, сTpyкTypи'

нaйменyвaшHЯPoбoтoдaвця, вiд iменi якoГo yклaДенo цeй {oгoвip.



4..1. У paзi pеopгaнiзaцii HaвчaльнoГo зaкЛa.цy floговip збеpiгaс чиннiсть

ffi*]l*s-Q\{ сTpoкy, ътa ЯКИil йoгo yкJlaДенo, aбo Мo)ке бути ПеpеГЛянутиЙ зa

!ljl.:':oгo Cтopiн.

-t.5. У paзi лiквiдaцii HaвчaльнoГo зaкJlaдy Кoлективниil дoгoвip дiе

lloТЯГoN{ yсЬoГo сTpoкy ПpoBеДення лiквiдaцii

- 
5. ПopяДoк BIIесеIIHя змiн Ta ДoПoBIIенЬ дo {oгoвopy

Змiни i дoпoвнення .цo Дoгoвopy BнoсЯTЬcЯ тiльки Зa BзarМ}IoЮ ЗГoДoЮ

Стоpiн i, в oбoв'язкoBoМy ПopЯДкy, в зв'язкy iз змiнaми ЧиннoГo Зaкoнo.цaBсTBa

}.кpaТни, yгoД BищoГo piвня (генеpaльнoi, гaлyзевoТ, peгioнaльнoТ) з ПиTaI{Ь,
*-o с Прr.цМеToМ {огoвopy.

Cтopoнa, якa iнiцiroе BI{есенHII змiн i.цoПoBlrень дo ,(oгoBopy' ПисьМoBo

:ioвiДoмляе iнrшy сTopoнy Пpo ПoчaToк ПpoBе.ценнЯ ПеpеГoBopiв (кoнсyльтaцiй)

тa HaДcИЛaе своi ПpoПoзицii, щo спiльнo poзгля.цalоTЬся y 20. дeнний теpмiн з

:ня ii oTpиМaння iншoтo сTopoнoЮ.

б. Пopяdoк i стpoки ДoBrДeння змiстy кoЛекTиBIroгo ДoгoBopy Дo

прaцiвникiв yстaнoви

PoбoтoдaBeцЬ зoбoв'язyrTЬся B 10-денний тepмiн пiсля pеестpaцiT

{oгoвopy зaбезпечvITИ oЗHaйoмлення З HиM всix Пpaцiвникiв, a Taкoж нoBиx

IIpaц1BI{ик1B П1.ц чaс yкЛa/ценнЯ з ниМи Tpy.цoBoГo ДoГoBopy.

7. ПoвiДoMIIa perстpaцiя кoЛекTиBIIoгo ДoГoBopy

Упoвнoвaженa oсoбa пo.цaс дoгoвip нa пoвiдoMIIy pеeстpaцiю пpoTяГoМ

10 (десяти) кaлeндaр}Iиx днiв з дня пiдпиcalъIЯйoгo Cтopoнaми.



Po3.nЛ I. гAPAIITII ПPAцIBЕIикAM У PAЗI ЗMIIIи
.цIflI3AIIII BиPoБницTBA' ФoPMи BЛAсIIoсTI,

!-ТсTBA

.{:lli нiстpaцiя зoбoв'язyrTЬся :

.. Зaвчaснo iнфopМyBaTи Tpyдoвий кoЛекTиB y BиПaДкax: pеopгaнiзaцiТ

iliтlшщ::я. пpиrДнaння, пoдiлy, видiлення' ПеpеTBopeння), pестpyкTypизaцii,

шшЕгnрaTизaцrt, пrpеД TIpИBaTИЗaцiйнoТ пiдгoтoвки, пpивaтизaцii, змiни

шll]lllдL:}[ha" [еpеПpoфiлювaння, сaнaцii, ЗaГpoзи бaнкpyтствa (пopyrпення

gппЕ, fiIn Пpo бaнкpyтствo), лiквiдaцiТ HaвчaлЬнoгo зaкЛaДy (дa,i . Змiнa

шlггвпi,зaцiТ aбo фopми BЛaснoсTi, бaнкpyтствo) з нa.цaнням iнфopмaцiТ пpo

LТ3;{oBaIIi влaсникoм зaxo.ци, пoв'язaнi з ниMи звiльнення пpaцiвникiв,

-iгЧIlни i стpoки Taкиx звiльнень, кiлькiсть i кaтегopii пpaцiвникiв, Якиx це
\hД ь1 jt{€ сToсyBaTися.

Пpовoдити не пiзнiшrе нiж ЧеpеЗ T1LI мiсяцi З чaсy IIpИИHЯTTЯ

з-;.loвiднoгo pirпення кoнсyльтaцii з yпoBнoBarкениМ Пpе.цcTaBникoМ

T:1:oвoгo кoЛ@кTиBy пpo зaxo.ци щoДo зaпoбiгaння, зМeншeння a6o
:o}{.якшIення негaTиBних сoцiaльниx нaслiдкiв циx пpoцесiв, poЗгЛяДaTИ Ta

5рeчoByBaTи пpoпoзицii Tpy.цoBoгo кoлекTиBy з Циx IIиTaIIЬ.

PесТpyкTypизaцiТ,

ттpивaтизaцiТ.

2. Зaбезпенити, У paЗi тlpиiтнятrя вiдпoвiдних pirшень, yЧaсTЬ
\ТIoBIIoBa}кeнoгo ПpеДсTaBI{икa Tpyдoвoгo кoЛекTиBy У poбoтi кoмiсiй з:

кopПopaTизaцii, ПеpeД ПpиBaTиЗaцiйнoТ пiдгoтoвки,

3. ПoгoрI<УBaTИ з yПoBнoBaжeниМ ПpеДсTaBI{икoМ Тpyдoвoгo кoЛекTиBy

IIрOекT pесTpyкTypизaцtt yсTaIIoBи Ta IlеpеЛiкy мaйнa yсTaIIoBи, щo пiдлягaе
сПисaннк), ПpoДalкy, кoнсqpвaцiТ, пеpедa.Ii B opендy.

4. Гapaнтувaти .цoДеp}(aння ПpaB Ta iнтеpeсiв пpaцiвникiв, якi
звiльняtoTЬсЯ y зв'язкy iз змiнoro opгaнiзaцii aбo фopми BЛaс}IoсTi yстaнoви,

ЗoкpеМa щo.цo: ПopяДкy звiльнення, BиIIЛaTи вихiднoТ .цoпoМoги, rapaнтiil
пpaцеBлaшTyBaIIнЯ' iЁшиx пiльг i кoмпенсaцiй TaкиМ пpaцiвникaм.
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:. j.aoеЗПeЧИ.tИ y виПa.цкy

.:ершoЧеpгoBy BиIIЛaTy

.з.a*IoBoЛенIIЯ BиМoГ, щo

ЛlкBl.цaцll yстaIIoBи :

Bихi.цнoi .цoпoМoги ЗBiЛЬнениМ Пpaцiвникaм;
a

BkIHvIКЛИ iз зoбoв'ЯЗaшЬ ПеpеД пpaцiвникaМи

-3&JoBoЛенtUI BиMoг щo.цo сПЛaTи збopiв (oбoв'язкoBиx плaтехtiв) дo

фшнлtв ЗаГaшЬнooбoв'язкoBoГo Деpх(aBнoгo сoцiaльнoГo сTpaxyBaнIIЯ.

Пpaцiвники MaIoTЬ IIpaBo:

t - oщиvryBaTИ iнфopмaцirо пpo зaплaнoвaнi Poбoтo.цaBцеМ' y зв'язкy зi

hш;irвro opгaнiзaцii aбo фopми BЛaснoсTi, бaнкpyтсTBoМ' зaxo.ци' пoв'язaнi з

Пшl звiльнення пpaцiвникiв, пpиuини i сTpoки Taкиx звiльнень, кiлькiсть i

кзтегоpiТ пpaцiзццкiв, якиx цr Mo}I{е сToсyBaTися.

2. Бpaти r{aсTЬ y poбoтi кoмiсiй з: Пеpе.ц пpиBaTизaцiйнoi пiдгoтoвки,

зе'сТp}rffypизaцii, пpивaтизaцii.

P oзДIЛ и. зAБЕЗПЕЧЕннЯ ПP o,ItyкTиBHoi ЗAЙI{яTO сTI

Aдмiнiстрaцiя зoбoв'язyсTЬся :

1. У paзi BиIIикIIеHня ПpиЧин екoнoмiчнoГo' TеxнoЛoГi.lнoгo,

сгрyктypнoгo ЧИ aнaлoгiчнoгo xapaкTеpy a6o У зв'язкy з лiквiдaцiero,

реopгaнiзaцiеro, змiнoro фopми BЛaсHoсTi, uеpез якi неминyri вивiльнення

шpaцiвникiв з iнiцiaтиви сTopoни Poбoтo ДaBЦЯ, пpoBo.циTи ik лиrцr Зa yМoBи

ПисьМoBoгo пoвiдoМЛення Tpyдoвoгo кoЛекTиBy, Hе пiзнitше Як зa 2 мiсяцi дo

нaмi.ryвaниx звiлЬненЬ' Пpo ПpI4ЧИtШI i теpмiни вивiльнeння, кiлькiсть Ta

кaтегopiТ пpaцiвникiв, щo.пiдлягaroтЬ скopoченI{Io.

ПpoвoдиTи кoнсyЛьтaцii з TpyдoвиМ,кoЛeкTиBoM сToсoBIlo BизIIaченн,I

Ta зaTBеp,ЩкеHIIя зaxoдiв щoДo зaпoбiгaння звiльненням пpaцiвникiв, ik

Мo)кЛиBoГo пpaцеBЛaIIITyBaнHЯ Ta зaбeзпечення сoцiaльнoi пiдтpиMки.
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Рoзглядaти Ta BpaxoByBaTи пpoпoзицii Тpyдoвoгo кoЛекTиBy Пpo
*::'е:.:есеt{l{я теpмiнiв aбo TиМчaсoBе ПpиПиненнЯ ЧИ вiдмiнy зaxoдiв,

.: з ЯЗ"ан!Iх з вивiлЬHеннЯМ пpaцiвникiв.

]. У paЗi ПpoBе.цrнн'l Зa paxyнoк кoштiв yсTaIIoBи пpoфесiйнoТ

: -:oТoBки ЧИ ПеpeкB€LJliфiкaцiТ пpaцiвникa з вiдpивoм вiд виpoбництвa

-.1зriгaти Зa ниМ мiсце poбoти (пoсaдy) тa йoгo сеpeДнК) зapoбiтнy ПЛaTy,

-'.iезпетyBaTИ ПpaцеBЛaIIITyBaнI{Я B yстaнoвi пpaцiвникa Зa нaбyтoro З

; .. - I aтИBII. PoбoтoдaBцЯ l{oBoro пpoфеоiero.

3. Пpи звiльненнi Пpaцiвникiв .цoTpиМyBaTkтcЪ BиМoГ чиннoГo

r":r"oнo.цaBствa УкpaiЪи щo.цo ПеpеBarl{нoгo ПpaBa IIa зaJIиIПrннЯ нa poбoтi тa

. ::антiй oкpеМиM кaтегopiям пpaцiвникiв.

:.знitпе, нilк зa двa мiсяцi. oднoЧaснo з ПoПеpе.цx(енняМ пpo звiлЬнrння y

j3 яЗКy iз змiнaми B opгaнiзaцii виpoбництвa

Пpauiвникoвi iнlшy poбoтy в HaвчaлЬнoМy зaклaдi.

ПoпеpецяtaTи Пpaцiвникa Пpo йoгo y ПисЬMoвiй фopмi пiд poзПискy не

1 ПpaЩ зaПpoПoнУBaTИ

4. Hе poЗpиBaTи Tpy.цoBий дoгoвip з iнiцiaтИBИBIIacникa з пpaцiвнИКaNILI,

;lеpеД ЯКИNIИ не./ПoГa[Iенa зaбopгoвaнiсть iз зapoбiтнoТ плaти тa iнrпиx BиПЛaT.

5. Збеpiгaти ПpoTЯГoМ o.цнoГo poкy зa пpaцiBникaMи, звiльнениМи З

\.сТaIIoBи з пiдстaв, пеpедбa.rениx п. 1 ст. 40 КЗпП УкpaiЪи, ПpaBo Ha

\ЪTa.цrння Tpy.цoBoГo ,цoГoBopy y paзi ПoBTopнoгo пpийнЯTtЯ Ha poбoтy, y

BI{IIa.цкy пpoBе,цrннЯ тtpиЙняття нa

квaлiфiкaцiТ.

poooTy ПpaцlBникlB al{€tJloгlЧнol

6. У paзi ПoBTopl{oГo гrpиiтняття Ha poбoтy Taкиx пpaцiвникiв,

ЗapaxoByBaTI4 Brсь ПoПеpеднiй сTaя{ ix poбoти B yсTaнoвi дo безпеpеpвнoгo i

7. Hе здiйснювaти лpиiтняття нa poбoтy IloBиХ пpaцiвникiв y paзi

BикopисTaння peжимiв непoвнoТ зaйнятoстi в Нaвч€LJIьHoМy зaклaдi Ta якщo

пеpедбa.raloTьсЯ мaсoвi звiльнення пpaцiвникiв.
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s' HaДaвaти Пpaцiвникaм безoплaтнi Юpи.цичHi кoнсyльтaцii Ta

'д,tl.:ni t.:щ iнфopмaцiro щoДo ЧиIIHoгo Tpy.цoвoГo Зaкoнo.цaBсTBa УкpaТни,
-ll.tr;;'iТ.it нa пpaцIo,

lifut. ::io.]aBстBoМ УкpaiЪи i

П1ЛЬг, ПеpеДOaчениx

Tpулoвий кoлектI{B Ma€ Пpaвo:

n. ЗдiйснЮBaTи кoнTpoЛь Зa BикoнaнняN{ Зaкoнo.цaBЧиx Ta нopМaTиBIIиx

д-n*:.3 З ПиTaIIЬ зaйнятoстi Пpaцiвникiв, BикopисTaннЯМ i зaвaнтarкенняМ

:ц]'! iОчI1х М1сЦЬ.

Hе HaДaBuTИ зГo/ци Ha звiльнення пpaцiвникiв у paзi ПopyшeннЯ

n..t;t{IiкoМ BиМoг зaкoнo.цaBсTBa Пpo ПpaцIo Ta зaйнятiсть.

2. ПpoвoДИTИ спiльнo з Poбoтo.цaBцеМ кoнсyЛЬTaцiТ з ПиTaIIЬ MacoBиx

j):"_Tьнеt{Ь пpaцiвникiв тa з.цiйсненHя Зaxo.цiв щoдo неДoПyщеннЯ, ЗMeIIIIеHнЯ

:':.iсягiв aбo пoм'якшенн,I нaслiдкiв Taких звiльнень. Bнoсити ПpoПoЗицii пpo

*3ренесrннЯ стpoкiв a6o TиМЧaсoBе ПpиПинrння ЧИ вiдмiнy зaxoдiв,

:ц-rB'ЯЗaних з звiльнrH}IяМ пpaцiвникiв.

з. oтpЙмyвaти iнфopмaцiro щoДo ПЛaнyBaIIHя ПpoBе.цення B

L{aвчaльнoМy зaкЛaдi скopoчення poбouиx мiсць, звiльнення пpaцiвникiв тa

з:iйснroвaниx зaxoдiв щoДo нeДoПyщення aбo зМеншIенIUI нrГaTиBIIиx

;oцiaльниx нaслi.цкiв тaкиx дiй.

PoзДIЛ ПI. OПЛATA ПPAЦI

Aдмiнiстpaцiя зoбoв' язyсTЬся :

1. BиплaнyBaTИ. зapoбiтнy ПЛaTy Пpaцiвникaм Зa пoвнiстro

вiдпpaцьoвaний мiсяць Hr МеншIе мiнiмaльнoГo piвня зapoбiтнoi плaти,

дiю.roгo в Укpaiнi, i piвня, пеpедбauенoгo ГЕшyзrBolo yГo/цoЮ.

2. Poзмipи зapoбiтнoi плaти Пpaцiвникiв визнaЧыTИ згiднo з тapифними

сoЦiaльнo.екoнoМiчниx

КoлективIIиM ДoгoвopoМ.

сiткaми i сxемaми Пoсa.цoBиx оклaдiв.
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-:' Poзмip пдiсячнoi зapoбiтнoТ плaти Пpaцiвникa, не Мo)ке бут:и MеншIе

rMl't"l|Г{iс-}Гo ЗapoolTкy, Bиxo.цЯЧИ З Пoca.цoBoгo oкJlaДy пpaцiвникa вiдпoвiднoгo

lш]mш*.. *l i кaцiйнoГo poзpяДy.

-1. ПpaцiBIIикaМ ПpoBoдиTЬся .цoПЛaTa У poзмipi дo 50 Yo пocaДoBoГo

]lhf-:;J' B \{е)кaХ фoндy екoнoмii зapoбiтнoТ плaти:

- Зa Bикoнa]c^LIЯ oбoв,язкiв тимчaсoвo вiдсyтнix пpaцiвникiв;

- зa сyмiщеннЯ пpoфесiй (пoсaд);

. Зa poЗшиpеннЯ зoни oбслyгoвyBalrHя aбo збiльшreння oбсягy

5. ПpaцiвникaМ BиплaчyeTЬсЯ нa.цбaвкa дo 50 Yo лocaдoBoГo oкЛa.цy B

iшI 3,к&Х фoндy екoнoмii зapoбiтнoi ллaти:

- зa Bисoкi дoсягнення y пpaцi;

- зa Bикoнalfl.lc.Я oсoбливo вaя<ливoi poбoти (нa стpoк iТ викoнaння);

- Зa скЛa.цнiсть Ta IlaПpyяtенiсть в poбoтi.

6. BиплaчуBaTИ poзмip щopivнoi BиI{aгopoДи Пе.цaГoгiчним пpaцiвникaм
.- 

рoзмipi дo 100 o/o locaдoBoГo oкJla.цy згiднo cт. 57 ЗУ <Пpo oсвiтy>>.

7. ПедaгoгiчIlиМ пpaцiвникaм щoмiсяuнo BИIIЛaЧУBaTИ нaд6aвки Зa

3l{с.ryГy poкiв B вiдсoткoBoМy спiввiднorшеннi .цo Пoсa.цoBoГo oкЛa.цy,

зpaхoByЮЧи сTa}к педaгoгi.rнoТ poбoти в poзмipax:

- бiльrп 3-x poкiв _ I0 % IToсa.цoBoГo oклa.цy;
. бiльцl 10-ти poкiв _ 20 % Пoсa.цoBoгo oкJla.цy;
. бiльцl 20 pокiв - З0 % пoсaДoBoгo oкЛa.цy.

8. BиплauyBaTИ нaдбaвку У poзмipi 10 % вiд пoсaДoBoгo oкJlaДy

пpибиpasтЬницяM виpoбниuиx пpимiщень зa тlpибиpaння сaнвyзлiв згiднo

нaкaзy МoЗ Укpaiни вiд 05.10.2005 poкy J\b

9. BиплaчyBaTи Пpaцiвникaм пpемii

pезyЛЬTaTи poбoти Ta Зa пiдсyмкaми poбoти B Ме)кaХ фo"дy екoнoмii

308/5119.

зa oсoбиcтиiа Bнесoк в зaгaльнi
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-.-l' B Ме)кaХ фo"дy зapoбiтнoi плaти BиIIЛaчyBaTи педaгoгi.rним

lfiшшr;-знlшalt мaтеpiaлЬнy .цoПoМoГy нa oз.цopoBЛеIIHЯ I{r бiльlш нilк o.цин

шшiil{;д: ]tsItl"l oкJIa.ц нa piк.

i ш.1. Пpи нaяBнocTi фiнaнсoвoi мolкливoстi, B Ме)кax фoндy екoнoмii

шшшз;'5:тoiоi плaти BkIПЛaЧУBaTkI IIе педaгoгiuним Пpaцiвникaм мaтеpiaльнy

.ш]гri:\(oГ\ нa oЗДopoBЛеннЯ Hr бiльrп нilк oДин пoсaдoвий oкJIa.ц нa piк.

Рrш з erш ЩoД o BИIIЛaTИ мaтеpiaльнoТ дoпoМoГи пpиймaсть ся,{иpекTopoМ.

[ 1' B пеpioдax мirк пеpегЛя.цoМ poзмipy зapoбiтнoi плaти iндивiдyaльнa

}дЕ*.'51тFIa плaТa IIITaTIIиx Пpaцiвникiв пiдлягaе iндeксaцii згiднo .цiroчoгo

}&.li it :i ц-.t.] 8B с TBa УкpaiЪи.

B HaвчaлЬI{oMy зaклaДi BПpoBaДжyсTЬсЯ i дiе гpoшIoBa фopмa oПЛaTи

Ц шi. PобoтoдaBецЬ зoбов,язaний випл aЧУBы|И зapoбiтнУ ПЛaTУ Пpaцiвникaм

.- нашioнaльнiЙ вaлroтi УкpaiЪи (гpивнi) нe piдrше .цBoх paзiв нa мiсяць.

3uштaтa зapoбiтнoi плaти ToBapнo.мaтеpiaлЬниМи цiннoотями (нaтypoЮ) _

;6$щrрoЮIсTЬсЯ.

Пp, yкJIaДaI{нi пpaцiвI{икoМ T.py.цoBoгo ДoГoBopy (кoнтpaктy)

;."^фgl1gд3вецЬ дoBo/циTь Дo йoгo вiдoмa yМoBи oIIJIaTи пpaцi, poзмipи, Пopя.цoк

. сТpoки BИIIЛaTИ зapoбiтнoi lлaти, лiдcтaви. згiднo З ЯКvIIvII4 МoхtyTЬ

_ Do B a.циTися вiдpaxyBaнHЯ y BиПaДкax, Пеpе.ц 6 aчeних з aкoнoДaBсTBoМ.

12. ЗдiЙcHIoBaTи BиПЛaTy зapoбiтнoi плaти в poбoнi днi двa paЗИ Ha

щшiс.шIь: зa Пеpшy ПoЛoBиIIy мiсяця - 15, зa ДpyГy ПoЛoBиI{y мiсяця -30 числa .

}. .тотoмУ, Зd ДpyГy IToЛoBиIIy мiсяця .28 чиcлa, a6olтa .29 чиcлa, якщo piк

вltсoкoсний.

Bиплa.ryBaTИ зapoбiтнy IIJIaTy lraПеpеДoДHi y paзi, кoли .цeнЬ Bk[IЛa;TИ

збiгaеться з виxiдHИN\ сBяTкoBим i неpoбoЧиМ ДнeМ.

Bидaвaти Пpaцiвникaм, не пiзнiшre oсTaннЬoГo ЧИcЛa мiсяця,

poзpaxyнкoвi ЛисTки з вi.цoмoсTяMи Пpo сyМи нapaxoвaнoi, yтpимaнoi тa

нaлежнoТ,цo BиПЛaTи зapобiтнoi плaти.

l3.Зapoбiтнa ПЛaTa пpaцiвникaм зa Чac вiдпyстки BиПлaЧyeTься нe

вiдпyстки
T2
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шшflцr::одaBецЬ зoбoв'язaний пoвi.цoМиTи не пiзнiше нiт< Зa Дгia тиx<нi ч.5 cт.79

ш3lrЛ тa ч.1 1 ст.10 ЗУ <Пpo вiдпyстки>>.

n-l. Cвoечaснiсть тa oбсягИ BИTIЛaTи зapoбiтнoТ плaти пpaцiвникaМ }Iе
-  -^_^ -_ - __ :  _  _ _

ш:ffi:-lГЬ oyти пoсTaBЛен1 B зЕUIе)кнIсTь BlД з.ц1ЙсненнЯ lнIпиx ПЛaTе)к1B тa ix

wг. швoстi.

15' У paЗi ЗaTpиМки BИIIЛaTkI зapoбiтнoi ПЛaTи HaДaBaTИ

iнфopмaцiro ПpolsTl]'3ШoB8яtенoМy ПpеДсTaBI{икy Tpy.цoBoГo кoЛекTиBy

trl&,ЕзнlстЬ кoЦIт1B нa paxyl{кax yсTaнoBи.

Кoмпенсaцiя пpaцiвникaм BTpaTи ЧacTИ:нvI зapoбiтнoi плaти y зв'язкy iз

T:'Е'llПeнH;lм стpoкiв iТ виплaти ПpoBaДуITЬcЯ вiДпoвi.цнo Дo iн.цексy ЗpoсTaът:нЯ

;н нa сПo)кивui тoвapи i тapифiв нa ПoсЛyГи y пopЯ.цкy' BсTaнoBЛенoМy

{-r1 F{tшI]vI зaкoнoДaBсTBoM.

Пpaцiвники/rrpaцiвник ПIaс ПpaBo :

1. Здiйснroвaти кol{TpoЛЬ Зa .цoTpиМaнняМ B Haвuaльнoмy зaклa.цi

]аj(oнo.цaBсTBa з пиTaнЬ oПлaTи пpaцi, сBorЧaснoi виплaти зapoбiтнoi плaти.

2. Ha оrlлaтy пpaцi, вi.цпoвiДнo Дo склa.цнoстi Ta yМoB викoнyвaнoТ

rобoти, пpoфесiйнo.дiлoвиx якoстей, pезyЛЬTaтiв пpaцi.

3. Ha BипЛaTy пpемiй, нaдбaвoк, .цoПЛaT тa iнrшиx BиIIЛaT BсТa}IoBЛених

3aкoнo,цaBсTBoМ УкpaiЪи тa пepедбaЧeниx цим КOлекTиBIIиМ дoГoBopoМ.

4. КoнтpoЛIoBaTи poзпoдiл Ta BикopисTaIIня кoшrтiв фo,дy oпЛaTи пpaцi,

BнoсиTи oбrpyнтoвaнi пpoпoзицii щoДo пiдвищeння poзмipy зapoбiтнoi плaти,

пpемiй, кoМПенсaцiй, дoплaт i нaдбaвoК' ъIaДaHHЯ пiльг пpaцiвникaм.

5. Пpoвoдити пepевipки нapaxyBallня зapoбiтнoi плaти, poзмipiв i

пi.цстaв вiдpaxyвaнь з неi.
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Po3ДIЛ Iv.

rIJIIoЧинкУ

TPУДOBI BЦHOсиIEIИ, PЕ)I{иM ПPAЦI TA

^{дмiнiстpaцiя зoбoв'язy€TЬся :

1. Уклaдaти тpyдoвi ДoгoBopи З ПpaцiвникaМи B Пopя.цкy'
.;эе:бaчеHoМy Зaкoнo.цaBсTBoM УкpaiЪи, oзнaйoмлIoвaTи

1:!,;aзoМ пpo ik пpийняття.цo НaвчaлЬнoГo зaкЛa.цy.

Пpaцiвникiв З

Hе вклroЧaTИ.цo TpyДoBиx .цoгoвopiв yМoBи, щo пoгipшyloTЬ сTaIIoBище

] з aцiвникiв поpiвнянo з ЧинниМ зaкoнoдaвсTBoМ УкpaiЪи, цим,,{oгoBopoМ.

2. Усi змiни Ta ДoПoBнеIIнЯ .цo Пpaвил внyтpiшrнЬoгo TpyДoBoГo

:'.] Зпopя.цкy зaTBrpДжyBaTи нa ЗaГzlЛЬниx збopax Tpy.цoBoгo кoЛeкTиBy.

- сrСfl.ЦИ тa квaлiфiкaцii.

З. I{aдaвaти Пpaцiвникaм poбoтy вiдпoвiднo ik пpoфесiТ, зaймaнoi

Hе BиMaГaTи вiд Пpaцiвникiв BикoнaIIнЯ poбoти, не oбyмoвленoi

Т}.JoBиМ ДoГoBopoм (кoнтpaктoм) Ta ПoсaДoвoto iнсщyкцiеro.

4. ЗдiйснIoBaTи ПrpеBе.цення Пpaцiвникa нa iншy poбoтy BикJIIoчнo y

BllПa.цкaХ' Ha InДcTaBax l B IlopяДкy, BсTaIIoBЛенoN{y ЧинI{иM зaкoнo,цaBсTBoM

}-кpaiЪи.

5. Tpyдoвий дoгoвip, уклaдeниil Ha неBиЗнaЧeниЙ сTpoк, a Taкoxt

сTpoкoBий тpyдoвий дoгoвip дo зaкiнчення сTpoкy йoгo чиннoстi МoжyTь бути

poзipвaнi BЛaсникoМ aбo yПoBl{oBaхteниМ HиМ opГaнoМ Лиrrlе У BиПaдкax

BсTaIIoBЛениx cт. 40, 4 1 КЗпП УкpaiЪи.

Hе .цoПyскarTЬся звiльнення пpaцiвникa з iнiцiaтиви BJIaсникa a6o

vПoBнoBaxtенoГo HиМ opГaнy в пеpioд йoгo TиМчaсoBoi непpaцезДaT}Ioстi (кpiм

звiльненнЯ зa Пyнктoм 5 cт.40 КЗпП УкpaiЪи), a Taкo)к y пеpiод пеpебyвaння

пpaцiвникa y вiдпyстцi. I{e ПpaBиЛo не ПoшиpЮrTЬcЯ Ha BиПa/цoк пoвнoi

лiквiдaцiТ yстaнoви.

б. BстaнoBvITИ в HaвчaлЬнoМy зaклa.цi п'ятидeнний poбo.lиiт' тижденЬ з

тpивaлiстro poбо.roгo ЧacУ Hе бiльrпе 40 гo.цин Нa Tи}к.цень Ta З .цBoМa
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Bиxi.цIrиМи ДHЯМИ згiДнo ПЛaнy poбoTи. Cкopouyвaти нa oДIry гo.цинy
тpивaлiсть poбo.roгo чaсy нaПеpe.цo.цнi святкoBиX i нepoбo.rиx днiв.

7. Зaбезпeчити ДЛЯ Пpaцiвникiв yМoBи' нeoбxiДн i дllя yспirпнoгo
Bикoнaння ниМи rlpиЙнятих нa себе oбoв'язкiв, HaДaTИ poбo.ri мiсця,
сBorЧaснo Ta B пoBIIoМy oбсязi зaбезпечУBaTИ Пpaцiвникiв мaтеpiaльнo-
теxнiчниМи pесypcaNIИ) неoбxi,цнИNIkI ДЛЯ Bикoнaння TpyДoBиx зa'ДaнЬ, нopМ
пpaцi,' сTBopeннЯ нaJle)книx yМoB пpaцi.

8. BстaнoBЛIoBaTи щивaлiстЬ щoДeннoi poбoти, ПepepBи для вiдпoчинкy
l xapчyBa*НЯ згiднo з ПpaвилaМи внyтpiшrнЬoГo TpyДoBoгo poЗПopЯ.цкy,
ЗaTBеp.цxtеIIиMи BлaсникoМ Зa yзгoДжeнняN4 з Tpyдoвим кoлекTиBoМ" З
ypaxyBalrнЯМ специфiки poбoти, pexЙМy poбoти сTpyкTypниx пiдpoздiлiв iз
poЗpaxyнкy нopМ€tJlьнoi тpивaлoстi poбo.roгo дня (тих<ня). (floдaToк J\b 2).

9. Bстaнoвити скopoченy тpивaлiсть poбo.roгo ЧacУ ДЛЯ кaтeгopiй
пpaцiвникiв o визнaчrниx чинниМ з aкoнo,цaBсTBoM Укpaiни.
" 

10. Пoгoдx<yBaTИ з ТpyдовиМ кoЛекTиBoМ бyдь.якi змiни тpивaлoстi
poбovoгo дня Gут>кня), peжимy пpaцi, зaПpoBa.фкеIIFI'I IloBих pеx<имiв poбoти в
yстaнoвi, 

" 
o*pЁ'"x пi.цpoздiлax, .цЛЯ кaTегopiй aбo oкpeмиx пpaцiвникiв,

пoвiдoмляти Пpaцiвникiв пpo тaкi змiни зa.цBa мiсяцi дo ik зaпpoBa.ryкеннЯ.
Piшення пpo пеpенесeI{I{,I вихiдниx днiв У Bипa.цкax, кoЛи BoI{и

збiгaroться зi сBяткoBиМи i нepoбoчиМи ДHЯNIИ, З МrTolo paцioнaлЬнoгo
BикopисTaHHЯ poбoнoгo чaсy тa сTвopеHHЯ crIpИЯTЛk'BИ'yMoB для вiдпoЧинкy
пpaцiвникiв пpиймaTИ ЗayзгoДженняМ з Tpyдoвим кoЛeкTиBoМ нe пiзнilше нix<
зa.цBa тижнi дo ix пеpенrceЕня.

Зa взaемнoю згoДoro з Пpaцiвникoм BсTaнoBлIo BaTvIдля нЬoго нeпoвний
poбo.lий .raс (день, Tих{.цень), гнyvкий гpaфiк poбoти нa yМoBax i в пopядкy,
BиЗнaЧeних Чинним зaкoнoДaBсTBoМ УкpaiЪи.

BстaнoвлroBaTLIдля вaгiтних xriнoк, жiнoк, якi мaroть ДLITИHУ вiкoм Дo
|4 poкiв aбo дитину.iнвaлiдa, B ToМy числi Taкy, щo Знaxo.циTЬся пiд
oпiкyвaнняМ, пpaцiвникiв, якi здiйснюtоTь ДoгЛяД зa xBopиМ ЧЛенoМ сiм1
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B1ДIIoB1.Щro .цo Ме.циЧнoГo BисIIoвкy, нa rх ПpoХaHIIя, скopoченy ТpиB€tIIlсTЬ

poOoЧoгo Чacy.

1 1. .{oтpимyBaTИcЯ BиМoГ 
"",,"o.o 

зaкoнo.цaBсTвa УкpaiЪи щoДo
OOMе)кенн5I з€tJIyreнI{Я oкpеМиx кaтегopiй пpaцiвникiв дo нaДypoЧI{их poбiт,

poбoти y нi.rний Чaс Ta виxiднi днi.

L2. BcтaнoBиTи Пpaцiвникaм щopiчнy oснoвнy вiдпyсTкy тpивa.пiстro не
МеHIII нiж 24 кaJleнДapниx днi.

. 
12.|. BстaнoBиTи педaгoгi.rниМ Пpaцiвникaм Ta МrToдисTaМ щopi.rнy

oснoBнy вiдпyсткy тpивaлiсTlo IIе МеншI нi>к 42 к€UIеI{.цapниx днi

Пpи скЛa.цaннi гpaфiкiв вiдпyстoк BpaXoByBaTи сiмeйнi o6cтaвини,
oсoбистi iнтеpеси Ta Мo)кливoстi вiдпонинкy кo)кнoгo ПpaцiBникa.

ПoвiдoмIIЯTИ Пpaцiвникa Пpo ДaTУ ПoЧaTкy йoгo щopivнoi oснoвнoТ
вiдпyстки не пiзнilш як Зa.цBa Tиxtнi дo встaнoBЛенoГo гpaфiкoм пеpioдy.

HaДaвaтут ПoДpyxОкяМ' якi ПpaщoloTЬ в yстaнoвi, Пpaвo нa щopiuнy
oсIIoBIIy вiдпyсткy B o.цин i тoй caмиilпepioд.

l3. HaдaвaTи щopiчнi оснoвнi вiдпycTки зa 6a>кaъlням Пpaцiвникa в
зp1"rний .цлЯ rБoГo Чaс, y BиПa.цкax, Пеpе.цбaчениx чиHIIиM зaкoноДaBcTBoМ

Укpaiни.

14, Haдaвaти щopiчнi oснoвнi вiдпyсTки пoB}Ioi тpивaлoстi дo нaстaнFI'I
lпестимiсячнoГo теpмiнy безпеpepвнoi poбoTи y пepший piк poбoти в yстaнoвi

зa бaжaнняM Пpaцiвникa y BиПa.цкax, Пеpe.цбaчениx чинниМ ЗaкoHoдaBсTBoМ

Укpaiни.

15. ПеpeнoсиTи нa BиМory Пpaцiвникa щopiннy oснoBнy вiдпyсTкy нa
iнший пepioд y paзi пopyшення теpмiнy пoвiдoмлeннЯ Пpo Чac нa.цaннЯ
вiдпyстки Ta llесBoeчaснoi BИIIЛaTИ йoмy зapoбiтнoi плaти Зa Чac щopi.rнoi
oснoвнoТ вiдпyстки.

16. BiдклLIКaTИ Пpaцiвникiв з щopi.rнoТ oснoвнoi вiдпyстки ЛиПIе зa ik
Згo.цoю Ta y BиПa.цкax, BизIlaЧениx ЧинниМ зaкoнo.цbBсTBoМ Укpaiни.

17. LIaдaBaТИ Пpaцiвникal\4 Дo.цaTкoвi вiдпyсTки вiдпoвiднo Дo чиннoгo
ЗaкoнoДaBсTBa УкpdiЪи.
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18. Haдaвaти Пpaцiвникaм сoцiaльнi вiдпyстКИ у пopя.цкy i нa yмoвaх,
шеpедбavениx чинниМ ЗaкoнoДaBсTBoМ Укparни.

|9. НaДaвaти щopiннy ДoДaTкoBy вiдпyсткy зa ocoбливиЙ ХapaкTеp
пpaцi, ЗoкpеМa, вiдпyсткy зa poбoTy з кoМгt,tотеpoМ тpивaлiсть to чoTиpЬox
шiaленДapниx днiв. (МiнiстеpсTBo сoцiaльнoi пoлiтики Укpaiни вiд 21.09.2016
p.J.,lэ 1з4411з184.16 Poздiл ХХII <<Зaгaльнi пpoфесii Зa всiмa г€LЛУЗяMи
Гoспo.цapсTBa Пoзицiя 58 Cпискy Nэ 1290-2).

20. IJaдaBaTИ Пpaцiвникaм Зa сiмейними oбcтaвинaми Ta з iнrпиx
ГJричин' зa ik бокaнням i пoгoдкеннЯМ з кеpiвникoМ сTpyкTypнoгo пiдpoздiлy,
вi:гryсткy без збеpехtення зapoбiтнoi плaти теpмiнoм дo 15 кaJlеIrДapниx днiв
нa piк.

21. HaдaBaTу BизHaчениМ зaкoЕoДaBсTBoМ кaTегopiям Пpaцiвникiв, зa ik
бaжaнням, дoдaткoвi вiдпyстки без збеpеяreння зapoбiтнo i .,лaти Ha
tsсTal{oBЛeниfl ДлЯ циx кaтегopiй пpaцiвникiв теpмiн.

22, HaДaвaти зa paхylroк кorптiв yсTaIIoBи всiм Пpaцiвникaм, якi
[IрoTЯгoМ poкy He NIaJIИ пopyшeнь тpyдoвoi тa виpo6ничoi диcциплiни. з
o[ГIaToIo y poзмipi сёpедньoгo зapoбiткy Пpaцiвникa:

23. loдaткoBy вiдпyстку нaЗ poбo.rиx,цнi y Bипa.цкaХ:
- нapoДxtеншI ДИTИHИ (бaтькoвi);
- пpoвoдiв нa вiйсЬкoBy слyжбy (бaтькaм);
- rплюбy пpaцiвникa aбo йoгo дiтей;
- сМеpTl пoДpР{шrЯ, дiтefт aбo близькиx poди.riв.
Пpи нaяBIIoсTi фiнaнсoвoТ мorкливoстi, B Ме)кaх фoндy екoнoмii

зapoбiтнoТ плaти BиПЛaЧyB aTИ NlaTepiaльнy ДoпoМory. Pirпення щoДo BИr7ЛaTИ
rt aтеpi aльнoТ д oпo м orи пpиЙМa rтЬ ся {иp е ктop oм.

l веpесня _ жiнкaм aбo/тa voлoвiкaм, дiти яких нaBЧ€lIoTЬ cЯ У |.7
кJlaсax, якщo цi днi пpипa.цaloTЬ нa poбoнийДeнЬ.
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Пpaвa i oбoвoязки пpaцiвникiв

l. Cпpияти змiцненнro виpoбниvoТ, тpyдoвoТ Ta BикoнaвчoТ дисциплiни;

]. Cвoсчaснo i тoчнo 
""*o"y"u', 

poЗПopЯ.Щкrння Poбoтoдaвця,

;il::: j.}t\BaTИcЯ тpyдoвoТ диcциlлiни, нopМ oxopoни пpaцi, д6aЙливo

J'* J: " r.ТIlсЬ дo ruraйнa HaвчaльнoГo ЗaкЛa.цy;

З. HеyxиЛЬнo ДoTpиМyBaTkIcЯ BПpoBaДкyBaIIиx ПpaBиЛ щoДo yМoB пpaцi,

:ш5*езпечення BисoкoГo piвня сaнiтapiТ i гiгiени. ,{oтpимyBa|ИcЯ

1 -]'сr ts a.])КуBa:g.ИI* PoбoтoдaBцеМ BиМoГ;

1' СлpияTи сTBopеннIo B кoЛекTивi здopoBoГo Мop€LJlьIro.ПcиxoЛoгiчнoгo

.роь.тiмaтy;

5. BикoнУBaTИ oбoв'язки Ta кеpyвaTИcЯ ЦpaBaNIИ, якi iм нaдaнt згiднo

:: j.]oBoГo .цогoBopy, Пpaвил внyтpiшнЬoГo Tpy.цoBoгo poзПopЯ.цкy Ta

_ :.сa.]oBиx iнстpyкцiй;

6. Пoпepе.ц}кyBaTи BиникIIенIIя Tpy.цoвих конфлiктiв;

7, oтpимyвaти неoбxiднi пiльги i кoмпенсaцii' встaнoвленi чинниМ

]аКoнoДaBсTBoМ Укpaiни Ta циМ КoлективHиIvI .цoгoBopoМ;

8. Нa oплaтy пpaцi, вiдпoвiднo Дo скJla.цнoстi тa yМoB викoнyвaнoi

:обoти, пpoфесiйнo.дiлoвиx якoстей' pезyлЬTaтiв пpaцi;

9. ПiдвищУBaTИ свiй пpoфесiйнo - квaлiфiкaцiйний piвень;

10. Знaти Ta BикoнУBaTИ BиMoГи нopМaTиBниx aктiв Пpo oxopoнy пpaцi,

:IPaBИrIa ПoBo.Цкення З меxaнiзмaNILI' УcTaTкyBaнняМ, кoMП'IoTеpнoЮ теxнiкoro

Т a 1нЦIиМи елекTpoILpИЛaДaNIИ;

l1.Бpaти aкTиBIIy yЧaсTЬ в oбгoвopеннi i виpilшеннt литaнь виpoбнинo-

сoцiaльнoгo

ц1ннoсTеи.

ГoсПo.цapсЬкoГo Ta

\IoputJIЬниx нopМ Ta

ntиTTя Tpyдoвoгo кoЛeкTиBy, .цoTpиМyBaTисЬ
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PoЗДIЛ v. oхoPoнA ПPAцI

3 метoro сTBopення з.цopoB'* 'Ь безпечниx yМoB пpaцi в HaвчaлЬнo\t\.

,*ьтaдi Aдмiнiстpaцiя зoбoв'язy€TЬся :

1. PoзpoбИTИ, Зa ПoГoДженнЯМ з Tpyдoвим кoЛrкTиBoм, i зaбезпечити

:;iIioнaIIнЯ кoМПЛекс}Iиx зaxoдiв щoдo .цoсЯГнrнIIя BсTaIIoBЛеI{иx нopмaтивiв

5езпеки, гiгiени пpaцi тa виpoбничoгo сepеtoBищa, пiдвищeнн,I iснyrouoгo

:rвня oХopoни пpaцi.

2. Пpи yкJIa/цeIIFIi тpyдoвoГo ДoгoBopy oзнaйoМЛIoBaTи Пpaцiвникa Пpo
-,uoBи пpaцi, нaявнiсть Ha poбovoмy мiсцi небезпечних i шкiдлившr

з;lрoбниvиx фaктopiв, мolкливi нaслiдки ik BIТЛиBy нa зДopoB,Я' a Taкo)к Прo

ilогo пpaвa нa пiльги i кoмпенсaцiТ зa poбoтy B Taкиx yМoBaх.

3. ЗaбезпeЧИTИ B yсTalroBi нaлеrкнийлитний pex<им.

4, opгaнiзyBaTиI ПpoBе.цеHH,I пеpioдинниx Ме.циЧI{их oглrя:iв

Пpaцiвникiв. Пpи сBoсчaсFIoМy пpoxoдxtеннi пpaцiвникoм пеpiодитнoго

]'[е.]иЧнoГo oГЛЯ.цy' збеpiгaти зa ниМ сеpеднiй зapoбiтoк IIa BсTaIIoвлений чaс

- p oх oДкеннЯ Мe.цoГЛя.цy.

5. Пpoвoдити спiльнo з yПoBHoBa}I{ениМ Пpе.цсTaBI{икoМ Tpy.цoBoгo

кo.lrкTиBy сBoсЧaсне poзслiДyBaI{H,I Ta BесTи oблiк нещaсниx випaДкiв.

6. Пpoвoдити щopiuнo Зa rIaсTIo yПoBl{oBarltенoгo Пpе.цсTaBI{икa

Tpy.цoBoГo кoЛекTивy aнaлiз BиIIикI{еHIUI нещac}Iиx BиПaДкiв, y paзi нaявнoстi.

7. Пpaцiвникiв, якi пoтpебyroTЬ зa сTaI{oМ здopoв'я нa.цaннЯ легlшoТ

робoти, ПrpеBoДиTИ' Зa ix згoдoro, TиМчaсoвo aбo без oбмеntеннЯ сTрoКy нa

n'-y poбoтy y вiдпoвiдностi з МеДичHиM BиcI{oBкoМ.

8. Biдпoвiднo Дo чиннoгo зaкoнo.цaBсTBa УкpaiЪи зaбезпечити

з:iйснення зaг€LJIьI{ooбoв'язкoBoГo ДеpжaBнoГo сoцiaльнoгo сTpaxyBaIIн,I

пpaцiвникiв пiдпpисмствa вiд нещaсних випaДкiв Ha виpoбництвi Ta

пpo фeоiйниx ЗaхBopIoBaIIЬ.

T9



PoЗДIЛ vI. COцIAЛЬнI ПIЛЬги TA гAPAIITII, сoЦIAЛЬнЕ
CTPAXУBAHIIЯ' ЗAБEЗIIEчE'IIHя жиjгЛoBo . IIoБУToBoгo,
[tУЛЬTУPнoгo' MЕДиtII{oгo oБсЛУгoB)rBAнIIя' OPгAI{IЗAцII
oЗДoPoBЛЕнШя I BЦIIOЧинкУ ПPAЦIBникIB

Aдмiнiстpaцiя зoбoв'язyсTЬся :

1. ПеpеpaхoByBaTи сBo€чaснo Ta 
,У 

IIoBI{oМy oбсязi BIIески нa

ЗаГaлЬнooбoв'язкoве Деp)кaBне сoцiaлЬне cTpaxyBaнI{;l y зв'язкy з TиMЧaсoBoIo

BТpaToЮ ПpaцеЗ.цaTнoстi Ta BkITpaTaNIvI' зyМoBЛeIIиМи Hapo.ЩкенняМ i

шoxoBaнняМ.

2. Зaбезпечити збеpex<ення apxiвниx дoкyментiв, згiднo ЯКI4rt

пенсiй, iнвaлiднoстi, oTpиМaIIня пiльг iз:iйснтoеться oфopмлення

ш(oмПrнсaцiй, визнaчениx зaкoнo.цaBсTBoМ.

Пpaцiвники/пpaцiвник NIaс ПpaBo:

1. Ha сBorЧaснУ Ta ПoBIIy oПЛaTy PoбoтoдaBцеМ сTpaХoBиx B}IrcкiB IIa

зaгaлЬнooбoв'язкoвd деpжaвнe сoцiaлЬнe сTpaxyBaнH,I y зв'язкy з TиМЧaс-oBoIo

B'ТpaToIo ПpaцeзДaTнoстi Ta BИц)aTaNIИ, зyМoBЛeниMи Hapo.ц}I(eHI{ЯМ i

пoxoBaHIIЯМ.

2. oзнaйoмЛюBaTисЬ З нoBиМи HopМaTиBIIиMи aкTaМи з ПиTaнь

jкиTЛoBoГo зaкoнoДaBсTBa' сoцiaльнoгo сTpaxyBaння Ta пенсiйнoгo

зaбезпечення.

3. oтpимyвaти кoнсyЛЬTaTиBнy Й МeToДиЧнy /цoпoМory з ПиTaнь

сoц1€LЛЬнoГo зaxисTy.
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PoЗДIЛ vII. гAPAIITII
БPATиMУTЬ yчAсTЬ

кoЛE'кTиBHиx .цoгoB OPIB

Д\ЛЯ oсIБ' якI БPAЛи / БЕPУTЬ /
У PoЗPoБцI TA УкЛAДЕннI

Taкo)к сПецiaлiсTи, ЗaПpoшeнi для 1^raстi B poбoтi кoмiсiй, нa пеpioд

пеpегoвopiв Ta пiдгoтoвки ПporкTy звiльняloться вiд oснoвнoТ poбoти iз

збеpеxtенняМ сеpеДньoгo зapoбiткy Ta BкJIIоченнЯМ цьoгo чaсy to TpyДoBoгo

сTa}кy. Bсi вищaTи, гIoB'язaнi з r{aсTlo y пеpегoBopax i пiДгoтoвцi пpoектy,

кoМIIенсyIoться PoбoToДaBцеМ.

Tpyдoвi .цoгoBopи з oсoбaми, щo лpиЙмalм r{acTЬ У poзpoбцi Ta

yкJla/ценнi кoдeктиBlloГo .цoГoBopy Мo}кyTЬ бути пpиПинeнi виклroчнo зa

yГo.цoЮ стopiн a6o зa BлaсIlиM бaхсaнням TaкoГo Пpaцiвникa, кpiм випaдкiв

гpyбoгo ПopylПeння Чиннoгo зaкoHoдaBсTBa Укpaiни. Пpи цьoмy, звiльHeнHя

Taкoгo Пpaцiвникa МontЛиBе Лиrrle Зa нuuIBIloсTi згoди Ha звiльнення вiд

Tpyдoвoгo кoЛекTивy. ПеpeBе.цrIIHЯ Ta IIеpеМiщення Taкиx Пpaцiвникiв без ik

згo.ци нe ДoПyс {<arтьcя.

3. Гapaнтii, пеpедбaченi p.VII цЬoгo ,{oгoвopy ПoшиpюЮTЬсЯ нa oсiб,

щo бpaли yчaсTЬ B poбoтi Кoмiсii з пиTaнЬ poзpoбки Ta yклaДення

кoJIекTиBIIoгo ДoгoBopy, згiднo з вiдпoвiДниМ ПpoтoкoлoМ.

oсoби, якi беpyтЬ )Д{aсTЬ B ПеpeгoBopax як ПpеДсTaBI{ики Cтopiн, a

ПPAB TA

ЗAБoPoIIA

PoзДIЛ vIП.
Mo)ItЛиBoсTЕЙ

ЗAБЕЗПЕЧЕ,ннЯ PIBIIих

ЖIнoк TA ЧoЛoBIкIB.

ДискPиMIIIAцII

B сфeрi генДepнoi пoлiтик и P oб oтo дaBeцЬ з oбoв'язy€TЬся :

1. ЗaбезпечУBaTI4 жiнкaм i чoлoвiкaм piвнi пpaBa Ta Mo)кЛивoстi у
ПpaцеBЛaIштyвaннi, пpoсyвaннi пo poбoтi, пiдвищеннi квaлiфiкaцiТ Ta

пеpепiдгoтoвцi.

22



2. ЗдiЙcнк)BaTи piвнy oПЛaTy пpaцi хсiнoк Ta ЧoЛoBiкiв пpи o.цнaкoBиx
квaлiфiкaцii тa yмoвax пpaцi.

3. ЗaбезпeчyBaTи я<iнкaм Ta чoЛoвinu' 'o*ливiсть сyмiщaти TpyДoBy

дiяльнiсть iз сiмейI{иМи oбcтaвинaми.

4. Hе .цoпyскarTЬся бyдь.яке ПpЯМе aбo неПpЯМе oбме>кення ПpaB
Пpaцiвникa чи BсTaнoBЛеI{н,l ГIpЯMиX aбo непpяМиx ПеpеBaг пpи yкЛaДeннi,

змiнi Ta пpипиненнi Tpy.цoBoГo .цOГoBopy з€Lлr}кнo вiд Пoxo.цжеI{H,1'
сoцiaльнoгo i мaйнoвoгo сTaIIy, paсoвoi тa нaцioнaльнoТ Пpин€tjlежнoстi, стaтi,
MoBи, пoлiтичниx ПoГЛядiв, pелiгiйниx ПеpeкoнaнЬ' ЧЛенсTBa y пpoфeсiйнiй
сП1Лц1 ЧИ iншoмy oб'еднaннi |poМa.цЯн, poДy i xapaктepy зaHяTЬ, мiсця
пpoживaння. (ст. 22 КЗпП УкpaiЪи).

PoЗДIЛ 1х. ПoPЯДoк POзB,язAHIIя ПЦиBЩyAЛЬниx
TPУДOBI4х сIIOPIB TA BIДIIOBI.IIAЛЬнIсTЬ сTOPIII

l. {ля pозв'яЗa:н:нЯ трy.цoBих спopiв мiх< PoбoTo.цaBцeM i oкpемими
ПpaцiвникaМи' зa 6aжaнням Пpaцiвникa, Tpyдoвим кoЛeкTиBoм oбиpa eTЬcЯ
Кoмiсiя Пo Tpy/цoBиМ спopaМ' якa с oбoв,язкoBиM IIеpBиIIниМ opГaнoМ Пo

poзгЛЯ.цy Tpy.цoBиx спopiв, щo Мo)ItyTь BиникнyTи B Haвчaльнoмy зaклaдi

2. У paзi незгo.ци з piшrенням кoмiсiТ IIo Tpy.цoBиx сПopaх Пpaцiвник i
PoбoтoдaBrцЬ Мaк)Tь пpaBo oскap)киTи iТ piшeннЯ to сy/цy.

3. Кеpiвники Ta iншi пoсaдoвi oco6и, виннi y виникненнi
IгI.циBIДУЕLJIЬI{их тpyДoBиХ кoнфлiктiв, пpиTЯryIoTьсЯ Дo диcцитlлiнapнoi, a

тaкoж мaтepiaльнoi вiДпoвi.цaльнoстi, якщo ik ДiТ ЗaBДaJIИ Haвчaльнoмy
зaкJlaДy мaтеpiaлЬниx збдткiв.

4. У випaдкaХ HеBикoнaI{HЯ a6o нен€tJlе)кнoгo BикoнaннЯ oбoв'язкiв.
пеpедбa.rениx цим КoлектиBниМ .цoгoBopoм, Cтopoни несyTь вiдпoвiдaльнiсть

B1ДIIoB1.цI{o .цo ЧинI{oгo зaкoнo.цaBсTBa Укpaiни.
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5. PoбoтoдaBець Ta Tpyдoвий кoЛекTиB виpiпгylоть спipнi tIИTaHHЯ
ЦIЛяxoМ ПеprГoBopiв нa Пpинципaх пpийняTTЯ кoМпpoмiснoгo pirшенн,l' Яке
BикЛa.цaсTЬся y пpoToкoлi пеpегoвopiв, uоo 

" 
ПopЯДкy, BсTaнoBЛеIroМy чинниМ

зaкoнo.цaBсTBoМ УкpaTни.

- 
PoЗДIЛ х. кoIITPoЛЬ ЗA BикOIIAIIняM УMoB ДoгoBoPУ

Cтoрoни зoбoв'язyюTЬся:

1.Кoнтpoль Зa BикoнaI{нЯМ {oгoвopy здiйснювaти PoбoтoдaBцeМ i

Тpyлoвим кoЛекTиBoМ, ДЛЯ ЧoГo сTBopIorTься дBoсTopoннЯ кoмiсiя. Пpи

BиIIBJIeнн1 Пopyшення Bикoнaння ,.{oгoвopy oднiеto iз Cтopiн, Cтopoни

зoбoв'язaнi не пiзнirпе двoти}кI{eBoгo cTpoкy ПpoBесTи IIеpегoBopи пo сyтi

Пo.цaннЯ тaлpиiанЯTи Пo нЬoмy pirпення нa спiльнoмy зaсiдaннi пpeдстaвникiв

Стopiн.

2.Cтopoни, якi пiдписaли ,{oгoвiPl H€ piдше .цBox paзiв нa piк пoвиннi

oПpиЛIo/цнroвaтr,1 prзyЛЬTaTи ik BикoHaIIня. Il{opi.rнo пpoBoДиTи зyстpiui

PoбoтoдaBцЯ Ta Tpyдoвoгo кoлекTИBУ' Ha якиx НaДaBaTИ iнфopмaцiтo пpo xiд

Bикoнaння цЬoгo .{oгoвopy.

3.Звiт Пpo BикoHaнI{Я [oгoвopyJ.JlJl'l rrPU IJикOнaння /{oГoBopy ПpoBoДиTИ oДИH paз Ha plк, oДнoЧaснo З

пiдбиттям пiдсyмкiв poбoти зa piк aбo з iнiцiaтиви 6удь.якoi iз Cтopiн, y бyдь-
якиiц iнrший сTpoк. LIaДaвaти мorкливiсTЬ кo)кнoмy Пpaцiвникy знaйoмитИcЯ З

МaTeplajlaМи зBlTy.

4.У paзi нrBикoнaння aбo несBorчaснoГo BикoнaннЯ BЗЯTLIх зoбoв'язaнь

aнaлiзyвaти теpмiнoвi зaхoди щoДo зaбeзпечеIIH,I ik peaлiзaцiТ.

Умoви, щo не пеpeдбauенi цим КoлективIIиM ,цoГoBopoм, pеryЛЮIoTЬсЯ

нa piк, oДнoЧaснo з

зг1.цнo з чинниМ Зaкoнo.цaBсTBol\{ Укpaiни.
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PoЗДIЛ хI. ДoДATки

1 loдaтки .цo КoлективнoГo oo.o,opy r невiд,eмHиМи ЧacTИHaNIИ

К o.тективнoГo .цoГoBopy.

2. loдaткaМи .цo .цaHoГo КoлектиBlloГo ДoГoвopy e:

- Пpaвилa внyтpirшнЬoГo.гpy.цoBoГo poЗПopяДкy {oдaтoк (.{oдaтoк J\b 1).

- lШтaтниiтpoзrмс ({oдaтoк jllb 2).

- Пoлoя<еннЯ Пpo пpемiroвaннЯ Пpaцiвникiв (!oдaтoк J\Ъ3) .

- Зa oсoб ливиЙ xapaкTеp пpaцi([oдaтoкJ\b4).

- Кoмплекснi зaХoДи щoДo .цoсЯГIIеHIIЯ BсTaнoBлениx нopмaтивiв

безпеки, гiгiсни пpaцi тa виpoбниЧoгo сepr.цoBищa, пi.цвищеннЯ iснyrouoгo

piвня oхopoни пpaцi, зaпoбiгaнrrя BиIIa,цкaМ виpoбниuoгo TpaBMaTизMy'

пpoфесiйнoГo ЗaxBoploBa:нrIъ aвapii i пoхсeжi (..{oдaтoк J\э 5).

- Пеpелiк пpoфесiй i пoсaд, якi мaroTь Пpaвo нa безкorпToBIIе oTpиМaннЯ

сПrЦo.цЯГy, спeцiaлЬнoгo BзyTTя' iншиx зaсoбiв iндивiдyaлЬнoГo зaxисTy

(!oдaтoк J\ъ6).

. ПеpелiК пoсaд пpaцiвникiв зaклaдy, якиM безкorптoвнo нa.цaloTЬсЯ

миroчi зacoби ( loдaтoк J\b 7) .

ЗAкЛIOчHI ПoЛoжЕннЯ

l. [aниЙ Кoлективний дoгoвip склaденo Ta Пl.цПисaнo

poзyмiннi Cтopoнaми йoгo yМoB Ta теpмiнoлoгii У TpЬox

yкpaТнськoro МoBolo, якi МaIoTЬ o.цHaкoBy lopи.циЧнy cИЛУ

пpимipникy ДЛЯ кox<нoТ Cтоpoни Ta pеесTpyloчoМy opгaнy.

2. [aниЙ Кoлективний .цoгoвip мox<е бути змiненo Ta .цoПoBIIенo Зa

BЗaeМниМ пoГo.цжeнням Cтopiн y пopя.цкy ПеpeдбauенoмyдaниМ .{oгoвopoм.

Змiни Ta .цoIIoBIlення' .цo.цaTкoBi yгoди Ta .цo.цaTки .цo цЬoГo КoлективнoГo

ДoГoBopy e йoгo неЬiд'е*нolo ЧaсTинoro i МaIoTЬ lopи.циЧнУ cI4Лу У paЗi, якщo
25
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3ц]'li]t BикJIa.ценi y ПисЬМoBiй фopмi Ta пiдписaнi yпoвнoBDкrI{иМи Ha Tе

:e.]сTaBI{икaМи Cтopiн.

З. fiaний Кoлективний дoгoвip мoяtе 6ути poзipвaний кoжнoro iз Cтopiн
....lсЩoКoBol З IIoПrpе.ЩкенI{яМ дpyгoi Cтopoни Зa o.цин мiсяць. Пpи

ДoГoBopy всi несплaчeнi
*oетpoкoвoМy пpипиненнi .цaнoгo КoлективнoГo

;'&чT{ки пiдлягaroть негaйнiй oплaтi.

4. Cтopoни нrсyTЬ IIoBIIy вiдпoвiдaльнiсть зa пpaBильнiсть BкaзaниХ

:]IL\[и y цЬoМy КoлективIIoMy дoгoвopi pеквiзитiв тa зoбoв'язytoтьсЯ сBoсчaснo
.: письмoвiй фopмi пoвiдoмляти i"-y Cтopoнy Пpo ix змiнy, a y paЗi

непoвiдoМЛеI{HЯ HeсyTЬ pизик нaстaння пoв'язaниx iз циМ несПpияTЛуlгlИх

зaслiдкiв.

Кoлективний дoгoвip пiдписaли:

Biд aдмiнiстpaцi[:
B.o.диpeкToрa кIIIIЗ

чaн Л.B. Кpaвvyк o.B.sтт--_т}t.!.,Еtт1_--1 Ф тjэ]ti'кtlitr- -и.".
ё;.''М'ffП'Ё''. /" *l
.{{]l: -:--=;i'"зуF'  .--я.;,д.5]ц

L{Ъ |ъJ*

"5,_dщ-. 2019p.
"5__c.}.н,*- 2019 p.

Biд тpyдoBoгo кoЛrкTиBy
(yпoвнoвarкений
Пpe.цсTaBник):
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Judgttloк Jуb 1

,"i,-, kojекmuвrtozo dozoвopу
j. з.ъtt,н альнoro noз аu,tкiль|tozo
1;вчаryьнozo заклаdv
,Jaнецькuй oблаcнuй
-1umячo - л,toлodiэюнuй ценmp> на 20]9-202] poКu

! 3гotxtЕHo:

Пpедстaвник TрyДoBoгo
кoЛeкTиBv

r.

1.1. Biдпoвi.цнo .цo
зaбезпечення .цoTpиMaIIня

ЗATBEPДЖЕHo:

ЗAгAЛЬIII ПoЛo)ItEIIнЯ

Чиннoгo зaкoнo,цaBсTBa УкpaiЪи з МеToIo

тpyдoвoТ дисциплiни, пiДвищeння якoстi Ta

t z lV o.B. Кpaвнyк

,1:, ,1..  х, i . i l  jт i  r ,  ,/ . '

* r ; '  ; . . : j * :

ПpaвиЛa BIryTpiIпнЬffiffi гo poЗПopяДкy
КoмyнaлЬнoгo пoзarпкiлЬHoгo нaBчaЛЬнoгo зaкЛaДy

<<{oнецький oблaсний ДиTячo _ мoлoДiясний цеIITp))

tlpoДyкTиBнoсTi пpaцi, a Taкoяt paцioнa"пЬнoГo BикopисTaнI{я poбоuoгo ЧacУ

пpaцiвникaМи кiльн

o.мoлолilк i зa TекcToМ-

кПiдпpиeMсTBo), <I.{ентp>) зaПpoBaД)кyIoTЬся

Tpy.цoBoгo poзпopяДкy.

I.2. Пpaвилa внyтpiшнЬoГo TpytoBoГo poзпopяДкy(дaлi Зa TeксToМ-

<Пpaвилa)>) мaтoть нa метi зaбезпeченнЯ чiткoТ opгaнiзaцii пpaцi, змiцнeння

тpyдoвoi Дисциплiни, paцioнЕlЛЬнoГo BикopисTa:нLIЯ poбouoгo ЧacУ' висoкiй

цi ПpaBиЛa внyтpirшнЬoгo

B.o.диpекTopa

якoстi poбoти.
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I{ентpy.

1.3. Cпpaвжнi пpaвилa внyтpirшнЬoГo

пoшиpЮЮTЬся нa всix пpaцiвникiв Центpy. .

ПPAцIBIIикIB

t.t. пpuцiвники pеaлiзyroTЬ сBoe IIpaBo нa пpaцIo нaкaзoМ .циpекTopa

1. ПoPЯДoк ПPиЙoмУ, ПЕPЕBЕДЕння I ЗBIЛЬHEIIнЯ

Tpy.цoBoГo poЗПopЯ.цкy

. двi фoтoкapтки 3*4;

. сaнiтapнy Книяtкy.

I.З.IфиЙoМ нa poбoтy oфopмляeTЬся нaк€tзoМ ДиpeкTopa I{ентpy. Haкaз

oгoЛolшyсTься пiд пi.цпис. B нaкaзi пoвиннi ЗaзHaЧaTИсь нaймеIryBaнI{я poбoти

(пoсaди) Ta yМoBи oПЛaTи пpaцi.

I,4. Пpи пpийoмi нa poбoтy кеpiвник aбo yпoвнoBa}I(eнa ним oсoбa

зoбoв'язaнi oзнaйoмиTи Пpaцiвникa пi.ц пiДпис:

. з вмiстoм poбoти, yМoBaМи i oплaтoю пpaцi, poз'ясниTи йoГo пpaBa Ta

28

. Tpy.цoBy кI{ш{tкy' офopмлеI{y B yсTaнoBленoМy Пopя/цкy;

- вiдпoвi.цнi дoкyМеIITи пpo oсвiтy ни пpoфесiйнy пiдгoтoвкy (диплoм,

aTeсTaT, пoсвiд.rення);

- ПaсПopT;

oбoв'язки, oзнaйoмИTИ З ПoсaДoBoro iнстpyкцieтo;
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- ПpoiнсTpyкTyBaTи З ПpaBkIЛaNIИ oxopoни Пpaцi Ta Tеxнiки безпеки,

виpoбни.roi сaнiтapii i гiгiени, пpaBиJIaМи пo}I(е)IG{oТ бeзпеки' opгaнiзaцiТ

oxopoни )I<иTTя i здopoв'я Дiтeiт (спiльнo з кoмiсiеЮ з oxopoни Пpaцi тa сoц.

cTpaxyBaння);

. oзнaйoшI kITkI З ПpaBилaМи внyтpitшнЬoГo Tpy.цoBoгo p oзПop ЯЦЧ ;

Пoпpoсити ЗaПoBниTи .Ia Пo.цaTи неoбxiДнi дoкyменти (вiйськoвий

КBиToк, вi.цoмoстi пpo дiтей, oсoбoвий ЛисToк з oблiкy кaдpiв, aвтoбioгpaфiю).

1.5. Ha всix пpaцiвникiв пpoтяГoМ 5 к€tЛеH.цapниx днiв ПpoBo.циTьсЯ

зaПис B TpyДoBy книx{кy вi.цпoвi.цнo Дo IнстpyкцiТ < Пpo Пopя.цoк Br.ценнЯ

Tpy.цoBиx кни)кoЮ) (Haкaз J\b58 вiд29.07.1993 p.).

oсoбoBa сIIpaBa, якa скJIa.цaсTЬсЯ з:

. oсoбистdi.o листкa пo oблiкy кaдpiв;

1.б. Ha кoxtнoГo пpaцiвникa, пpийняToГo нa oсIIoBнy poбory ЗaBo.циTЬсЯ

- oсoбoвoi кapтки / фopмa Т.2 l;

. aвтoбioгpaфii;

. кoП11 ,цoкyМент1B Пpo oсBlTy;

- мaтеpiaлiв зa pезyЛЬTaTaми aтeстaцiТ;

-дoкyМeнTи IIpo Пpoxo.ЩкеннЯ кypсiв пiДвищення.квaлiфiкaцii;

. кoпii нaкaзiв Пpo ПpиЗнaЧlння' пеpемiщенн,l, зaoxoченнЯ' звiльнення.

I.7. Пpипинeння TpyдoBoГo .цoгoBopy Moхtr MaTи М1сцr T1ЛЬки нa

пiдстaвi, пеpедбaненoГo ЗaкoнoДaвсTBoМ.
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1.8. Пpипинення тpy.цoBoГo

l р oзпopя.цlкенням) ДиpекTopa I-{ентpa.

oфopмляrTЬсЯ нaкaзoмДoгoвopy

1.9. У дeнЬ звiльнення пpaцiвникoвi зoбoв'язaнi ви.цaти йoгo TpyДoBy

Kнюккy З BIIесениМ .цo неi вiдпoвiДним зaПиcoМ пpo звiльненнЯ' ПpoBеcTи З

2, PoБoЧии ЧAC I l4oгo BикOPиCTAHня

ПpoТЯГoМ якoгo Пpaцiвник зoбoв'язaниil'

вiдпoвiднo .цo TpyдoBoгo .цoгoBopy i

2.2. У Зaклaдi BсTaI{oBЛ eниЙ п'ятиденний poбoн иЙ ти>кДeHЬ з TpиBaлiстro

8 poбouиx гoдин нa День тa 40 Гo,цин IIa Tи}к.цrHЬ.

2.3.У Зaклaдi BсTaIIoBЛeниit чiткий гpaфiк poбoти.

Poзпopядoк poбouoГo.цня y I-{ентpi :
- ПoЧaToк poбoтИ-З 8:00;

- зaкiнченH,I poбoти _ o 17:00.

Haпеpедoднi святкoBиx днiв тpивaлiсть poбouoгo ЧacУ скopoчyeTЬcЯ Нa

oДнy ГoДинy: кiнець poбo.roгo ДНЯ_ o 16:00.

2.4. Пpaцiвник, .щo пpибyв Ha poбoтy B стaнi €tЛкoГoЛЬнoгo,

HapкoTиЧнoгo aбo тoксичнoГo сп'янiння, дo poбoTи не.цoПyскaeTЬcЯ.

2.5. У BиITa.цкy }IеяBки нa poбoтy Пpaцiвник зoбoв,язaниЙ.цo ПoчaTкy

poбouoго дня (дo 8:00) ПoПеpе.циTи Пpo ПpИЧИtтУ свoсi вiдсyтнoстi диpeктopa
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пpaцiвникoМ oсTaToчний poзpaxyнок в днi oTpиМaI{H'I зapoбiтнoi плaти (15 aбo

oсTaIIнЬoГo чисЛa кo)кнoГo мiсяця). Зaпио B Tpy.цoBy кню{tкy ПpoBo.циTЬcЯ B

тoчнiй вiдпoвiднoстi з фopмyлIoBaIIняМ стaттi КЗпП Пpo ПpaцЮ. ,{eнь

звiльненнЯ BBa)кaсTЬоя oсTaннiм .цнeм poбoти.

2,L. Poбoчий чaс . це чaс'

BикoHyBaTи TpyДoBy фyнкцiro

зaкoнo.цaBсTBa щpo Пpaщo.

цеIITpy aбo зaстyпнйкa.циpекTopa з HBP.



2.6. Biдcyтнiсть нa poбoтi бiльше TpЬox гoДин ПpoтяГoМ poбovoгo дня

3. ЧAс BIДIIOЧинкУ

3.1. Чaс вi.цпoчинкy . це Чaс, пpoTЯгoМ ЯKoГo Пpaцiвник вiльний вiд

BикoнaннII Tpy.цoBиx oбoв'язкiB Ta якутil вiн мoя<е BикopисTaTИ rla влacниЙ

poзсy.ц.

з,2, Пepеpвa ДЛЯ вiдпouинкy i xapтyвaшHЯ ПpoTЯГoМ poбo.roгo ДHЯ

BизнaЧarTЪcЯ ДkIpекTopoМ I{eнтpy. TpивaлiсTь IIеpеpBи скЛaДae o.цнy гo.циIIy B

пеpioд з 12:00 дo 13:00.

3.3. Bиxi,цниМи.цIrяNли в центpi BсTaIIoBЛенi сyбoтa тa не.цiля.

3.4. У BиIIa.цкy' кoЛи святкoвий a6o неpoбoний .цeнЬ збiгaеться з

виxiдним ,цнeМ, виxiдний .ценЬ ПrpеHoсиTЬся нa нacTyПI{иiт зa cвяткoвим aбo

неpoOoчиМ ДнеM.

3.5. CвятI{oBиMи тa нepoбoчиМи Дг'ЯМI4 вiдпoвiднo Дo зaкoнoДaBсTBa B

УкpaiЪi е:

- 1 Ciчня - Hoвий piк;

без пoвarкниx Пpичин, згiднo пyIIкTy

}{o)ке бути пiдстaвoro для poзipBal{ня

4 cтaтi 40 КЗпП BBDкarTЬся пporyлoм i

Tpy.цoBoГo .цoГoBopy.

.7 ciчня. Piздвo Хpистoве;

. 8 беpeзня - Мiжнapoдниiт жiнoчий.цrнЬ;

. lтpaвня . Мiхснapo,цний,цень сoлiдapнoстi тpyдящиx;
- 9 тpaвня..{ень Пеpемoги;

- 28 uеpвня . {ень Кoнститyцii УкpaiЪи;
.24 ceprtня . !ень Hезaлеrкнoстi УкpaТни;
. 14 lкoвтня . ,.{eнь зaxисникa УкpaiЪи;

- 25'pудня - Piздвo ХpистoBe зa гpигopiaнсЬкиМ кaЛеH.цapеМ;

. o.цин.ценЬ (нeдiля) . Bеликдень;

. o.цин.цень (нeдiля). Tpiйця.

зI



yГo.цoюстopiн Мoжe BсTaHoBЛК)BaTисЯ

З.6. Зriднo ст.50 КЗпП Укpaiни нopм€tЛЬнa TpиB€tJIiсть poбoЧoгo ЧacУ

ДJIЯ всix пpaцiвникiв пiдпpиeмствa нe Мo)кe ПеpеBиII{yBaTИ 40 гo.цин Ha

тЮк.цeнЬ. Molкливий oсoбливий гpaфiк poбoти Дrякиx пiдpoздiлiв тa oКpeМиx

пpaцiвникiв B Ме}кax .цalloгo oбмеx<ення, щo BсTaнoBJIIorтЬся .циpекTopoМ

Центpy зa пoгoДяtеннЯМ з пpaцiвникaМи.

3.7. Пpи пpийoмi нa poбoтy. A тaкoж пiд uaс дiТ тpyдoBoгo .цoгoBopy зa

Jr\,l{UtU 9ruPrfl rvru,кti БUraнOIJJlк)BaTися неПoBнии poOoчии .цrнь З BиЗнaченнЯМ

тpивaлoстi, pe)киivly poбoти i oплaти пpaцi пpoпopцiйнo вiдпpaцьoBalloмy

чaсy.

4. BЦItyCTки

4.1. ПpaцiвникaМ це}ITpy нaДaloTЬся щopi.rнi i дoдaткoвi вiдпyстки

вiдпoвiднo .цo зaкoнo.цaBсTBa УкpaiЪи Ta кoЛекTиBIIoгo /цoГoBopy.

" 4.2. Tpивa.гriсть щopi.rнoТ вiдпyстки, щo :нaДarTЬcЯ кo)кнoivly

Пpaцiвникoвi I{ентpy piзнa, ДЛЯ педaгoгi.rниx пpaцiвникiв _ 42 к€Lлeн.цapниx

ДHЯ, ДЛЯ всix iнlпиX/_ 24 кaJlrнДapниx Дшl.

Пpaвo нa пoBlly вiдпyсткy зa пеpший poбoний piк Пpaцiвник oTpиМy€

Чepeз 6 мiсяцiв poбoти. Зa piпlенням безпocеpе/цнЬoгo кepiвHИКaПpaцiвникoвi

Мoх(е бути HaДaНa ЧacTI4:нa щopi.rнoi oснoвнoi вiдпyсткИ Дo зaкiнчення 6

мiсяцiв. У цЬoМy BиПa.цкy iТ щивa;riсть BизIIaЧaсTЬся пpoпopцiйнo

вiдпpaцьoBalloМy Чaсy.

непoвний poбoний

Чеpгoвiсть :нaДa:нHЯ щopiuниx вiдпyстoк BизнaЧarTЬся ДиprкTopoМ
I{eнтpy нa oснoвi гpaфiкa вiдпyстoк з ypaxyBal{няМ пoтpеб зaбезпеченrrя

нopМЕtJlЬнoi виpoбничoТ дiяльнoстi центpy тa сTBopeнI{я сПpиllтЛиBиx yМoB.цЛя

B1.цпoчинкy

I{eнщy дo

пiдпис.

Пpaцiвникiв. Гpaфiк вiдпyстoк зaTBep.ц)кУrTЬcЯ /циpeкTopoМ

вiдoмa всix пpaцiвникiв пiд30 гpyдня щopoкy i довoдиTЬсЯ .цo

з2



Il{opi.rнa вiдпyсткa Мo)ке 6ути пеpенrсенa Ha iнший пеpioд, як з

iшiцiaтиви диpeкTopa I{ентpy, тaк i I{a BиМory Пpaцiвникa вiдпoвiднo Дo
З{lкoнo.цaBcTBa Укp aiЪи.

У випaдкy ПеpенесенIUl щopi.rнoТ вiдпyстки, нoвиiт стpoк Тi нaдaння

BсTaI{oBЛIоrTься зa зГo.цoЮ мirк Пpaцiвникoм i диpектopoМ ценTpy.

Ha ПpoхaHIIЯ Пpaцiвникa щopi.rнa вiдпyсткa Мo)кe НaДaBaTИcЯ

чaсTиIIaМИ) Зa yМoBи' щo ocIIoBнa безпеpеpBIIa iТ чaстинa будe сTaI{oBиTи не
< t

}IеHIIIе tZ+ кaJrен.цapниx .цн1B.

Зa pirпенням PoбoToДaBця y Bипa.цкaХ, Пepe.цбaчениx Зaкoнo.цaBсTBoМ

УкpaiЪи, Пpaцiвники зa ix Згo.цoЮ МoяtyTЬ 6ути вiдкликaнi з щopi.rнoi
Bl.цПyсTки.

4.з. Зa сiмейними oбстaвинaми Ta з iншrиx ПoBaяtl{иx Пpичин

Пpaцiвникoвi мoxte HaДaBaTkIся вiдпyсткa без збepeжeння зapoбiтнoi ПIIaTkl

тpивaлiстlo не бiльrше15 кaлендapниx днiв нa piк.

Мo)ке кopисTyвaTИcЯ iнrшими BИДaNIИ вiдпyстoк,' 4.4. Пpaцiвник

пеpедбauениМи КЗпП тa Зaкoнoм Укpaiни <Пpo вiдпyстки>>.

4.5 . Пpи звiльrrеннi Пpaцiвникa:
- Пpи н€UIBHOсTi невикopистaнoi вiдгryстки пpaцiвникy BиПЛaЧyrTЬсЯ

ГpoшIoвa кoмпеноaцiя;

- y paзt звiлЬнeнн'l пpaцiвникa Дo зaкiнчення poбoнoгo poкy, зa якиЙ

вiн yх(e oДеpжaB вiдпyсткy пoвнoТ тpивaлoстi, ДЛЯ пoкpитTЯ йoгo

зaбopгoвaнoстi Зaклaд пpoBo/циTь вiдpaxyBalтЯ iз зapoбiтнoi плaти зa днi
вiдпyстки, Щo 6ули нaдaнi B paxyнoк нeвiдпpaцЬoBaнoi чaстини poбo.loгo

poкy. BiдpaxyвaнHя нe пpoBoДЯTЪcЯ

Зaкoнy Укpaiни <Пpo вiдпyсткю>.

y BиПa.цкax пepeдбaчeниx cтaтtelo 22

s.oCнoBI{I oБoB'ЯЗки IIPAцIBIIикIB ЦЕIITPУ

5.1. ПpaцIoBaти чеснo i сyмлiннo' сТpoгo BикoIIyBaTи Пoклa.ценi нa ниx

oбoв'язки.
a - t
J J



5.2. loтp|4NIУBaTИcЯ ДИcЦИIIлiни пpaцi, МaксиМЕUIЬнo BикopисToByIoчи

:обoчий чaс ДЛЯ TBopЧoгo i ефективнoi пpaцi, yTpиMyBaTkIcЯ Д|Й' щo

]аBaяtaIoTь iншим пpaцiвникaМ BикoнyBaTи свoi тpyдoвi oбoв'язки

5.3. BсiляKo ITpaгIryTи .цo пiдвищeннЯ якoсTi тa peзyлЬTaTиBl{oстi свoеi

рoбoти, сyBopo .цoTpиМyBaTI4cЯ BикoнaBсЬкy Дисциплiнy, сepйoзнo зaЙмaтиcя

сBorlo caМooсBlТolo.

5.4. Колo oснoBниx oбoв'язкiв пpaцiвникiв ценTpy BизI{aЧaсTЬся

Пoсa.цoBoro iнстpyкцiеlo.

6. BIДIIOBЦAЛЬIIIсTЬ ЗA IIOPУШЕння TPУДoBoi

ДисциПЛIни I ПPABиЛ BIIУTPIшнЬOгO TPУДoBoгo

PoзПoPЯДкУ Br/uЦЛУ

/

6.1. Зa Пopyшення тpyдoвoi диоциплiни i Пpaвил TpyДoBoГo

внyтpilпнЬoгo poзПopя.цкy зaсTocoByeTЬся тiльки o.цин iз зaxoдiB IIaсTyПI{иx

сTягHеI{Ь:

-.цoгaнy;

. звiльнення.

(вiдпoвiднo.цo стaттi 147 КЗпП Укpaiни)

Пp, oбpaннi виДУ стягнеЁня aдмiнiстpaцiя Пiдпpиемствa IIoBиIIнa

BpaxoByBaTи сTyПiнь тяяtкoстi вчинeнoгo ПpoсTyПкy i зaпoдiяну ним шкo.цy'

oбстaвинvl' Зaякиx вчинrнo пpoсTyПoк, i пoпepеДнIo poбoтy пpaцiвникa.
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Cтягнення oГoЛoцryrться B нaкaзi (poзпopядxreннi) i пoвiдoм ЛЯrTЬcЯ

IIpaцlBIIикoBl II1.ц poзПискy.

6.2. laнi зaxo.ци сTЯгнrнн;I МoxtyTЬ lутизaсToсoBaнi дo пpaцiвникa зa:

. cисTеМaTичIIе IIеBикoнaнн,l Tpy/цoBиx oбoв'язкiв, ПoкJla.цениx нa

пpaцiвникa Tpy.цoвиМ ДoгoBopoМ;

ПoяBy нa poбoтi B IIеTBrpеЗoМy стaнi, B стaнi нapкoTиЧIloгo aбo

ToксиЧнoгo сп'янiння (л.7 ч.1 ст.40 КЗпП Укpaiни);

- ПporyЛ (в тolvгy числi вiдсyтнiсTЬ нa poбoнoмy мiстi бiльшe TpЬox

Гo.цин ПpoTЯГoМ poбouoгo дня) без пoBalltllиx пpичин (п.4 н.1 ст.40 кЗПП

Укpaiни);

. в iнrшиx BиПa.цкaх, пepедбa.rениx Tpy.цoBиМ зaкoнo.цaBсTBoМ.

6.3. Пpaвилa внyтpiшнЬoГo Tpy.цoBoГo poзПopя.цкy вивiшyroться

вiддiлax }Ia Bи.циoМy .цoсTyПIIoМy мiсцi.

Biд тpyдoBoгo кoЛекTиBy
p'екTopa кIшIЗ ..ДoДMц"

' ' "1 
".r,  i  .

(yпoвнoвaлсений Пpe.цсTaвник) :

.Moвчaн / o.B.Кpaвнyк
1т__7-

p.

з5
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Дodшmoк ]Yb 2
t aoКoлекrnuвнozo dozoвopу

Кoмунальнo?o noзаu,tкiльнozo .
нсlвчсlльнozo заклаdу
к,\oнeцькuй oблаcнuй
dumячo - tvtoлodiuснuй ценmp> на 20] 9-2021 poКu

IIITATIIиЙ poзпис

нa 2019 piк
. КПHЗ .do'.ц"*"й oб,u..',й д,"""o.'o,oдi*'"й ц"''р''

(II€BBa yстaнoви)

з 01.01.2019r lrtl

Ns
з/п

Haзвa сTpyкTyplloгo пiдpoздiлy
Ta пocaJl

Tapифнi
poзpяДи

Кiлькiсть
IIITaтHиX IIoсaJI

Пoсaдoвий
oкЛaД (гpн.)

Фoнд зapoбiтнoi
rIЛaTИ нa мiсяць
зa пoсaДoBиМи
oклa.цaМи (гpн.)

I 2 J 4 5
1 [иpектоp t4 1,00 4649,00 4649,00
2 Зaстyпник,циprктopa з I{aBЧ.-

виxoв.poбoти t4-5% 1,00 4416,55 4416,55
Bщдiл бyхгaлтеpськoгo

dблiкy тa гoсП.зaбеспечення

J
Гoлoвний бy<гarrтep-
I{aЧaJIЬник вiддiлy r4-10% 1,00 4184,r0 4184,10

4 8 1,00 3150,00 3150,00
5 Cпецiaлiст iз гoспoдap.

зaбеспечення 7 1,00 2958,00 2959,00
Biддiл opгaнiзaцiйнo.

кaдpoвoi1 пpaвoвoi pобoти тa
технiчногo зaбеспечrнHя

6 Haчaльнlак вipдiлу 11 1,00 З784.00 З784,00
7 Спeцiaлicт 7 1,00 2958,00 2958,00
I Юpист 9 0,50 зз2з,00 166r,50
9 Пpoгpaмiст I 1,00 3150,00 3150,00

l 0 Tеxнiк.oпеpaTop з oIITичI{oгo
yстaTкyBaIIня 4 1,00 2440,00 2440,00

Meтoдисти
l l Метo.цист l 2 1,00 407з'00 4073"00
t2 Метoдист 9 5,00 зз2з,00 16615,00

Кеpiвники тBopчиx
oб.сДнаннь

l 3 Кеpiвник тBopЧoГo oб. еднaння 8 8,00 3150,00 25200,00
t4 Пpaкти.rний псrдсолoг 8 1,00 3150,00 3150,00
15 Педaгoг-opгaнiзaтop I 1,00 3150,00 3150,00
T6 Кyльтopгaнiзaтop 8 1,00 3150,00 3150,00

з6



t7 Пpибиpaльниця 2 0,50 2094,00 1047,00
Усьoгo 27,00 x 89736,15

B.o. д,Ipектopa .//{ Л.B Мoвчшt

4$ф::lQ*$,
."йon'ц"*,и\{ъ
4 /  ^ L - п A г ш и l , l  \  6

(пiдпио) (iнiцiaпи i пpiзвище)
.а

.lkаtФl. o.B. Moлoд
-

(пiдпис) (iнiцiали i пpiзвище)
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Дodаmoк JYb 3

do Кoлeкmuвнozo dozoвopу
Кoл,tунал ьнo Zo noз аulкiль|to Zo
нсlвчсlЛьнozo заклаdу
<!oнецькuй oблаcнuй
dumячo -lwoлodicюнuй ценmp> на 20]9-2021

.it"

УзгoД)кЕннo rБe
Уповновarкений пprДстaBIIик fi.ш

мaтеpiaлЬHoГo зaoxoЧенн,l B пiдвищeннi piвня ефективнoстi Ta якoстi B

Bикoнaннi зaвдaнь,змiцнення BикoHaBЧoi .цисциплiни.

ПoлoхсеннЯ poзpoбленo y вiдпoвiднoстi з Haк€rзoм МIHICTЕPсTBA

OCBITИ I HAУкИ УкPAirшт <пpo BIIopЯ.цкyBaI{нЯ yМoB oIIЛaTи пpaцi тa

зaTBеp.цxtенIш схеМ тapифних

зaклaдiв,yстaнoB oсвiти Ta I{ayкoBI,Ix

КMУ вiд 31 сiчня 200| poКy Nb 78,

poзpядiв пpaцiвникiв нaBч€lJIЬниx

yсTaHoB вiд 26.09,2005 J\b 557,ПoсTaнoBи

Пoстaнoви КМУ вiд 30 сepПня 2002 p.J.&

1298,нaкaзy MiнiстеpсTBa oсвiти УкpaiЪи <Пpo зaTBrp,цженнЯ iнсщyкцii пpo

ПopяДoк oбчислeння зapoбiтнoТ плaти пpaцiвникiв oсвiтn> вiД 15 квiтня 1993

кПнз
Tpуqgвory' кo4Eктивy

ilaвvyк o.B 2019 Ns {- ю

ПoЛo}кEIIня
Пpo пpемiroвaння пpaцiвникiв кo]vlyнaЛьнoгo ПoЗaшкiЛЬнoгo

нaBЧaЛЬнoгo 3aкЛaДy <<!oнeцький oблaсний ДиTяЧo.MoлoДiясний центp>>

Пoлo>кення пpo пpемiroвaння BIIpoBa.цхtyeTЬся з МeTolo .цoсягнrннЯ

кoлективнoi Ta'llTеpсoнaльнoi зaцiкaвленoстi пpaцiвникiв кoМyн€tJlЬнoГo

пoзarшкiлЬнoгo HaBЧ€tJIЬIIoгo зaкJla.цy <<.{oнeцький o6лacниiт .циTяЧo.

мoлoдiжний цeнтp>(дaлi.центp) в кiнцевиx peЗyЛЬTaтax свoеi пpaцi,пoсиЛення

38
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Пoкaзцики,yl}Ioви i рoзмipи пpепliloвaння

1. Пpеплirовaнн'l пpaцiвникiв центpy, здiйснIoсTЬсЯ вiДпoвi.цнo дo ik

oсoбистoГo BI{ескy B ЗaГ€L[Ьнi pезyльтaти poбoTи B Мr)кaх фoндy пpемirовaння,

yTBopенoГo y poзМipi 3-x мiсячнoгo фoндy зapoбiтнoТ плaти Ta екoнoМiТ фoндy
oПлaTи пpaцi нa пiдстaвi нaкaзy Укpaiни J\b 557 вiд 26.09.2005 poкy <Пpo

BПopЯ.цкyBaIIнЯ yМoB oПЛaTи пpaцi Ta зaтBep.цяtення сxeМ тapифниx poзpядiв

пpaцiвникiв нaBЧ€L[Ьниx зaклaдiв,yсTalloB oсвiти Ta l{ayкoBиx yсTaнoB),

Пoстaнoви КMУ вiд 31 сiчня 200I poкy J\Ъ 78, Пoстaнoви КMУ вiд 30 сepПшl

2002 p. J\b l298,нaкaзу Miнiстеpствa oсвiти УкpaiЪи <Пpo ЗaTBrpдхtrнн'l

iнсщyкцii пpo Пopя/цoк oбчислення зapoбiтнoi ПЛaTи пpaцiвникiв oсвiти> вiд

aкTlB цеIITpЕlJIЬHиx

пpaцi пpaцiвникiв

15 квiтня 199з poкy Ns 102,iншиx нopМaTиBнo-пpaBoBиx

opгaнiв Bикo}IaBЧoi влaди З ПиTaI{Ь, щo сToсyIoTЬся oпЛaTи

. пoзarпкiJlЬниx I{aBчЕtJIЬниx зaклaдiв.

2, Пpемiroвaнн,l пpaцiвникiв цеIITpy (кpiм .циpeкTopa цeнтpy)

ПpoBo.циTЬся HaкЕtзoМ .циprкTopa цeнTpy зa пpoПoЗицiями зaстyпникiв

.циpекTopa вiдпoвiднo дo oсoбистoГo BI{ескy кo)Itнoгo пpaцiBникa в зaгaльнi

pеЗyЛЬTaTи poбoти.

Пpемiroвaш:нЯ /циpекTopa цеHTpy ПpoBo.циTЬcЯ Зa piшенням ДиpекTopa

.цеПapTaМеHTy сiм'i, мoлoдi Ta сIIopTy,.{oнецькoi oблдеprкaдмiнiстpaцii.

Пpaцiвники цеHTpy пpемirоIoTЬсЯ вi.цпoвiДнo дo oснoBIIиХ IIoJIoжrнь щo

Bиxo.цЯTЬ з ik фyнкцiй i пoвнoвaяtенЬ B Меяtax екoнoмii фoндy зapoбiтнoТ

IIJIaTИ:

. сyмлiннe Bикoнaння свoik пoсa.цoBиx oбoв'язкiв;

. aкTиBнoТ 1^ra9тi в пi.цгoтoвцi тa pеaлiзaцiТ зaxoдiв щoДo pеaлiзaцii

.цеpжaBнoi пoлiтики сToсoBHo дiтей тa мoлoдi;

. BикoHa}Iня y BсTaнoвленi cTpoки плaнiв poбoти це}ITpy тa фyнкцiй,

якi виxoдяTЬ з сTaTyтy I-{ентpy;

. зa пiдсyмкaми poбoти зa кBapTЕtJI тa зa piк;
з9



. Bi.цПoBiднo дo ix oсoбисToгo BI{ескy B ЗaГ€UIЬнi pезyльтaти poбoти

B Ме}кax кoпrтiв нa oПлaTy пpaцi;

. сBolЧaснo Ta якiсне 
""*o"u""" 

кol{TpoЛЬниx дoкyментiв Ta
HaДaНHЯ звiтiв.

З. Пpемiя нapaxoByeTЬся зa фaкти.lнo вiдпpaцьoвaний Чaс Ha

HapaxoBaнy зapoбiтнy плaтУ Ta iнrцi нaд6aвки в Mr)I(ax фo"дy зapoбiтноi

IIЛaTИ, пеp едбa.rениx дiro.rим з aкoнo.цaBсTBoМ.

4. Пpeмiroвaння ПpoBo.циТься щoмiся.rнo B Мех(ax лiмiтy фoндy
oпЛaTи пpaцi зaTBеp.цжeнoГo нa piк, з ypaxyBaIIHяM eкoнoмiТ' сTBopенoТ зa

paХyнoк нaЯBIIиx вaкaнсiй Ta TиMчaсoвoТ нeПpaцеЗдaтнoстi пpaцiвникiв.

5.

Ba}клиBиx

Зa iнiцiaтИBУ Ta твopuий пiдxiд дo poбoти, Bикoнaнн,l oсобливo

Дop)п{еньКepiвництвa Пpaц1BHик1B зaсTУпI{ик1BDgl^Jlll.Е)fl..l' АwРJ.1ЕгlD r\ЕРrljflицrtja rrPaцrB[IикlB цrIITpy' зa Пo.цaннЯ зaсTyпIIикlB

ДиpекTopa I-{ентpy МoxtyTЬ 6ути Дo.цaткoBo пpемiйoвaнi в Мe)кax eкoнoмii

фoндy oПЛaTи пpaцi.

6. ПpaцiвникaМ нapaxoвyrться нaд6aвки y poзмipi дo 50 вiдсoткiв
Пoca.цoBoгo oкЛa.цy B

Ме)кax rкoномii фo"дy oПЛaTи пpaцi:
. зa Bисoк1 ДoсяГненнЯ y пpaцi;

. Зa BикoнaннЯ oсoбливo вaхсливoi poбoти( нa сTpoк iТ викoнaння);

. Зa cкJIa.цнlсTь, нaПpyx(енiсть y poбoтi.

Гpaни.rний poзмip зЕtзнaчениx нaдбaвoк ДЛЯ o/Щloгo пpaцiвникa не
IIOBинен ПepeBищУBaTLI 50 вiдсoткiв пoсaдoBoгo oкJlaдy.

Пpaцiвникy I{ентpy звiльненoМy y зв'язкy iз пеpеве.цeншlМ I{a
i"-y poбoтy, BсTyПy /цo BищoГo HaBч€tJIЬI{oгo зaкЛaДy' BиxoДy

звiльненoмy Зa скopoченнЯМ rптaтiв, хвopoбoю Ta iнrrrими

ПpиЧинaМи' ПpеМlя нapaxoByeTЬся зa фaктиuнo вiдпpaцЬoBal{иiт чac.

8. Пpaцiвникy I{ентpy пpемiя не BиПЛaчyеTься y BиПaДкax:
. Пopylшення пpaBил BнyTpiшrньoгo Tpy.цoBoгo poзпopяДкy.Дo I00%;

7.

нa пенсiто,

ПoBa}книМи
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. CистемaTиЧне зaпiзнення нa poбoTУ . Дo 100% ;



I00Yo;

сп'янiння - дo 100% ;

. Hевикoнaнн'I Bк€BiBoк тa poзПopЯ.ц)КrнЬ .циprкTopa I{ентpy _.цo

. Пoявa нa poбoтy B стaнi €lJlкoГoЛЬнoГo a6o нapкoTичIloгo

. Пporyл, a6o вiдсyтнiсTЬ нa poбo.loмy мiсцi бiльше 3.x гoдин без

пoвax<нoi Пpичини-дo IUОYo ;

. HевикoLIa;яHЯB ПoBIIoМy oбсязi Пop сo.цoвиx oбoв'язкiв-дo I00%;

. Якщo Дo нЬoГo бyлo зaсToсoBaIIo Дисциплiнapнe сTяГIIеннЯ

вiДпoвi.цнo cт..I47 КЗпП Укpaiни - дo I00Yo.

Haчaльник вiддiлy oргaнiзaцiйнo . кaдpoвoi, ./14'- Л.B. Moвчaнпpaвoвоi poбoти тa технiчнoгo зaбезпеченllя

4I



,Цodаmoк ]{b 4

Кoлryн шlьнozo пo з аul,кfulьнo 20
навчсLtьнozo закzаф .
кf,oнеtsькuй oбзаcнuй
d umяч o _.', on o d iасн uй ц е н mp >

do Кoзекmuвнoeo doeoвopу на 20]9-202tpp.

Пеpe.пiк пpoфeсiй i пoсaД пpaцiвникiвo якi MaютЬ ПpaBo нa щopiннy

ДoДaTкoвy вiдпyсткy Зa oсoбливий хapaктep пpaцi

Haзвa пpoфесiТ Кiлькiсть днiв вiдпyсTки Bид вiдпyсTки

Iнхсенеp.пpoгpaмiст 4к/д Зa oсoбливиiтxapaкTep

пpaцi

Гoлoвний бyxгaлтep Зк/д Зa oсoбливиilxapaктep

пpaцi

Бy<гaлтеp 2к/д Зa oсoбливиilxapaкTep

пpaцi

Haчaльник вiддiлy

oшIP тa TЗ
3к/д З a o сoбл ивуliт xapaкTеp

пpaцi

42
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,Цodшmoк lYb 5

d o Кoлекmuвнo Zo d ozoвopу
Кoмунальнo Zo noз аu,lкiльнo zo

нсlвчаЛьнozo заклаdу
к,\oнецькuй oблаcнuй
dumячo -lwoлodiaснuй ценmp> на 2019-202lpp.

кOMIIЛЕкснI ЗAхo.ЦI4

tцoДo BстaIIoBЛення нopРIaTивiв безпекиo гiгiсни пpaцi тa

виpoбничoгo сеpеДoBищa, пiДвищеHIIя iснyюнoгo piвня oxopoни Пpaцr'

зaпoбiгaння BиПa,цкaм пpoфесiйниx ЗaxBopюBaнЬ Ta aBaprи.

Гoлoвний бyxгaлте p hаФ o.B. Мoлoд

(пiдпис)

Oсoбиo

вiДпoвiДaльнi зa

Bикoнaння

Cтpoк

Bикoнaння

Плaнoвa

вapтiсть
Змiст зaхoдiв

Biдпoвiдasънутiт

з oxopoни пpaцi
З.иiт' кBapT€tJI

2020 p.

Haвчaння з oxoppни Ilpaцl

вiдпoвiДaлЬнoгo yстaIIoBи з

oxopoHи Ilpaцl

43



fodamoк JYb 6

do Кoлекmuвнo?o d ozo вopу
Кoмун аltьн o eo no з аulкiл ьн o z o
навчсlЛьнoеo заклаdv
<fioнeцькuй o6лаcнuй
dumячo _лцoлodiэtcнuй цeнmp> на 2019-202Lpp.

Пеpепiк пpофесiй i пoсaд, якi мaroтЬ пpaBo нa бeзкoIIIToBIIе oTpиПIaHHя

спецiaльшoгo oДЯЧ l спецiaльнoгo BзyTTя' iнrших зa сoбiв iндивiдyaлЬнoгo

ЗaхисTv

J\b

пl

п

HaймeнyвaЦня

пpoфесiй Ta ПoсaД

HaйменyBaння сПецoДяry'

сПецBзyTTЯ Ta зaпoбiясних

пpистpoiЪ

Cтpoк eксплyaтaцii

(мiсяцiв)

1. Cпецiaлiст iз

ГoсПo.цapсЬкoГo

зaбезпеченIlll

Хaлaт бaвoвняний

I2

2. ПpибиpaпЬниця Xarraт бaвoвняниil

Pyкaвицi кoмбiнoвaнi

Пpu вuмuваннi пidлozu i

lwicць Зсt?сIJlьнozo

кopLiсmу всlння d o d аmкo в o :

Чoбoти гyrrлoвi

Pyкaвицi ryмoвi

12

2

l2

6
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flodаmoк Jvb 7
d-o Кoлекmuвнoеo doeoвopу
Кoл,tу н ал ьн o Z o no З сlu,uкlЛ b н o 2o
ttавча,ль|to еo з аклаdv
<<!oнецькuй oблаcнuй
dumячo -twoлodiэюнuй ценmp> на 20]9-202lpp.

ПЕPЕЛIк
шoсaД пpaцiвникiв зaклaДy' яким безкoшToBIlo нataюTЬся ПrЦк)чi зaсoби

JE

п/п

Ilepeлiк пoсaД Якi зaсoби

нa.цaюTЬся

Tepмiн

BI|кoрисTaHIIя

I Пpи6пpaлЬницЯ Милo Ty€IJIеTIIе,

гoспo.цapЧe, сo.цa

xapчoBa'

к€шЬцинoBaHa'

пpaльний

пopoшoк, митo.ri

зaсoби дoзвoлeнi

Мiнздpaвoм

Ш{oмiся.rнo

вiдпoвiднo дo

нopМ

I2 I 
Cпeцiaлiст iз гoсПo.цapсЬкoгo

| зaбезпeveHIIя

lМилo
I
I
| гoспoдapчe. iнlшi
t^
I
| миючi зaсoби.

.цoзBoЛенi для

BикopистaI{нlI B

Нaвuaльнoмy

зaкЛaДr

lT"*'Т""o
l 
B1ДгIOB1ДIIO /цo

rropM
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