
* >

%

«к
У\У

Іі ̂
1 І)\ л

№

Колективний договір
між адміністрацією і профспілковим комітетом

Володимир-Волинської ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

ШКОЛИ І—III СТУПЕНІВ № 1

СХВАЛЕНО
загальними зборами трудового колективу 
Володимир-Волинської загальноосвітньої 
школи І—III ступенів №1 
Протокол №.0 від «//» вересня 2019 р. 
Колективний договір набув чинності з 
« » ___________ 20 року



Колективний договір між адміністрацією Володимир-Волинської 
загальноосвітньої школи 1—III ступенів №1, в особі директора школи 
Самусєвої Людмили Віталіївни, яка представляє інтереси власника і має 
відповідні повноваження з однієї сторони і профспілковим комітетом, в 
особі голови профспілкового комітету Адамчук Валентини і еннадіївни, яка 
відповідно до:

- ст.247 КЗпП України;
- ст.37 Закону7 України “Про професійні спини, їх права та 

гарантії діяльності9' від 15.09,1999 року №1045-ХІУ (із змінами);
- до Закону7 України «Про колективні договори і угоди» від 01.07Л993 

року №3356- ХІІ(зі змінами);
- ст.2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліетів)» від 03.03.1998 року №137/98-ВР(із змінами);
- положень Галузевої угоди між Міністерством освіти та науки 

України та ІДК профспілки працівників освіти і науки України;
- регіональної угоди між управлінням освіти, молоді та спорту, 

обласної державної адміністрації та обласним комітетом профспілки 
працівників освіти і науки України;

- Колективного договору між управлінням освіти міськвиконкому та 
міським комітетом профспілки працівників освіти;

- чинного законодавства України,
представляє інтереси працівників Володимир-Волинської 

загальноосвітньої школи 1—III ступенів №1 у галузі виробництва, праці, 
побуту, культури і захищає їх трудові, соціально-економічні права та 
інтереси з другої сторони.



Розділ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі 

якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих і 
трудових відносин, сторони домовились про наступне:

1. Цей колективний договір є безстроковим.
2. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового

колективу, протокол № від вересня 2019 року і набуває чинності з
дня його підписання.

3. Цей колективний договір діє до прийняття нового.
4. Сторонами колективного договору є:

- адміністрація Володимир-Волинської загальноосвітньої школи 
1-111 ступенів №1, як орган управління, в особі директора школи Самусєвої 
Людмили Віталіївни, з однієї сторони;

- профспілковий комітет первинної профспілкової організації 
Володимир-Волинської загальноосвітньої школи І-ГІІ ступенів №1, в особі 
голови профспілкового комітету Адамчук Валентини Геннадіївни, яка 
відповідно до ст. 247 КЗпП України, ст.37 Закону України "Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності” представляє інтереси працівників 
Володимир-Волинської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів №1 у галузі 
виробництва, праці, побуту, культури, з іншої сторони.

5. Директор Володимир-Волинської загальноосвітньої школи І-Ш 
ступенів №1 визнає профспілковий комітет єдиним повноваженим 
представником всіх працівників Володимир-Волинської загальноосвітньої 
школи 1-ІІІ ступенів №1 в колективних переговорах.

6. Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального 
партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної 
відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні 
переговорів (консультацій) щодо укладання колективного договору, 
внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально- 
економічних і трудових відносин.

7. Положення цього колективного договору діють безпосередньо 
і є обов'язковим для дотримання адміністрацією, працівниками і 
профспілковим комітетом.

8. Колективний договір укладений згідно з чинним законодавством 
Генеральною, галузевою, регіональною угодами.

9. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників 
установи. Невід’ємною частиною договору є додатки до нього.

10. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в 
обов’язковому порядку у зв'язку зі зміною чинного законодавства, 
Генераіьної, галузевої, регіональної угод з питань, що є предметом 
колективного договору та з ініціативи однієї із сторін після проведення 
переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чішності після 
схвалення загальними зборами (конференцією) працівників.
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11. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін, доповнень до 
колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення 
приймаються у 10 денний строк з дня їх отримання іншою стороною.

12. Після закінчення строку дії колекгивного договору, продовжується 
його дія до прийняття нового договору.

13.Зміна керівництва, складу, структури та назви сторін не спричиняють 
за собою припинення дії договору. У випадках реорганізації установи договір 
може переглядатись за згодою сторін.

14. Після схвалення проекту колективного договору уповноважені 
представники сторін у термін 5 днів підписують колективний договір.

15. Після підписання колективний договір подається для реєстрації в 
управлінні праці та соціального захисту населення Володимир- 
Волинського міськвиконкому.

16. З умовами колективного договору повинні бути ознайомлені всі 
працівники, що працюють в даній установі, протягом місяця з дня його 
прийняття (ст.9 Закону України „Про колективні договори та угоди”).

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

18. Переговори щодо укладання нового колективного договору на 
наступний термін починається не пізніше як за 2 місяця до закінчення строку 
дії колективного договору.



Розділ II

ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Адміністрація зобов’язується:

1. Забезпечити ефективну діяльність Володимир-Волинської 
загальноосвітньої школи ї—III ступенів №1. виходячи з фактичних обсягів 
фінансування, та раціональне використання спеціальних коштів для 
підвищення результативності роботи та поліпшення становища працівників.

2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази 
Володимир-Волинської загальноосвітньої школи і-ІІІ ступенів №1. 
Створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу, 
дотримання державних стандартів та державних соціальних гарантій.

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

4. Видати на руки працівникам школи посадові інструкції працівників 
установи з конкретними нормами праці.

5. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках 
заперечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо 
прогнозується їх вивільнення на підставі п,1 ст.40 КЗпГІ України.

6. Застосовувати контрактну форму трудового договору для 
новоприйнятих працівників строком не більше 1 року (Постанова КМУ від 
19.03.94р. №170 „ Про впорядкування застосування контрактної форми 
трудового договору”).

7. Відповідно до заявок забезпечити працевлаштування в установі освіти 
випускників педагогічних навчальних закладів за отриманою спеціальністю, 
уклавши з ними безстроковий трудовий договір та установивши їм 
навчальне навантаження в обсязі не нижче кількості годин на ставку 
заробітної плати.

8. Обмежити укладання строкових договорів з працівниками з мотивації 
необхідності його випробовування. Не допускати переукладання 
безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення 
пенсійного віку з ініціативи власника (Угода між управлінням освіти, молоді 
та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської ради та міським 
комітетом Профспілки працівників освіти і науки на 2017-2021р.р., п. 2,5)

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

10. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором 
роз’яснити під розписку його права, обов’язки, інформувати про умови 
праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно 
до чинного законодавства і даного колективного договору, /ст. 5 Закону 
України "Про охорону праці"/.

11. Залучати до викладацької роботи:
- керівних, педагогічних працівників даної установи;
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- працівників інших підприємств, установ, організацій на умовах 
погодинної оплати лише за умови забезпечення штатних педагогічних 
працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної 
кількості годин на ставку.

12. Сприяти керівнику навчального закладу у введені в штат школи 
медичного працівника відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки 
України від 06.12.2010р. №1205 «Про внесення змін і доповнень до 
Методичних рекомендацій з питань порядку формування штатів 
загальноосвітніх навчально-виховних закладів».

13. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за 
попереднім погодженням з профспііковим комітетом згідно з чинним 
законодавством.

14. ЗвСіьнення педагогічних працівників у зв’язку із зменшенням обсягу 
роботи, скороченням чисельності або штату’ здійснювати лише після 
закінчення навчального року.

15. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням 
розривати з ним трудовий договір /в тому числі строковий/, якщо в установі 
не виконується законодавство по охороні праці, умови колективного 
договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст.7 
Закону України "Про охорону праці").

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

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

18. Про запровадження нових норм чи зміну7 чинних норм праці 
повідомляти працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.

19. Включати представника профкому до складу тарифікаційної та 
атестаційної комісій.

20. Згідно з пунктом 21 Типових правил внутрішнього розпорядку для 
працівників діє п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. 
При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) 
визначається правилами внутрішнього розпорядку або Графіками змінності, 
які затверджує керівник закладу освіти за погодженням з профспілковим 
комітетом закладу з додержанням тривалості робочого тижня.

21. Затверджувати режим роботи, графіки роботи, розклад уроків за 
погодженням з профспілковим комітетом.

22. Забезпечити при складанні розкладу навчальних занять оптимальний 
режим роботи:

дія тих, хто поєднує роботу з навчанням;
для незвільнених від основної роботи голів профкомів.

23. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання 
ними професійних обов’яків (за винятком випадків, передбачених чинним 
законодавством).
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24. Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням
з профкомом. Попередній розподіл навчального навантаження на 
наступний навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року, 
про що повідомляти працівників. Навчальне навантаження в об’ємі 
менше тарифної ставки встановлювати за письмовою згодою
працівників. Передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, 
в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого 
мистецтва, музики, лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин 
та обов'язкової письмової згоди учителів початкових класів,
забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п. 74 
Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

25. У разі запровадження чергування, то графік чергування, його 
тривалість і розміри компенсації затверджує керівник закладу за 
погодженням з педагогічним колективом та профспілковим комітетом. 
Залучення педагогічних працівників до чергування в закладі регулюється 
п.24 Типових правил внутрішнього розпорядку. Забороняється залучати до 
чергування у вихідні та святкові дні вагітних жінок та матерів, які мають 
дітей віком до трьох років.

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

27. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за 
погодженням з профспілковим комітетом.

28. Контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни, 
правил внутрішнього розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового 
морально-психологічного мікроклімату.

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

30. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по 
розгляду індивідуальних трудових спорах.

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

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

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

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

4. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.
5. Активно і в повній мірі реалізувати права, надані йому відповідно до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (з 
урахуванням змін і доповнень, внесених згідно з листом Міністерства освіти 
України від 18.04,94р. №1/-99-88), Законом України "Г-Іро професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності".
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Сторони домовились про наступне:

встановити в установі п'ятиденний робочий тиждень з двома 
вихідними днями в тиждень;

вживати заходів для недопущення прийняття законодавчих актів, які 
загрожують звуженням прав і свобод громадян в галузі освіти, зокрема тих, 
що стосуються:

• зміни нормативів щодо наповнюваності класів загальноосвітнього 
закладу, передбачених положенням ст.14 Закону України «Про загальну 
середню освіту», а також норм щодо кількості учнів у групах при поділі 
класів для вивчення окремих предметів;

• збільшення обсягу педагогічного навантаження порівняно з 
передбаченим ст.25 Закону' України «Про загальну середню освіту»;

• зменшення кількості годин в навчальних планах загальноосвітнього 
навчального закладу;

• зміни умов нормування праці педагогічних працівників, зокрема 
включення обсягу педагогічної роботи, пов'язаної із зовнішнім незалежним 
оцінюванням, до педагогічного навантаження педагогічних працівників;

сприяння вирішенню питань щодо забезпечення проведення 
індексації та компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням 
термінів здійснення відповідних виплат;

затвердження кошторисів доходів і видатків, штатного розпису за 
погодженням з профспілковим комітетом і доведення їх до відома трудового 
колективу;

упередження виникнення колективних трудових спорів, а в разі їх 
появи -  прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів 
відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів)».

- передавати уроки з окремих предметів у  початкових класах, в т.ч. 
уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, 
музики, лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової 
письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату 
праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення 
заробітної плати працівників освіти.



Розділ III
Забезпечення продуктивної зайнятості та 
соціальних гарантій у сфері зайнятості

Адміністрація зобов’язується:

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

2. При виникненні необхідності вивільнення працівників у зв’язку із 
змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, 
реорганізацією або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності 
або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП України):

- повідомляти працівників за 2 місяці до звільнення під розписку:
- здійснювати вивільнення лише після використання усіх можливостей 

забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок 
звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т. д.;

- повідомляти не пізніше, як за два місяці у  письмовій формі державну 
службу зайнятості (п. 5 ст. 20 Закону України “Про зайнятість”);

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

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

4. Вжити заходів щодо недопущення вивільнення працюючих з 
ініціативи власника (понад 3% чисельності працівників впродовж 
календарного року). Здійснювати звільнення педагогічних працівників у 
зв'язку із скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального 
року (п.5.3.5. Галузевої угоди).

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

6. Застосовувати для забезпечення продуктивної зайнятості гнучкі 
режими праці та інші заходи, які сприяють збереженню та розвитку системи 
робочих місць (ст. 13 Закону України “Про зайнятість”).

7. Забезпечити контроль за організацією курсової перепідготовки 
педагогів та керівника навчального закладу з урахуванням нових та 
вдосконалених навчальних програм, підручників, навчальних посібників.

8. Забезпечити право щодо залишення на роботі окремих категорій 
працівників при скороченні чисельності штатів (ст. 42 КЗпП України).

9. Здійснювати своєчасну' та в повному обсязі виплату вихідної допомоги 
звільненим працівникам (ст. 44 КЗпП України).
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10. Забронювати робочі місця для соціально-незахищених верств 
населення згідно ст.5 Закону України «Про зайнятість населення» та 
розпоряджень місцевого сахмоврядування.

11. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням 
розривати з ним трудовий договір ( в тому числі строковий), якщо в установі 
не виконується законодавство про охорону праці, умови колективного 
договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст.7 Закон 
України „Про охорону праці'’).

12. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, 
педагогічні працівники залучаються до педагогічної та організаційної роботи 
в межах часу, що не перевищує їхнього навчального навантаження до 
початку канікул (п. 25 Типових правил внутрішнього розпорядку для 
працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених 
наказом Міністерства освіти України від 20.12.93 р. № 455).

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

14. Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за 
виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або 
колективним договором і розмір такої оплати праці не може бути нижчим 
середнього заробітку.

Профспілковий комітет зобов’язується:

1. Вести роз’яснюваїьну роботу з питань трудових прав та соціального 
захисту вивільнюваних працівників.

2. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним 
законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права 
залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпГІ України. Не допускати 
звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей 
віком до трьох років (до шести років - частина друга ст.149 КЗпП України), 
одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда 
(ст. 184 КЗпП України).

3. При необхідності надавати матеріальну допомогу вивільнюваним 
працівникам у розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів 
профспілкового бюджет^’ (при їх наявності).

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

Сторони домовились:

- при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право 
залишення на роботі у випадку однакової проду ктивності праці і кваліфікації, 
крім передбачених законодавством, надається також:
- особам передпенсійного віку;
- працівникам, в сім’ях яких є особи, що мають статус безробітних;
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- особам, що навчаються;
- сім'ї, які мають дітей віком до шести років:
- одинокі матері які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
- сім’ї, які мають дітей інвалідів,

- з метою створення педагогічним працівникам відповідних умов 
праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та 
зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для 
призначення відповідного виду пенсії:

• При звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти 
у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе 
навантаження:
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Розділ IV

РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ
Адміністрація зобов’язується:

1. Забезпечити встановлені діючим законодавством тривалість робочого 
часу і часу відпочинку для працівників школи. Запровадження надурочних 
робіт допускати лише у випадках і порядку, передбачених діючим 
законодавством. Не вимагати від працівника виконання роботи, яка не 
обумовлена трудовим договором та посадовою інструкцією.

2. Забезпечити дотримання встановленої законодавством тривалості 
робочого тижня та робочої зміни згідно з Правилами внутрішнього 
розпорядку і графіком роботи, затвердженими адміністрацією:

- для адміністративно-господарського та іншого обслуговуючого 
персоналу -  п'ятиденний робочий тиждень становить 40 годин, вихідні дні -  
субота, неділя;

- напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи 
скорочується на одну годину;

- робочий день вчителів та вихователів визначити згідно розкладу 
уроків, який погоджується з ПК і затверджується директором школи. Вихідні 
дні педагогічним працівникам надаються згідно графіка та погодженіз ГЖ.

3. Навчальне навантаження викладача визначається обсягом 
навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві, та 
вираженим в академічних (облікових) годинах (п.5.2.6. Галузевої угоди).

4. Питання про тривалість робочої години педагогічного працівника 
регулюється п.64 Інструкції №102, згідно з якою ставки заробітної плати 
встановлюються виходячи із витрат робочого часу в астрономічних годинах 
(60 хв.). Короткі перерви між уроками є робочим часом педагогічного 
працівника,

5. Розподіл педагогічного навантаження у загальноосвітньому 
навчальному закладі здійснюється його керівником і затверджується 
відповідним органом управління освіти. При цьому, педагогічне 
навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу обсягом 
менше 18 годин встановлюється тільки за його згодою.

6. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 
допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що 
передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою 
педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

7. Види навчальних занять, що входять до обов'язкового обсягу 
навчального навантаження викладача відповідно до його посади, 
встановлюються предметною або цикловою комісією (п.5.2.7. Галузевої 
угоди).

8. Не допускати зменшення обсягу навчального навантаження особам 
передпенсійного віку (п.4.2.9. Галузевої угоди).

9. Згідно з пунктом 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної 
плати працівників освіти навчальне навантаження між учителями та
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іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за 
погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, 
передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних 
кадрів та інших конкретних умов, що склалися у відповідному навчальному 
закладі та з обов'язковим дотриманням Кодексу законів про працю України.

10. Забезпечити встановлення педагогічним працівникам скороченої 
тривалості робочого часу відповідно до чинного законодавства (п.5.1.7, 
Г алузевої угоди).

11. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з 
дозволу профкому з оплатою її у відповідному розмірі, обов’язково за 
наказом). Організація надурочних робіт здійснюється у випадку 
передбачених ст.62 КЗпП України. Надурочні роботи не повинні 
перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів 
підряд і 120 годин на рік.

12. Запроваджувати підсумований облік робочого часу для працівників, 
умови роботи яких неможливі з додержанням щоденної або щотижневої 
тривалості робочого часу (сторожів, робітників, зайнятих експлуатацією та 
обслуговуванням приміщень).

13. Залучати працівників до заміни тимчасово відсутніх працівників 
лише за їх згодою.

14. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний 
навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року. Повідомляти 
працівників про зміну розмірів навчального навантаження не пізніше ніж за 2 
місяця до змін. Навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки 
встановлювати лише за письмовою згодою працівника. Пунктом 20 Типових 
правил внутрішнього розпорядку визначено, що керівник закладу освіти 
зобов’язаний довести до відома педагогічних працівників у кінці навчального 
року (до надання відпустки) обсяг їхнього педагогічного навантаження на 
наступний навчальний рік.

15. Створити умови матеріально-відповідальним особам для 
забезпечення збереження довіреного їм майна.

16,Забезпечити відповідно до санітарно-гігієнічних норм температурний, 
повітряний, світловий і водний режими в закладі.

17. Забезпечити дотримання встановлених чинним законодавством норм 
тривалості робочого часу і часу відпочинку для працівників школи.

18. Вільний від навчальних занять день для методичної роботи надавати 
керівникам методоб'єднань і вчителям. Використовувати цей день за 
відповідним призначенням.

19. Залучення учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за 
медичними показаннями, а також асистентів учителів до виконання іншої 
організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період здійснюється в 
межах кількості годин навчального навантаження, установленого при 
тарифікації до початку канікул (п.5.2.2. Галузевої угоди).

20. Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у 
період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не 
більше одного місяця до роботи в оздоровчому таборі з денним 
перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на
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базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати 
кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи чи 
при укладенні трудового договору (п.5.2.3. Галузевої угоди).

21. Відпустки. Графік щорічних оплачуваних відпу сток затверджувати 
за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 5 січня і доводити до 
відома працівників про дату початку відпустки не пізніше, ніж за 2 тижні 
до встановленого графіком терміну (ст.10 Закону України «Про відпустки»)

22. У випадку подіту відпустки на частини за бажанням працівника 
основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 
календарних днів. Невикористану' частину відпустки надавати педагогічним 
працівникам у канікулярний період (п.4 Постанова Міністрів України від 14 
квітня 1997 року №346). Перенесення щорічної відпустки здійснювати у 
випадку, передбаченому ст.И Закону України «Про відпустки».

23. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років 
або дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану 
відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і 
вихідних. Відпустку такої ж тривалості надавати:

- жінкам, які всиновили дітей,
- батькам, які виховують дітей без матері (в тому числі і у разі триваюго 

їх перебування у лікувальному закладі),
- особам, які взяли під опіку дітей,
- вдовам та одиноким матерям, які мають дітей віком до 18 років.
(стаття 73 Кодексу законів про працю України)
(ч. 1, ст. 19 Закону України „Про відпустки” із змінами, внесеними 

згідно із Законом №2128-ІУ від 22.10.2004 р,).
24. Надавати відпустку (або її частину) керівним та педагогічним 

працівникам протягом навчального року у зв’язку? з необхідністю санаторно- 
курортного лікування (Постанова Кабінетів Міністрів України від 14 квітня 
1997 року №346).

25. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу 
щорічну основну відпустку повної тривалості.

26. Здійснювати відкликання працівника із відпустки лише за його 
згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст.12 Закону 
України “Про відпустки”).

27. За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за 
частину щорічної відпустки (при умові, що тривалість фактично наданих 
працівникові щорічної основної і додаткових відпусток не повинна бути 
меншою, ніж 24 календарних днів).

28. Забезпечити надання працівникам щорічних оплачуваних відпусток 
не менш ніж 56 календарних днів педагогічним працівникам та 24 
календарних дня іншим категоріям працівників згідно з чинним 
законодавством.

29. Забезпечити дотримання чинного порядку щодо включення жінкам 
до стажу роботи, який дає право на щорічні відпу стки, періодів їх роботи на 
умовах неповного робочого часу, під час частково оплачуваної відпустки по 
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
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30. Надавати можливість подружжю, працюючому в даній школі 
отримувати відпустки одночасно.

31. Надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим 
її збереженням лише за наявності особистої заяви працівника, і не більше 15 
календарних днів,

32. Надавати відповідно до законодавства відпустку працівникам, яким 
за їх бажанням може надаватись щорічна відпустка повної тривалості до 
закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи в даній установі, 
організації на умовах колективного або трудового договору.

33. Забезпечити надання додаткових відпусток працівникам із 
ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із 
списками посад, робіт та професій, визначених колективними договорами та 
на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим 
робочим днем (п.5.3.10. Галузевої угоди)

34. Директору школи за рахунок позабюджетних надходжень надавати 
оплачувані відпустки у випадках:

- особистого шлюбу -  1 день;
- особистого дня народження -  1 день (тільки в канікулярний період);
- при народженні дитини -  2 дні;
- при шлюбі дітей -  1 день;
- смерті різних -  1 день;
- за виконання громадських обов'язків голові профспілкового комітету 

школи до 6 днів. (Угода між управлінням освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Володимир-Волинської ради та міським комітетом 
Профспілки працівників освіти і науки на 2017-2021р.р., и. 5.14, 5.14.1- 
5.14.6)

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

- донорам -  3 дні;
- жінкам, які виховують двоє і більше дітей до 16 років -  5 днів;
36. Надавати працівникам невикористані з поважних причин основні і 

додаткові відпустки в інші канікулярні періоди, відпустки в рахунок 
наступної літньої відпустки для санаторно-курортного лікування та у 
випадках гострої обгрунтованої потреби (хвороби рідних, реабілітації після 
важкої хвороби, інших складних сімейних обставин) (Угода між управлінням 
освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської ради 
та міським комітетом Профспілки працівників освіти і науки на 2017- 
2021р.р., п. 5.15) Крім основної оплачуваної відпустки, працівникам за їх 
бажанням, надавати відпустку без збереження заробітної плати, строком, 
який не перевищує 15 календарних днів на рік.

37. Для окремих категорій працівників з високим інтелектуальним і 
нервовим навантаженням (учителі, викладачі та ін.) статтею 51 КЗпП 
України передбачено встановлення скороченої тривалості робочого часу.

Сторони домовились:
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- Спільними зусиллями сприяти виконанню в межах встановленого фонду 
заробітної плати в розмірах і в порядку, визначених Кабінетом Міністрів 
України:
- Статті 57 Закону України «Про освіту» щодо встановлення посадових 
окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам у відповідних 
співвідношеннях до середньої заробітної плати працівників промисловості.

- Вживати заходів для встановлення підвищеної оплати праці 
педагогічних та інших працівників навчальних закладів за роботу з ВІЛ- 
інфікованими дітьми та у інклюзивних класах (групах)

Періоди, в продовж яких в навчатьних закладах не здійснюється 
навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно- 
епідеміологічними, кліматичними чи іншими, незалежними від працівниками 
обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. В 
зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, 
організаційно -  методичної, організаційно -  педагогічної робіт відповідно до 
наказу керівника закладу у порядку, передбаченому колективним договором 
та правилами внутрішнього трудового розпорядку (п.5.2.1. Галузевої угоди).



Розділ V

ОПЛАТА ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Адміністрація зобов’язується:

I. Оплата праці, Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, 
порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи 
компенсаційних виплат, положень про преміювання,

2. Оплату праці здійснювати згідно Положення про оплату праці.
3. Відповідно до ст. 15 Закону України “Про оплату праці” погоджувати 

з профспілковим комітетом умови оплати праці в установі (Додатки №4, 5)
4. Виплачувати працівникам школи заробітну' плату у грошових знаках, 

що мають законний обіг на території України, тобто в гривнях, за місцем 
роботи але не рідше ніж двічі на місяць через проміжок часу, що не 
перевищує 16 календарних днів і не пізніше 7 днів після закінчення періоду, 
за який здійснюється виплата.

5. Розміри тарифних ставок і схеми посадових окладів працівників 
встановлювати згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 
26.09.2009 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці» та 
Постановою КМУ від 30.08.2009 року №1298 «Про оплату праці працівників 
на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів» з можливими 
наступними змінами та доповненнями.

6. Заробітну плату виплачувати згідно штатного розпису.
7. Заробітна плата виплачується працівникам з місцевого бюджету 

регулярно в робочі дні до 15 і до ЗО числа поточного місяця, а для 
педагогічних працівників з державної субвенції авансова проплата до 20 і 
заробітна плата до 05 числа, але не рідше двох разів на місяць через 
проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

8. При співпадати термінів виплати авансу чи зарплати з вихідними 
днями, святковим або неробочим днем заробітну плату виплачувати 
напередодні ( ст. 115 КЗпП України), (п.6.3.12. Галузевої угоди).

9. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про 
загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і 
підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати („Оплата праці” 
згідно ст. 115 КЗпП України).

10. Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків 
відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв 
працівників. Забезпечувати компенсацію втрати частини заробітної плати 
через порушення термінів її виплати згідно з чинним законодавством 
(п.6.3.13., 14. Галузевої угоди).

I I. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку 
із порушенням строків її виплати провадиться відповідно до індексу 
зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, 
встановленому чинним законодавством.

12. Своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів згідно 
постанови КМУ від 17.07.03 р. №1078 в межах прожиткового мінімуму.

17



установленого для працездатних осіб та осіб, які навчаються, відповідно до 
юго законодавства у зв'язку із зростанням цін і тарифів на споживчі 

товари та послуги.
13. Здійснювати оплату праці вчителів, які викладають декілька 

гдметів інваріантної складової навчального плану, зокрема й у іншому
загальноосвітньому навчальному закладі, та пройшли курси підвищення 
кваліфікації з цих предметів, виходячи з присвоєної кваліфікаційної категорії 
з основного предмета (за фахом) (Угода між управлінням освіти, молоді та 
спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської ради та міським 
комітетом Профспілки працівників освіти і науки на 2017-2021р.р., п.4.40).

14. Забезпечити підвищення кваліфікації учителів початкових класів з 
іноземної мови, інформатики, які не є фахівцями з цих предметів. (Угода 
між управлінням освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир- 
Волинської ради та міським комітетом Профспілки працівників освіти і 
науки на 2017-2021р.р., п.4.41).

15. Забезпечувати оплату праці працівників закладу освіти за заміну 
будь-яких категорій тимчасово відсутніх працівників у повному розмірі за 
їхньою кваліфікацією, (п.6.3.18. Галузевої угоди).

16. Відповідно до п.73 Інструкції №102 погодинна оплата праці 
педагогічних працівників навчального закладу допускається лише при оплаті 
за години заміщення тимчасово відсутніх у зв’язку з хворобою або з інших 
причин педагогічних працівників, яке тривало не більше 2 місяців. Якщо ж 
заміщення тривало понад 2 місяці, то оплата праці вчителя проводиться з 
першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного 
навантаження в порядку, передбаченому п.68 цієї Інструкції, тобто за 
тарифікацією. При з’єднанні двох груп оплата здійснюється в розмірі 50% 
посадового окладу. Г1 ого динну оплату праці при нарахуванні заробітної 
штати вчителям, які ведуть індивідуальне навчання з учнями, застосовувати 
не можна.

17. Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збереження 
середньої заробітної штати та забезпечення допомогою у зв’язку з 
тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, виходячи із 
посадового окладу (ставки) того місяця, в якому відбулася подія, пов’язана з 
відповідними виплатами з урахуванням постійних доплат і надбавок 
(постанова Кабінету Міністрів України №100 від 8 лютого 1995р., №348 від 
16 травня 1995р.)

18. Період перебування працівника у  відрядженні оплачується 
відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, тобто 
дні відрядження оплачуються середня заробітна штата.

19. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні 
трудового договору:

з підстав, зазначених у п.б ст.36, п.п 1,2,6 ст.40, ст.39 КЗпП (при 
порушенні власником або уповноваженим ним органом законодавства про 
працю, умов колективного або трудового договору) у розмірі середнього 
місячного заробітку;
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у випадку призову або вступу на військову службу, направлення на 
альтернативну (невійськову) службу (п.З ст.36 КЗпП) у розмірі не менше 
двохмісячного середнього заробітку (ст.44 КЗпП України);

у випадку, якщо працівники вимушені розірвати трудовий договір з 
причин невиконання власником або уповноваженим ним органом вимог 
законодавства і зобов'язань колективного договору з охорони праці у розмірі 
тримісячного середнього заробітку (ст.44 КЗпП, ст.7 Закону України "Про 
охорону праці").

20. Вживати заходів для встановлення:
- розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого 

тарифного розряду на рівні не нижче мінімальної заробітної плати;
- підвищених посадових окладів працівникам, яким присвоєні почесні, 

вчені, педагогічні звання та наукові ступені, замість здійснення доплат за ці 
звання та наукові ступені (п.6.1.3. Галузевої угоди).

21. Забезпечити своєчасне і правильне встановлення і виплату 
працівникам заробітної плати з урахуванням зміни розміру мінімальної 
заробітної плати, освіти, стажу- роботи, категорії, звань, наукових ступенів 
(п.6. Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

22. Забезпечити додержання розміру мінімальної заробітної плати 
відповідно до Закону7 України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

- посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду за Є Т С г р н .
23. Гарантувати оплату праці за роботу в понадурочний час, у святкові 

та вихідні дні у відповідності до діючого законодавства.
24. Оплату робочого часу ш вимушені простої із розрахунку місячної 

норми робочого часу, не з вини працівника (виникла виробнича ситуація, 
небезпечна для життя чи здоров'я працівника, або для людей, які його 
оточують, і навколишнього природного середовища) проводити відповідно 
до чинного законодавства, за ним зберігається середній заробіток, але не 
нижче мінімального розміру заробітної плати, гарантованого державою, (ст.6 
Закону України «Про охорону праці»)

25. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводиться з 
незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, 
епідемії, сільгоспроботи і т. д.), з дотриманням при цьому умов чинного 
законодавства.

26. При встановленні вчителям навчального навантаження на новий 
навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися 
принципу наступності роботи, викладання предметів у класах, групах 
(п.6.3.1. Галузевої угоди).

27. Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у 
відпустці по догляду за дитиною, навчальне навантаження під час
тарифікації на відповідний навчальний рік у обсязі не менше ставки. На 
період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передавати 
вчителям. Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним 
працівникам навантаження, встановлене при тарифікації на початок 
навчального року (п.6.3.2. Галузевої угоди).

28. Вживати заходів для забезпечення учителів викладацькою роботою в 
обсязі не менше ставки заробітної штати. За відсутності такої можливості
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довантажувати їх до встановленої норми годин іншими видами 
навчально-виховної роботи (п.6.3.3. Галузевої угоди).

29. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час 
проходження медичного огляду (ст. 17 Закону України “Про охорону праці”). 
Плановий медогляд проходити в канікулярний період.

30. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через 
невиконання норм законодавства, колективних договорів та угод з вини 
роботодавця, заробітну плату в повному розмірі на підставі положень 
колективних договорів і угод (п.6.3.10. Галузевої угоди).

31. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний 
час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку), додаткову оплату у 40% 
посадового окладу (сл авки заробітної плати) (п. 6. 3. 7. Галузевої угоди).

32. Здійснювати оплату праці сторожам у святковий і неробочий день (9 
ст73 КЗпП України) у подвійному розмірі за фактично відпрацьовані години 
(ст.107 КЗпП України), (п.6.3.9. Галузевої угоди).

33. Запровадити підсумковий облік часу сторожам школи, щоб 
тривалість робочого часу за обліковий період не перевищила річного 
нормативного обліку числа робочих годин.

34. У випадках припинення трудового договору з підстав, зазначених у 
п. 6 ст. 36, пп. 1, 2, 6 ст. 40 КЗпП України, працівникові, якому встановлена 
інвалідність, пов'язана із трудовим каліцтвом або ушкодженням здоров’я на 
виробництві, виплачувати вихідну допомогу.

35. Доплата та надбавки до тарифних ставок та посадових окладів.
Сприяти забезпеченню реалізації положень Указу Президента України

«Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 
ЗО вересня 2010 року, що стосуються:

- поетапного підвищення розмірів оплати праці педагогічних 
працівників та приведення цих розмірів у відповідність до вимог ст.57 Закону 
України «Про освіту»;

- виплати 20% надбавки з метою підвищення престижності педагогічної 
праці всім педагогічним працівникам (п.6.1.2. Галузевої угоди);

- відповідно до підпункту «в» п. 28 Інструкції про порядок обчислення 
заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МО України 
№102 від 15.04.1993 р. /п.28 абзац 2/ встановити доплату в розмірі 20% 
ставки заробітної плати вчителям за роботу в класах, в групах для дітей і 
підлітків, які потребують особливих умов виховання або тривалого 
лікування, в тому числі при індивідуальному навчанні таких дітей.

36. Забезпечити виплату доплат, надбавок, премій працівникам у 
розмірах, визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 09.12.2015 № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, 
особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно- 
правових актів». Не допускати зменшення або скасування стимулюючих 
виплат, надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах (п.6.3.15. 
Г алузевої угоди).

37. Вжити заходів для вирішення питання щодо:
- оплати праці вчителів за роботу в класах з кількістю учнів, що 
перевищують планову наповнюваність;



- удосконалення норм Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
06.10.2010 №930, щодо поширення кваліфікаційної категорії вчителів 
початкових класів на вихователів груп продовженого дня, вчителів- 
предметників на відповідні години навчального навантаження в початкових 
класах, присвоєних за наслідками атестації педагогічних звань на всі години 
педагогічного навантаження та інші педагогічні посади при переході 
педпрацівників з однієї посади на іншу (п.6.1.6. Галузевої угоди).

38. З метою дотримання вимог Положення про навчальні кабінети 
загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601 та Положення про 
навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх 
навчальних закладів. Затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 14 грудня 2012 року № 1423, при встановленні доплат за 
завідування навчальними кабінетами:

не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів 
загальноосвітніх навчальних закладів, за завідування якими встановлюється 
додаткова оплата;

- забезпечити оплату за завідування одним працівником кількома 
навчальними кабінетами (п.6.3.4. Галузевої угоди).

39. Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, 
розширення зони обслуговування, за виконання обов'язків тимчасово 
відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи на підставі 
колективних договорів з використанням на цю мету усієї економії фонду 
заробітної плати за відповідними посадами (п.6.3.6. Галузевої угоди).

40. При заміні відсутнього педагогічного працівника оплату проводити 
відповідно до МОН освіти №102, а при заміні працівника з числа 
обслуговуючого персоналу оплату проводити згідно додатку №3 Генеральної 
угоди в повному обсязі за умови якісного і своєчасного виконання роботи.

41. Встановлювати педагогічним та іншим працівникам, які працюють в 
інклюзивних класах (групах) та з ВІЛ-інфікованими дітьми, підвищені 
розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до пунктів 
28, 29 та 31 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників 
освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993
№ 102.

42. Здійснювати нарахування 2% від загальної суми нарахування 
профспілкових внесків бухгалтеру школи згідно Листа ЦК профспілки 
30.08.1998 року).

43. Згідно Постанов Кабінету Міністрів України №129 від 
30.08.2007року та №120 від 22.08.2005 року нараховувати щомісячно 
бухгалтеру школи доплату у розмірі 33% посадового окладу.

44. За прибирання санвузлів, використання в роботі дезінфікуючих 
засобів технічному персоналу встановити доплату в розмірі 10% від 
посадового ь/місячного/ окладу згідно постанови КМУ №1298 від 
30.08.2002р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 
розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
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організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу Міністерства освіти 
та науки України №557 від 26.09.2005 року п.4 гш.3,г.

45. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і 
порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або 
зменшуються (постанова КМУ №1298, п.3.2.а від 30.08.02 зі змінами).

46. Матеріальне заохочення за результати праіші.
Затвердити попередньо погоджене з профкомом положення про 

матеріальне заохочення працівників, преміювання та щорічну грошову 
винагороду. Визначити форми заохочення педагогічних працівників до 
створення електронних підручників, навчальних посібників, тренінгових 
комп'ютерних програм, навчальних відеофільмів, аудіозаписів та інших 
матеріалів для розміщення в мережі Інтернет (п.6.1.7. Галузевої угоди)

47. Спільно з профкомом:
розподіляти фонд матеріального заохочення;
здійснювати преміювання працівників установи;
виплачувати винагороди за результати роботи.

48. В разі економії зарабітної плати працівникам школи в грудні надати 
премію згідно посадової ставки.

49. Виплачувати педагогічним працівникам матеріальну допомогу на 
оздоровлення в розмірі посадового окладу(ст. 57, п.1 Закону України “Про 
освіту”, Постанова Кабінету Міністрів від 30.08.2002 року).

50. За високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, 
за складність, напруженість у роботі усім працівникам школи можуть 
встановлюватися, за рішенням керівника, надбавки до посадового окладу до 
50% окладу.

51. Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних працівників, які
стали переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних учнівських 
олімпіад, конкурсів, турнірів. Здійснювати оплату премій, надбавок і доплат 
згідно з Положенням про умови встановлення премій, надбавок, доплат. 
Забезпечити матеріальне стимулювання працівників, нагороджених знаком 
«Відмінник освіти України», а також переможців конкурсів «Учитель року», 
«Класний керівник року», (п.6.3.17. Галузевої угоди).

52. Надавати педагогічним працівникам щорічну грошову винагороду за 
сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі не 
більше посадового окладу відповідно до положення, погодженого з 
профкомом.

53. Надавати відгули, або додаткові дні до відпустки за виконання робіт 
в вихідні дні, або робіт, які непов'язані з посадовими обов'язками працівника.

54. Строки виплати заробітної плати.
55. Вжити заходи для своєчасної виплати заробітної плати, в т.ч. на 

період відпусток і канікул, сприяти усуненню причин затримки їх виплати.
56. Керівник установи несе відповідальність за несвоєчасну виплату 

заробітної плати відповідно до Закону України «Про внесення змін до 
Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 
щодо посилення відповідальності за несвоєчасну виплату заробітної плати» 
від 19.02.2009 року (зі змінами)
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57. Виплачувати при припиненні трудового договору внаслідок 
порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про 
працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, 
передбаченому колективним договором, але не менше чотиримісячного 
середнього заробітку (п. 6.3.24. Галузевої угоди).

58. У разі не виплати заробітної плати та інших платежів з фонду 
оплати праці терміном понад 1 місяць вживати дієвих заходів усунення 
порушень законодавства про оплату праці. Сприяти наданню профкому 
інформації про наявність коштів на відповідних рахунках на підставі ст.45 
Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

59. Нараховувати і виплачувати компенсацію у разі заборгованості 
заробітну плату, винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання 
службових обов’язків, матеріальну допомогу на оздоровлення та інші 
виплати, а також проводити індексацію у разі інфляції згідно з діючим 
законодавством. (Угода між управлінням освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Володимир-Волинської ради та міським комітетом 
Профспілки працівників освіти і науки на 2017-2021р.р., п.4.43)

Профком зобов’язуєтьея:

1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про 
оплату праці.

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

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я

Адміністрація зобов'язується:

1. Організувати роботу з охорони праці в навчальному закладі 
відповідно до вимог Закону' України "Про охорону праці", Положення про 
організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу 
в установах і закладах освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України № 63 від 01,08.2001р.

2. Здійснювати навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності керівників закладів освіти, їх заступників, що відповідають 
за організацію роботи з охорони праці, вчителів, що проводять інструктажі з 
безпеки життєдіяльності з учнями перед прийманням їх на роботу та 
періодично один раз на три роки. Для всіх інших працівників закладів освіти 
проводити навчання перед прийманням їх на роботу та періодично один раз 
на гри роки чи у вигляді періодичних інструктажів у відповідності з 
Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з безпеки 
життєдіяльності (охорони праці) учасників навчально-виховного процесу.

3. Розробити за погодженням з профспілковим комітетом і 
забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених 
нормативів безпеки, гігієни праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійним захворювання і аваріям. (Додатки № 6,10% 
(КЗпП ст. 161, ЗпОП ст. 13, ст. 20)

4. Провести:
- навчання і інструктаж, працівників з питань охорони праці, з надання 

першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил 
поведінки у разі виникнення аваріЦ ст.18 Закону України «Про охорону 
праці». Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів по створенню 
безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних 
документів з охорони праці. До 15 жовтня щороку виконувати всі 
заплановані заходи щодо підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий 
період;
- навчання та перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності 
новопризначених посадових осіб і спеціалістів здійснювати не пізніше 3- 
місячного терміну з моменту їх призначення у відповідності з Положенням 
про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного 
процесу.

5. Здійснювати фінансування профілактичних заходів з охорони праці 
виконання загальнодержавної і галузевих та регіональних програм 
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших 
державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та 
професійним захворюванням.( ст. 19 Закону України «Про охорону праці»)

6. До 1 вересня щорічно провести аналіз виробничого травматизму і 
профзахворювань. Розробити конкретні заходи- щодо запобігання нещасних 
випадків та профзахворювань на виробництві.
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7. Забезпечити контроль за станом пожежної безпеки в навчалаочої 
закладі. Сприяти управлінню освіти забезпечувати навчальний заклал 
засобами пожежегасіння.

8. При укладенні трудового договору проінформувати під розписка 
працівника про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних та 
шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а 
також про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах. 
(КЗпП ст. 29, ЗпОП ст. 5).

9. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці, вживати 
заходів щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, 
оздоровлення працівників та надання їм відповідних пільг і компенсацій 
(ЗпОП ст. 7)

10. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та 
працівниками школи вимог до Закону України "Про охорону праці", 
нормативних актів з охорони праці, технологічних процесів, графіків 
планового-попереджувальних ремонтів устаткування та вентиляції (ЗпОП ст. 
13)

11. Передбачати в штатному розписі навчального закладу з кількістю 
працюючих 50 і більше осіб посаду спеціаліста служби охорони праці
відповідно до норм ст. 15 Закон}' України «Про охорону праці» та рішення 
колегії Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2010 року (п.7.2.5. 
Г алузевої угоди).

12. На роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також 
на роботах, пов’язаних із забрудненням, видавати безоплатно за 
встановленими нормами мийні засоби (КЗпП ст. 165, ЗпОП ст. 8).

13. Безкоштовно забезпечувати працівників, які працюють на роботах зі 
шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних 
із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, 
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту за 
встановленими нормами У випадку дострокового їх зносу не з вини 
працівників замінювати за рахунок установи (Додаток №7), (КЗпП ст. 163, 
ЗпОП ст. 8).

14 Працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими 
умовами праці надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю до 35 
календарних днів (Закон України “Про відпустки” ст. 1, ЗпОП ст. 1)

15. Здійснювати оплату праці у підвищеному розмірі працівникам, 
зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці (ЗпОП ст. 7) та 
категоріям працівників, зазначених в Інструкції про порядок обчислення 
заробітної плати працівників освіти, п. 15.

16. Заклад освіти зобов'язується щодо:
- забезпечення працюючих в шкідливих умовах відповідними пільгами і 

компенсаціями (лікувально-профілактичне харчування, молоко тощо);
- видачі спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та 

знешкоджуваїьних засобів;
- здійснення доплат працівникам за роботу у шкідливих і важких умовах 

праці;
- надання щорічних додаткових відпусток за роботу у шкідливих і важких
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умовах; праці;
- надання щорічних додаткових відпусток за особливий характер праці та 

ненормований робочий день (Закон України “Про відпустки” ст. 8, п. 1, п. 2, 
ЗпОП ст. 7).

17. За рахунок коштів роботодавця здійснювати проведення 
попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової 
діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, 
роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є 
потреба у професійному доборі, а також щорічного медичного огляду осіб 
віком до 21 року. Забезпечити виконання рекомендацій і висновків медичної 
комісії за результатами огляду працівників. (КЗпП ст. 169, ЗпОп ст. 17).

Перелік професій, які повинні проходити медогляд щорічно додається.
18. За час проходження медичного огляду за працівниками зберігати 

місце роботи (посаду) і середній заробіток. Не допускати до роботи 
працівників, які ухиляються від проходження обов’язкового медичного 
огляду, без збереження заробітної плати (ЗпОП ст. 17).

19. За рахунок роботодавця забезпечити позачерговий медичний огляд 
працівника у випадку, якщо він вважає погіршення стану його здоров’я 
пов’язаними з умовами праці за поданою працівником заявою. (ЗпОП ст. 17).

20. Забезпечити контроль за своєчасним проведенням безоплатно 
первинних та періодичних медичних оглядів працівників школи з 
необхідними лабораторними дослідженнями згідно зі ст. 17 Закону України 
«Про охорону праці» та постановою Кабінету Міністрів України від 
23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та 
організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним 
медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих 
медичних книжок», (п.7.1.10. Галузевої угоди).

21. Працівник, який за станом здоров’я відповідно до медичного 
висновку потребує надання легшої роботи, за його згодою переводять на 
таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку тимчасово або без 
обмеження строку. При переведенні за станом здоров'я на легшу 
нижчеоплачувану роботуг за працівниками зберігається попередиш середній 
заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, а у випадках, 
передбачених законодавством України, попередній середній заробіток 
зберігається на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи або надається 
матеріальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним 
страхуванням. (КЗпП ст. 170, ЗпОП ст. 6).

22. На прохання працівника організувати позачерговий медичний огляд, 
якщо працівник пов'язує погіршення стану свого здоров'я з умовами праці 
(ст. 17 Закону України "Про охорону праці”).

23. Зберігати за працівником, який втратив працездатність у зв'язку з 
нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням: місце 
роботи (посаду) та середню заробітну' плату на весь період до відновлення 
працездатності або до всгановлення сгійкої втрати працездатності. 
(Постанова правління Фонду соціального страхування України 19.07.2018 
№11 «Порядок призначення, перерахування та проведення страхових 
виплат).
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24. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи 
забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку і 
працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи (ст.9 Закону 
України "Про охорону праці").

25. Проводити виплату вихідної допомоги в розмірі тримісячного 
середнього заробітку у випадку розірвання трудового договору з ініціативи 
працівника через невиконання адміністрацією законодавства про охорону 
праці, умов колективного договору з цих питань (КЗпП ст. 44).

26. Зберігати середню заробітну плату за працівником на період 
припинення роботи, якщо не з вини працівника виникла виробнича ситуація, 
небезпечна для його життя чи здоров'я або працівників, які оточують, 
виробничого середовища чи довкілля (КЗпП ст. 153)

27. Проводити спільно з профспілковим комітетом своєчасне 
розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань 
та аварій на виробництві. Забезпечити безумовне виконання запропонованих 
комісією розслідування нещасного випадку на виробництві організаційно- 
технічних заходів по кожному нещасному випадку (зпОП ст, 22).

28. Проводити систематично з участю профкому аналіз причин 
виникнення нещасних випадків, аварій та профзахворювань на виробництві. 
Відповідно до висновків розробляти заходи щодо зниження і запобігання 
травматизму та забезпечувати їх виконання (ЗпОП ст. 20).

29. Забезпечувати безперешкодний доступ представників Профспілки з 
питань охорони праці, технічних інспекторів праці Профспілки до 
навчального закладу відповідно до вимог ст.4'1 Закону України «Про охорону 
праці», ст. 259 Кодексу законів про працю України, ст. 21, 38 (пункт 12) 
Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

30. Відшкодування шкоди, заподіяні працівникові внаслідок ушкодження 
його здоров’я або у разі смерті працівника, здійснюється фондом соціального 
страхування від нещасних випадків відповідно до ЗУ "Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 
на виробництві, які спричинили втрату працездатності” (ст.9 ЗУ "Про 
охорону праці”).

31. Відшкодувати потерпілому витрати на лікування, протезування, 
придбання транспортних засобів, по догляду за ним та інші види медичної 
соціальної допомоги відповідно до медичного висновку, що видається в 
установленому порядку. Надавати інвалідам праці, включати непрацюючих в 
установі, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за рахунок 
установи (ст,9 Закону України "Про охорону праці'’).

32. З метою покрашення умов праці жінок реалізувати такі за ходи:
а) не допускати жінок на важкі роботи та роботи з шкідливими і 

небезпечними умовами праці відповідно до переліку важких робіт і робіт з 
шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється 
гіримінення праці жінок (затвердження наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 10.12.1993 року №256);

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

33. Виконати до початку опалювального сезону всі заплановані заходи по 
підготовці до роботи в зимових умовах.

34. Вживати заходів для включення дітей працівників освіти до категорії 
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки з метою 
організації та забезпечення їхнього оздоровлення. (Угода між управлінням 
освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської ради 
та міським комітетом Профспілки працівників освіти і науки на 2017- 
2021р.р., п.6.13)

35. Забезпечити ншіежне утримання санітарно-побутових приміщень. 

Працівник має право:
1. Відмовитися від виконання роботи, якщо склалася виробнича ситуація, 

шкідлива для його життя та здоров’я або для оточуючих його людей, або 
оточуючої сфери.

2. Розірвати трудовий договір за особистим бажанням, якщо роботодавець 
грубо порушує законодавство про охорону праці. У цьому випадку 
працівнику при звільненні виплачують вихідну допомогу у розмірі не 
менше 3-місячного заробітку) ст.ст. 38, 44 КЗпП України)

Працівник зобов’язується:

1. Дбати про особисту безпеку та здоров'я, а також про безпеку і 
здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час 
перебування на території підприємства.

2. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони 
праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та 
іншими засобами виробництва; користуватися засобами колективного і 
індивідуального захисту.

3. Проходити в установленому законодавством порядку попередні та 
періодичні медичні огляди.

Профком зобов’язується:

1. Провести в установлені строки вибори громадських інспекторів, 
затвердити склад комісії та представників профспілки з питань охорони 
пращ. Провести навчання активу.

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

3. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства про охорону 
праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих 
та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом,
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спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту з 
боку адміністрації та додержанням всіма працівниками нормативних актів з 
охорони праці. (КЗпП ст, 167, ЗпОП ст. 41).

4. Проводити навчання профспілкового активу, представників 
профспілки з питань охорони праці по здійсненню громадського контролю за 
забезпеченням прав і соціальних гарантій працівникам, передбачених 
законодавством з охорони праці.

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

6. Контролювати своєчасність та повноту виплат одноразової допомоги 
потерпілим від нещасних випадків на виробництві та страхових виплат 
втраченого заробітку та пенсій по інвалідності Фондом соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві (ст..28 Закон}' України 
„Про загальнообов'язкове державне страхування від нещасного випадку на 
виробництві”).

7. Брати участь в організації навчання працюючих та проведенні 
перевірки знань з питань охорони праці.

8. Брати участь в розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, 
аварій, складанні актів про нещасний випадок на виробництві; представляти 
інтереси потерпілого у спірних питаннях. (ЗпОП ст. 22)

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



Розділ УП

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ Г \НТІЇ, 
ПІЛЬГИ, КОМПЕНСАЦІЇ

Адміністрація зобов'язується:

1. Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх Іш ш ви у 
першочерговому порядку (ст. 24 Закону України ‘"Про науков\ застоя - 
технічну діяльність”, ст. 55 Закону України “Про освіту”).

2. Сприяти педагогічним, працівникам у наданні їм пільгових кредитів 
для індивідуального та кооперативного будівництва (ст. 57 Закону України 
“Про освіту”)

3. У разі захворювання педагогічних працівників, яке унеможливлює 
виконання ними професійних обов’язків і обмежує перебування в дитячому, 
учнівському колективах, або тимчасового переведення за цих чи інших 
обставин на іншу роботу7, зберігати за ними попередній середній заробіток. У 
разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до 
відновлення працездатності або встановлення інвалідності (ст. 57 Закону 
України “Про освіту”).

4. Надавати працівникам за рахунок фонду заробітної плати матеріальну 
допомогу на оздоровлення в розмірі одного окладу (не менше місячного 
посадового окладу) при наданні щорічної відпустки (ст.57 Закону України 
«Про освіту»),

5. Забезпечити підготовку та подання документів, необхідних для 
призначення пенсій працівникам.

6. Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за 
віком.

7. Створити кімнату психологічного розвантаження.
8. Здійснювати контроль за оплатою проїзду та добових працівникам 

школи, які направляються на підвищення кваліфікації, перепідготовку та 
перекваліфікацію.

9. Проводити виплату згідно ст.57 Закону України "Про освіту" щорічної 
грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових 
обов'язків, надбавку за вислугу років, допомоги на оздоровлення при наданні 
щорічної відпустки згідно норми, передбаченої Постановою Кабінету 
Міністрів України

10. За виконання громадських обов’язків голові профспілкового комітету 
установи надати додатково три дні до відпустки.

11. При виході працівника на пенсію виплачувати йому одноразову 
допомогу у розмірі не більше посадового окладу за рахунок власних коштів 
установи (за наявності коштів).
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Профком зобов’язується:

1. Сприяти членам трудового колективу у відведенні їм земельних 
ділянок під садівницькі товариства, городи, житлове будівництво.

2. Здійснювати контроль за своєчасним наданням пільг по комунальних 
послугах педпрацівникам. інформувати про стан місцеві органи влади.

3. Надавати допомогу у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, які 
стоять на обліку у профспілкових організаціях.

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

4. Організувати проведення “днів здоров’я”, виїзди на природу. 
Забезпечити створення груп здоров’я для осіб похилого віку.

5. Організувати проведення лекцій, зустрічей із різними спеціалістами.
6. Організувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню 

працівників освіти, 8 Березня, Нового року і т.д.
7. Провести день шанування людей похилого віку. Забезпечити 

запрошення на свято ветеранів праці та пенсіонерів.
8. Щорічно аналізувати стан забезпечення педагогічних працівників 

безплатним житлом, з безплатним опаленням і освітленням у межах 
встановлених норм.

Сторони домовилися:

Виплачувати премії педагогічним працівникам освіти у розмірі посадового 
окладу та надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально- 
побутових питань за рахунок економії фонду заробітної плати за відсутності 
заборгованості по заробітній платі.
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Розділ VIII

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ

Адміністрація зобов’взується:

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

2. Безоплатно надавати профспілковому комітету обладнане 
приміщення, засоби зв'язку, сейф, оргтехніку, канцтовари, при необхідності 
транспорт для забезпечення його діяльності, приміщення для проведення 
зборів, засідань (ст. 249 КЗпП України, ст. 42 Закону України “Про 
профспілки, їх права та гарантії діяльності").

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

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

5. Гарантувати виборним профспілковим працівникам (якщо вони 
обрані на ці посади із штатних посад даної установи) після закінчення їх 
повноважень надання місця попередньої роботи не менше як на 1 рік, на яке 
інші працівники приймаються тимчасово (за строковим договором).

6. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, 
дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профспілковими 
органами.

7. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою власника 
працівників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від 
виробничої роботи, без згоди відповідного профоргану,

8. Поширювати умови преміювання, виплати винагород, а також 
гарантії, компенсації, і соціально-побутові пільги, встановлені в 
колективному договорі, на обраних профспілкових працівників.

9. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до 
усіх підрозділів і служб установи (їдальня, медкабіиет) для здійснення 
профкомом наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного 
законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконання 
колективного договору.

10. Гарантувати участь ПК у підготовці проекту Статуту школи, змін та 
доповнень до нього.

32



КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ 
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Розділ X

Сторони зобов’язуються:

1. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень 
колективного договору та встановити термін їх виконання.

2. Періодично проводити зустрічі керівника та профкому, на яких 
інформувати сторони про хід виконання колективного договору .

3. Двічі на рік (червень, січень-люгий) спільно аналізувати стан 
виконання колективного договору, заслуховувати звіти керівника та голови 
профкому про реалізацію взятих зобов’язань на загальних зборах трудового 
колективу.

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

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

6. У період дії договору в цілому, або його окремі положення можуть 
бути змінені або доповнені тільки за взаємною згодою сторін після 
проведення переговорів. Жодна із сторін не може в односторонньому 
порядку змінити положення договору.

7. Пропозиції однієї сторони щодо внесення змін та доповнень 
починають не пізніше 10 днів з дня отримання пропозицій по внесенню змін 
чи доповнень утоди.

9. Сторони вступають у переговори по укладанню нового договору не 
раніше 3 місяців і не пізніше 1 місяця до закінчення терміну дії цього 
договору.

Профком зобов’язується:

вимагати від власника або уповноваженого ним органу' розірвання 
трудового договору з керівником установи, якщо він порушує законодавство 
про працю і не виконує зобов’язань за колективним договором (ст. 45 КЗпП 
України).

Адміністрація зобов’язується:

надрукувати, и реєстрацію та розмноження колективного
договору

Директор школи: Самусєва Л.В.

Голова профкому: Адамчук В.Г.



Додаток № 1но»
)фспілі комітету

В.Г.

Наказ

Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку

1. Встановити такий початок робочого дня з 8.00 год.
2. Педагогічним працівникам, обслуговуючому та технічному персоналу, та 

черговим від адміністрації школи бути на робочому місці о 7.45 год.
3. Визначити час завершення робочого часу для обслуговуючого персоналу -

4. Вважати основною вимогою для всіх працівників школи розпочинати та 
закінчувати робочий день із ознайомленням оголошень, розміщених на 
загальному стенді.

5. Зобов’язати вчителів, які проводять останні уроки супроводжувати учнів 
до гардеробу та забезпечувати порядок під час виходу учнів із школи й 
подвір’я у зимовий час,

6. Вважати обов’язковою реєстрацією у книзі відпрацювання робочого часу 
фактичного початку і закінчення роботи всіх педагогічних працівників 
школи під час канікул.

7. Вважати обов’язковим провідному фахівцю школи взяти на батане школи 
протягом 3-х днів усіх фінансових та господарських надходжень, у тому 
числі придбаних і за рахунок батьків та спонсорських коштів.

17.15 год.

Директор школи Л.В.Самусєва



•ЄНО»

профспілкового 
-кВ.Г.

ітету
/7 ,'0"•Р _±г
•̂<^3атвердже>|рм,

;[; Директор Володимир-Волинської 
у^гальноосвпньої школи

Додаток № 2

Перелік підрозділів за формами і системами
оплати праці

№ з/п Назва підрозділів Встановлена форма та система 
оплати праці

1. Вчителі Погодинна з тижневим 
навантаженням

2. Вихователі Погодинна з тижневим 
навантаженням

3. Обслуговуючий персонал погодинна

Директор школи:

Голова ПК:

Самусєва Л.В.

Адамчук В.Г.



Іюджено»
та профспілкового ьайиітету

г в г  — f t —

Додаток № 3
«Затверджено»
Директор Володимир-0Йт̂ н с ь к т ( 
загальноосвітньої шкоди/ \ 0  
І-Ш ступенів № 1 Л f i l l / 739726 \І£.: 
Самусєва Л.В. /£ с

Перелік
жидів та мінімальних розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів і

адових окладів працівників об’єднань , підприємств та організацій, що мають 
міжгалузевий характер, для встановлення у  колективних договорах.

Найменування надбавок Розмір надбавок
За складність і напруженість в 
роботі

До 50% посадового окладу (ставки заробітної 
плати) Постанова КМУ №1298 від 30.08.2001 і 
№ 790 від 22.08.2005 р. в межах фовду оплати 
праці

За високі досягнення у праці До 50% тарифної ставки (посадового окладу) 
Постанова №1298, № 790 в межах фонду 
оплати праці

За вислугу років Від 10 -  ЗО % залежно від стажу педагогічної 
роботи (Постанова КМУ№78 від 
31.01.01p,постанова КМУ №1418 від 
29.12.2009 -  медичним працівникам; 
постанова №84 від 22.01.2005 -  працівникам 
бібліотек

За звання «Заслужений 
учитель»

20 % від посадового окладу (Постанова 
КМУ№ 1298)

За особливі умови виховання 20% посадового окладу учителю -логопеду

За керівництво групами 
продовженого дня

Від 5- 10 % від посадового окладу 
заступнику директора

За проведення позакласної 
роботи з фізичного виховання

10-40% від посадового окладу (у межах фонду)

За керівництво предметними 
(цикловими) і методичними 
комісіями у закладах 
загальної середньої

10-15%. КМУ Постанова від 25 серпня 2004 р. 
N 1096, {Пункт 4 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою KM N 72 (72-2018-п ) від 
14.02.2018 }



За роботу в класах, групах 
учителям які ведуть 
індивідуаіьні заняття дітей які 
потребують корекції 
фізичного та (або) розумового

20% від посадового окладу (абзац другий 
підпункту «в» в пункті 28Наказу МОН №102 
від 15.04.1993 з змінами внесеними наказом 
Міносвіти №471 0675-07 від 11.06.2007р

розвитку
За роботу та організацію 
навчально-виховного процесу 
в класах з інклюзивною 
формою навчання педагогам 
та заступнику директора з 
НВР. Зазначена доплата 
встановлюється педагогічним 
працівникам та помічникам 
вихователів тільки за години 
роботи у цих класах (групах).

20% від посадового окладу (наказ від 10 
жовтня 2016 року №113 к/тр «Про внесення 
змін до тарифікаційних штатних розписів» від 
01.09.2016 року) МОН від 15.04 1993 р. №102 
п.28, наказу по школі №133 від 01.09.2016 
року «Про створення класу з інклюзивною 
формою навчання та організацію в ньому 
навчально-виховного процесу», {Додаток 
доповнено пунктом 5 згідно з Постановою 
КМ N 72 (72-2018-п ) від 14.02.2018 )

За престижність В граничному розмірі до 20% посадового 
окладу постанова №88 від 25.03.2014 (зміни до 
постанови №373 від 23.03.2011

За особливі умови роботи 
бібліотекарів

В граничному розмірі до 50% посадового 
окладу постанова КМУ №89 від 
25.03.2014(зміни до п.1 постанови№1()73)

Найменування доплат

За класне керівництво у 1-4 
класах

20 % від посадового окладу /внесені змінти в 
наказ МОН №102 від 15.04.93р. Постанова 
КМУ №1096 від 25.08.2004 р.

За класне керівництво у 5-11 
класах

25% від посадового окладу/ Постанова 
№1096/

За перевірку зошитів у 1 -4 
класах

15% посадового окладу/ навантаження 
постанова №1096/

За перевірку письмових робіт 
з мови і літератури

20 % від навантаження/ Постанова №1096/

і «-«з математики» 15 % від навантаження
«-«з іноземної мови» 10% від навантаження
За педагогічне звання 
«учитель методист»

15% від посадового окладу / Постанова КМУ 
№1096 від 25.08.2004р., «643 від 20.04.2007

За педагогічне звання 
<Старший учитель»

3 0 % від посадового окладу /Постанова 
№ 1096, №643/

За завідування навчальними 
кабінетами

За завідування комбінованою

Від 10-13% посадового окладу / Постанова 
№1096/

•і
20% посадового окладу / Постанова №1096/



майстернею
За завідування бібліотекою 10% від посадового окладу / Постанова 

№1096/
За виконання обов'язків 
тимчасово відсутніх 
працівників

У розмірі до 50% посадового окладу 
/Постанова КМУ № 1298/

За суміщення професій (посад) У розмірі до 50% посадового окладу / 
постанова № 1298/

За розширення зони 
обслуговування або 
збільшення обсягу 
виконуваних робіт

У розмірі до 50% посадового окладу / 
постанова №1298/ (у межах фонду)

За роботу в нічний час, за 
кожну годину роботи з 10 
годин вечора до 6 години 
ранку

У розмірі 35% від посадового окладу 
/постанова №1298/

За використання в роботі 
' дезинфікуючих засобів та за 
прибирання туалетів

10% посадового окладу /постанова №1298/



єно»
профспілкового комітету 
■к В.Г. и

«Затверджено»
Директор Володимир-Ї 
загальноосвітньої шкс 
І-Ш ступенів № ]
Самусєва Л.В,

Додаток № 4

Положення
Про порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам 
школи за сумлінну працю, зразкове виконання службових обоє ’язків

1. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам школи за сумлінну 
працю, зразкове виконання службових обов’язків надається відповідно до ст. 
57 Закону України « Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України « 
Про Затвердження порядку використання коштів», передбаченихст.68 Закону 
України « Про державний бюджет на 2000 рік»та Порядком, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України №  898 від 05.06.2000р.

2. Кошти на щорічну грошову винагороду виділяються в межах загальних 
коштів, передбачених кошторисом навчального закладу.

3. Педагогічним працівникам школи, крім сумісників, грошова винагорода 
надається за:

• сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, правил 
внутрішнього розпорядку -  50% посадового окладу;

• прояв творчої ініціативи, впровадження передового педагогічного 
досвіду,інноваційних технологій -10%;

• участь у конкурсах фахової майстерності, підготовки підручників, програм, 
методичних рекомендацій - 20%;

• досягнення успіхів у навчанні і вихованні учнів, результативну підготовку 
дітей до різного рівня олімпіад, турнірів, конкурсів та оглядів - 20%;

• збереження та використання учбово- матеріальної бази та технічних засобів 
навчання, оформлення кабінетів та майстерень, виготовлення наочності - 
10% ;

• проведення відкритих уроків, позакласних заходів, роботу з важкими 
підлітками - 10%;

• участь у громадському житті школи - 10%.
4. Розміри щорічної грошової винагороди розглядають на спеціальному 

засіданні керівництва навчального закладу та профспілкового комітету ( при 
наявності підрозділів за їх поданням). Наказом по школі створюється комісія, 
яка контролюватиме порядок надання грошової винагороди. Розмір щорічної 
винагороди не може перевищувати одного посадового окладу ( ставки заробітної 
плати) з урахуванням підвищень.

5. Працівникам, які допустили дисциплінарне порушення або серйозні 
недоліки при виконанні службових обов’язків , щорічна грошова винагорода не



комітетом.
6. При переведенні педагогічних працівників з однієї установи освіти в іншу 

надавати грошову винагороду згідно характеристики з попереднього місця 
роботи.

7. Молодим спеціалістам надавати грошову винагороду у розмірі 25% 
посадового окладу.

Провідний фахівець:

Голова ПК: В.Г.Адамчук



« Погоджено» Додаток № 5

Положення
про надання премій за сумлінну працю, зразкове виконання службових

обоє ’язків,

1. Розмір премії, які нараховуються кожному окремому працівнику школи 
встановлюється залежно від особистого внеску у підсумки діяльності установи 
і не має обмежень.

2. Преміювання працівників здійснюється наказом директора школи при умові 
виконання критеріїв оцінки діяльності і відповідно положенню про 
преміювання затвердженого на засіданні профкому.

3. Премії нараховуються за фактично відпрацьований час у відсотках на 
посадовий оклад .або середньомісячну заробітну плату з урахуванням існуючих 
доплат, надбавок і підвищень, передбачених Постановою № 1298.

4. Працівникам школи надається премія з фонду економії заробітної плати за 
відповідними критеріями:

• Добросовісне виконання посадових обов'язків , дотримання правил 
внутрішнього трудового розпоряку -100% посадового окладу; або 
середньомісячної зарплати.

• Своєчасне та якісне виконання доручень адміністрації школи -10%;
• Досягнення конкретних результатів при виконанні посадових обов’язків 

- 10%;
• Утримання обладнання у відповідності до нормативів Міністерства 

освіти і науки та правил техніки безпеки робочих місць -10%;
• Участь у житті школи та виконання громадських доручень -10%;
• До дня професійногота державного свята відповідних працівників-50%;
• Впровадження нових ефективних технологій у навчально -виховний 

процес та виробництво -20%;
• Залучення додаткових коштів, матеріалів, обладнання для зміцнення 

матеріальної бази установи
5. Працівникам, які допустили дисциплінарне порушення , або серйозні недоліки 
при виконанні службових обов’язків, за порушення трудової і фінансово 
дисципліни, техніки безпеки можуть бути позбавлені премії повністю або 
частково.
6. Преміювання працівників за підсумками роботи установи розглядається 
щомісячно (щоквартально)

7. Премії виплачуються за рахунок асигнувань передбачених на оплату праці.



На преміювання також спрямовуються кошти за рахунок економії фонду 
заробітної плати , яка утворюється протягом року в установі.
Розмір економії із заробітної плати визначається як різниця між плановою 

сумою асигнувань за КЕКВ 1110 ( з урахуванням змін ,проведених в 
установленому порядку ) і сумою фактичних витрат.

Г олова ПК 

Провідний фахівець

Адамчук В.Г.

Бакун В. В.
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Директор Володимир-Волинськрї 
загальноосвітньої школи^%
І-ІІІ ступенів № 1 ЛІІ£'
Саму сева Л.В.

Додаток № 6

Комплексні заходи
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища, підвигцення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків 
виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.

Назва
заходів(робіт)

Вартість
робіт(тис.грн)

Ефективність
заходів

Строк
виконання

Відповідальний 
за виконання

План Факт План Факт
Видача
гумових
рукавиць

0,100 100% по потребі Заступник 
директора по 
господарській 
частині 
Антонюк А.М.

Видача
респіраторів

0,200 100% по потребі Заступник 
директора по 
господарській 
частині
Антонюк А.М.

Видача
захисних
окулярів

0,50 100% по потребі Заступник 
директора по 
господарській 
частині 
Антонюк А.М.

Халат,
костюм

0,500 100% по потребі Заступник 
директора по 
господарській 
частині
Антонюк А.М.

Завідувач господарства



джено» 
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І-ЇГІ ступенів № 1 
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Додаток № 7

* '«Ж /Перелік
професій і посад працівників, яким видається безкоштовно спецодяг, спецвзуття

та інші засоби індивідуального захисту

Назва професій і посад Найменування 
спецодягу,спецвзуття 

та інших засобів 
захисту.

Строк
експлуатації ( 

міс.)

Примітка 
(заміна що 

дозв)

Г ардеробник Халат або робочий 
костюм

12 міс

Прибиральник
приміщень

Хатат або робочий
костюм,
Рукавиці гумові. 
Респіратор

12 міс

1 міс, 
до зносу

Робітник по
обслуговуванню
приміщень

Костюм робочий 
Рукавиці комбіновані 
Окуляри

12 міс 
6 міс 
до зносу

Двірник Рукавиці комбіновані 
Плащ непромокальний

6 міс. 
12 міс.

Перелік складений на підставі наказу Міністерства праці і соціальної політики 
України, комітету по нагляду праці за Охороною праці України № 118 від 
10.06.1998 року та закону України « Про охорону праці» стаття 163



огоджено»
ова профспілкового комітету
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«Затверджено»
Директор В о л од им ир -Вол инс ьщ ууууу 
загальноосвітньої школи 

І-III ступенів №
Самусєва Л.В.

Додаток № 8

Перелік
професій і посад працівників, яким видається безкоштовно мило, миючі та

знешкоджуючі засоби

№
з/п

Назви виробництв, цехів, професій і 
посад

Найменування миючих 
та знешкоджуючих 

засобів
1. Обслуговуючий персонал

- робітник з комплексного 
обслуговування і ремонту;

Мило

- прибиральник службових 
приміщень:

- двірник;
- лаборант;
- у місцях загшіьного 

користування

Мило

Примітка: Мило видається за нормами відповідно до нормативно-правових 
актів про охорону праці 5г на добу для однієї особи, але не більше 150г на 
місяць. Даною нормою передбачене мило господарче 72%
Підстава: перелік складений на підставі закону України «Про охорону праці» 
№ 73 ст. 10 від 03.08.1993 р ., Кодекс законів про працю України, ст. 165 «Видача 
мила та знешкоджу ючих засобів»
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годжено»
ва профспілкового) Імітету
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«Затверджено»
Директор Володимир-Волинської 
загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №
Самусєва Л.В.

Додаток № 9

Перелік професій

№
П/П

Назва посади та структурного 
підрозділу

Кількість
штатних
одиниць

Коди професій 
ДК 003: 2005

1. Директор 1 12.10.1
2. Заступник директора 1,5 12.10.1
3. Практичний психолог 0,5 2445.2
4. Завідувач бібліотеки 1 1229.6
5. Сестра медична 1 3231
6. Лаборант 0,75 3340
7. Організатор позакласної та 

позашкільної виховної роботи з 
дітьми

1 2359.2

8. Соціальний педагог 0,5
9. Вчитель середнього 

навчально -  виховного закладу
48,97 2320

10. Завідувач господарства 1 1239
11. Провідний фахівець 1 3433
12. Секретар 1 4115
13. Робітники з комплексного 

обслуговування і ремонту будинків
1,5 7129.2

14. Г ардеробник 1 9152
15. Сторожі і_______ ±_______ 9152
16. Двірник 1 9162
17. Прибиральник службових 

приміщень
3 9132

21 Прибиральник службових 
приміщень

3 9132

Всього 70,72

Провідний фахівець В.В.Бакун.
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Додаток № і 0

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого 

середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам

№
№
пп.

Заходи Строк
виконання

Відповідальні

1. Провести навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці 
працівників, зайнятих на роботах 
з підвищеною небезпекою

щороку 
до 01.10

Директор

2. Придбати миючі засоби щороку Завгосп
3. Забезпечити спецодягом і 

спецвзутгям працівників, які 
цього потребують

щороку Завгосп

4. Придбати та при необхідності 
провести перезарядку 
вогнегасників

щороку Завгосп

5. Провести заміри опорів 
захисного заземлення системи 
грозозахисту, електрообладнання 
та ізоляції електропроводки

щороку 
до 20.08

Директор

6. Привести освітленість в класах, 
майстерні, спортивному залі і в 
інших приміщеннях у 
відповідності з вимогами СНІП

щороку 
до 01.09

Завгосп

7. Придбати для школи літературу 
по охороні праці

щороку Директор, 
голова ПК

8, Підготувати будівлі, споруди, 
приміщення, робочі місця школи 
у відповідність з вимогами 
норм і правил з охорони праці

щороку Директор,
Завгосп

Директор школи: Самусєва Л.В,

Голова ПК: Адамчук В.Г.



«Затверджено»
Директор Володимир-Волинської

Додаток ЛІ' 11

загальноосвітньої школи Л,?ь̂
І-ІІІ ступенів № 
Самусєва Л.В

ПОЛОЖЕННЯ
про встановлення доплат за суміщення професій, посад, виконання обоє ’язків

тимчасово відсутніх працівників

Доплата за суміщення професій, посад працівників здійснюється згідно 
переліку професій і посад працівників, яким можуть установлюватись доплата 
за суміщення посад.

За виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників проводиться 
слідуюча доплата:
- за суміщення посад
обслуговуючому персоналу в розмірі до 50% посадового окладу

- за суміщення посад
педагогічним працівникам в розмірі 100% посадового окладу

Директор школи:

Голова ПК

Самусєва Л.В.

Адамчук В.Г.



годжено»
ва профспілкового комітету

мчук В.Г. / '  /
«Затверджено»
Директор Володимир-В ол инської 
загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 1 
Самусєва Л.В.

Додаток № 12

ПОЛОЖЕННЯ
про надання матеріальної допомоги працівникам

Матеріальна допомога педагогічним працівникам виплачується на 

оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) 

при наданні щорічної відпустки згідно ст.57 п.1. Закону України "Про освіту".

Матеріальна допомога іншим працівникам освіти надається в сумі не 

більше ніж один посадовий оклад на рік згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

№1298 від 30.08.2002 року (п.4б).

Матеріальна допомога для вирішення соціально -  побутових питань за 

рішенням керівника установи до одного посадового окладу на рік згідно з 

Постановою КМУ № 84 від 22.01,2005р.



Погоджено» 
олова профспілкового ко.р 

амчук В.Г.
«Затверджено»»^ 
Директор Вода| 
загальноосвіті 

1-ІЙ ст
С а м у с є в ^ ^

ддаток № 13

НОРМА ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ

Норма тривалості робочого часу:

для адмінперсоналу і молодшого обслуговуючого персоналу -  40 год. на

тиждень

для педпрацівників:

початкові класи - 18 год на тиждень

старші класи - 18 год на тиждень

для вихователів групи продовженого дня - 15 год на тиждень



оджено» Додаток № 14
а профспілкового комітету «Затверджено»
ук В.Г.________ к  ^  Директор Володимир-
кол № 17 від 25/оерпня 2015 року загальноосвітньої

І-ІІІ ступенів № 1 
Самусева Л.

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівників та надання матеріачьної допомоги 

з фонду економії заробітної плати
1. Загальні положення

1.1. Положення про преміювання розроблене на підставі статті 98
КЗпП України, Закону України від 24.03.1995 № 108/95-ВП “Про оплату 
праці”, постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 “Про
оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери” та наказу Міністерства освіти і науки 
України від 26.09.2005 № 557 "Про упорядкування умов оплати праці та 
затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, 
установ освіти та наукових установ".

1.2 Положення про преміювання передбачає порядок матеріального
стимулювання працівників за творчу активність і ініціативу в реалізації 
покладених на них обов'язків, сумлінне, якісне та своєчасне виконання 
завдань та доручень, високу результативність у роботі, плідну працю, 
вагомий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління, 
небайдуже ставлення до рейтингу закладу освіти, показників його 
діяльності.

1.3.Згідно з цим положенням здійснюється преміювання всіх працівників, 
які працюють Володимир-Волинській загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів №1.

1.4. Преміювання керівника закладу освіти , заступників директора школи, 
педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу здійснюється за 
результатами роботи закладу освіти з урахуванням індивідуальної оцінки 
якості праці.

1.5. Це положення поширюється на всіх працівників закладу освіти, крім тих, які
працюють за сумісництвом.

1.6. Здійснює облік за використанням коштів для преміювання працівників 
головний бухгалтер бухгалтерії управління освіти.

1.7. Положення діє з дати підписання Угоди і до її скасування.
2. Основні показники для визначення преміювання.

2.1. Бездоганне виконання службових обов’язків, передбачених посадовою 
інструкцією, професійна сумлінна праця, якість роботи.

2.2. Безумовне виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, наказів 
начальника управління освіти, наказів керівника, висока виконавська 
дисципліна, відсутність обґрунтованих зауважень з боку перевіряючих.



.3. Стабільна багаторічна праця.

.4. Ефективна позакласна робота.
2.5. Сумлінне виконання обов'язків класного керівника.
2.6. Досягнення в роботі чи суспільній діяльності, які призвели до зростання 

рейтингу закладу освіти, на міському та обласному рівні.
2.7.Ініціативність у діяльності та результативність у роботі.

3. Порядок визначення фонду преміювання
3.1. Фонд преміювання створюється у розмірі 100% від економії фонду заробітної 
плати.
3.2. Преміювальний фонд розподіляється на преміювання та матеріальну 
допомогу в колективних договорах закладів освіти.

4. Порядок преміювання
4.1. Преміювання може здійснюватись за результатами праці за місяць, 

квартал, рік, а також до державних, професійних свят та особистих 
ювілейних дат.

4.2. Преміювання керівника закладу освіти здійснюється за наказом начальника 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за погодженням 
з профспілковим комітетом.

4.3. Преміювання інших працівників закладу освіти здійснюється за 
наказом керівника закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

4.4. Для визначення розміру премії враховується виконання основних 
показників, викладених у розділі 2.

4.5. Конкретний розмір премії працівників визначається у вигляді фіксованої 
суми відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи. 
Загальна сума премії, що виплачується працівникам, здійснюється з фонду 
економії заробітної плати.

5. Порядок зниження розміру премії
5.1 Розмір премії зменшується за:

- неналежне виконання посадових обов'язків;
- порушення строків виконання завдань, листів, звернень громадян;
- порушення трудової дисципліни, правил техніки безпеки, педагогічної 
етики та інші порушення;
- наявність випадків неналежного контролю за зберіганням матеріальних 
цінностей.

5.2Працівники, які:
- отримали догану,
- перевищили свої повноваження,
- здійснили прогул,
- перебували на роботі у нетверезому стані,
- неодноразово спізнилися на роботу без поважних причин
- скоїли інший вчинок, який порочить ім’я педагогічного працівника 

позбавляються премії повністю.
6. Надання матеріальної допомоги

6.1 .Матеріальна допомога працівникам закладів освіти району надається з 
фонду економії заробітної плати з урахуванням матеріального стану сім'ї (якщо



дохід на одного члена родини не перевищує законодавчо визначеного 
прожиткового мінімуму):

- при нещасних випадках;
- при захворюванні та довготривалому лікуванні працівника;
- при втраті близьких членів сім’ї:
- при стихійних лихах;
- при народженні дитини;
- на оздоровлення.

Провідний фахівець В.В. Бакун

Голова ПК В.Г. Адамчук



І Погоджено» ^ Д о з^ о к  № 15 
слова профспілкового комітету «Затверджено»
[дамчук В.Г. /  Директор Володиміф-Волинську^^

загальноосвітньої їа|оли17397о6 \» ||
/  І-Ш ступенів Щ щі /  к  ч!

Самусєва Л. В. УІЗШ с У /£ / '

Перелік
питань соціально-економічного і трудового характеру, що погоджуються 
керівниками органів і установ освіти з радами і комітетами профспілки

\Г<> ч/тт•f Ч— Я.Х Питання і документи Підстава
і. Правила внутрішнього трудового 

розпорядку
ст. 142 КЗпП України

2. Попередній та остаточний розподіл 
навчального навантаження працівників 
освіти

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

о
J . Графіки робочого дня п.26 Типових правіш ВТР
4. Залучення працівників у виняткових 

випадках до роботи у святкові, вихідні та 
до надурочних робіт

ст. 71 КЗпП України

5. Графіки відпусток ст. 79 КЗпП України
6. Склад атестаційної комісії п. 6.1. Типового положення 

про атестацію педпрацівників 
України

7. Звільнення працівників за ініціативою 
адміністрації з підстав, передбачених п. І 
(крім ліквідації організації), 
п.п. 2-5,7 ст.40 -  скороченні штатів, 
реорганізація;
п.2 ст.40 — невідповідальності посаді 
внаслідок недостатньої кваліфікації, або 
стану здоров’я;
п.З ст.40 -  систематичного невиконання 
без поважних причин посадових 
обов’язків;
п.4 ст.40 -  прогули без поважних причин; 
п.5 ст.40 -  незаявлені на роботу більше 4-х 
місяців внаслідок хвороби (крім

ІҐЧТ'ЧГ* о п г  \*
ЧЛ V I I . / ,

п.7 ст.40 -  появі на роботу в нетверезому 
стані;
п.2 ст.41 -  винних діях при обслуговуванні 
матеріальних цінностей, якщо вони дають

ст.43 КЗпП України



і Погоджено» 
рлова профспілкового 
ідамчук В.Г.

тету «Затверджено» 
Директор Володиі 
загальноосвітньої 

І-ІІІ ступенів Ка 
Самусєва Л.В

Перелік у
питань соціально-економічного і трудового характеру, що погоджуються 
керівниками органів і установ освіти з радами і комітетами профспілки

N0  •з/гт— чЛ »1 Питання «документи Підстава
1. Правила внутрішнього трудового 

розпорядку___________________
ст. 142 КЗпП України

Попередній та остаточний розподіл 
навчального навантаження працівників 
освіти

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

Графіки рОиОЧиГО дНм О ‘ I'Vттт/\г>т«-ТІт ТТ'ППГ*ТГП О Т Ип .^ л )  іо д іО Б і іХ  і і р а о ш і  і і

Залучення працівників у виняткових 
випадках до роботи у святкові, вихідні та 
до надурочних робіт__________________

ст. 71 КЗпП України

Графіки відпусток ст. 79 КЗпП України
Склад атестаційної комісії п. 6.1. Типового положення 

про атестацію педпрацівників 
України___________________

7. Звільнення працівників за ініціативою 
адміністрації з підстав, передбачених п. І 
(крім ліквідації організації), 
п.п. 2-5,7 ст.40 -  скороченні штатів, 
реорганізація;
п.2 ст.40 -  невідповідальності посаді 
внаслідок недостатньої кваліфікації, або 
стану здоров’я;
п.З ст.40 -  систематичного невиконання 
без поважних причин посадових 
обов’язків;
п.4 ст.40 -  прогули без поважних причин; 
п.5 ст.40 -  незаявлені на роботу більше 4-х 
місяців внаслідок хвороби (крім
А А ТТТЇТ» АГ<А АТТ \*у / у и и и і і і Ь и і  и  V I I .  ; .

п.7 ст.40 -  появі па роботу в нетверезому 
стані;
п.2 ст.41 -  винних діях при обслуговуванні 
матеріальних цінностей, якщо вони дають

ст.43 КЗпП України



ш т а т н и й  р о з п и с

З а га л ь н о о с в іт н ь о ї ш ко л и  І-ІІІ с ту п е н ів  №1 
с т а н о м  на 1 с іч н я  2 0 2 0 р о к у

'Погоджую
штатних розпис із місячнилуфондом 

Голова профспілки К  у  ] /

502594,98

В. Г.Адамчук

№ Назви структурних підрозділів 
та посад

роз
ряд

К-сть
штатних

од.

Посадовий
оклад

Рівень підвищення
Нарахо-вано

зарплати

Надбавки Доплати у Фонд заробіт- 
ної плати в 

місяць10% за звання % вислуга %
стимул
юючий

х-р
%

Постанов 
а КМУ 
№1073

% за
престижність %

постанова
КМУ

№1096
% % Шкідливі

умови % ін
ші

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
ПРИРІВНЕННІДО ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

1 Директор 17 1 6306,00 630,6 6936,60 20% 1387,32 20% 1387,32 9711,24

2 Заступник директора з 
навчально-виховної роботи 1,5 5675,40 851,31 9364,41 30% 2185,02 20% 1872,88 13422,31

3 Практичний психолог 13 0,5 4772,00 238,6 2624,60 20% 524,92 20% 446,18 3595,70
4 Соціальний педагог 12 0,5 4456,00 222,8 2450,80 10% 245,08 20% 416,64 1225,40 4337,92
5 Педагог організатор 11 1 4141,00 414,1 4555,10 30% 1366,53 17% 774,37 6696,00

7 Керівник гуртка військово- 
патріотичного виховання 11 0,25 4141,00 103,53 1138,85 30% 341,66 17% 193,60 1674,11

Разом : 4,75 29491,40 2460,94 27070,36 6050,53 5090,99 1225,40 39437.28
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

1 Вихователь ГПД 14 0,5 5087,00 254,35 2797,85 839,36 17% 475,63 4112,84
2 Керівник гуртка 11 0,3 4141,00 124,23 1366,50 355,29 17% 232,31 1954,10

6 Асистент вчителя з інклюз. та 
інтегров, навч. 12 2 4456,00 891,2 668,40 10471,60 3141,48 20% 2094,32 15707,40

6 Асистент вчителя з інклюз. та 
інтегров. навч. 11 1 4141,00 414,1 4555,10 1366,53 20% 911,02 6832,65

3 Учителі без категорії 10 0,67 3826,00 256,34 2440,99 244,10 17% 414,97 3100,06
4 Учителі без категорії 11 2,86 4141,00 1184,33 17947,09 3589,42 17% 3051,01 3199,66 27787,18
5 Учителі II категорії 12 5,58 4456,00 2486,45 32693,67 6538,73 17% 5557,92 2189,15 46979,47
6 Учителі І категорії 13 5,72 4772,00 2729,58 31203,32 6240,66 17% 5304,56 8050,48 50799,02
7 Учителі вищої категорії 14 24,88 5087,00 12656,46 13191,90 158140,86 38449,84 17% 27728,39 37541,12 261860,21

Разом : 43,51 40107,00 20997,04 13191,90 261616,98 60765,41 20% 45770,13 50980,41 419132,93
СПЕЦІАЛІСТИ

1 Завідуючий бібліотекою 12 1 4010,40 4010,40 30% 1203,12 50% 2005,20 7218,72
2 Лаборант 5 0,75 2859,00 2144,25 2144,25
3 Секретар 5 1 2859,00 2859,00 2859,00
4 Провідний фахівець 10 1 3826,00 3826,00 3826,00
5 Завідувач господарства 8 1 3447,00 3447,00 3447,00

Разом: 4,75 17001,40 16286,65 1203,12 2005,20 19494,97
РОБІТНИКИ

1 Сторож 2 2 2291,00 4582,00 4582,00
2 Двірник 1 1 2102,00 2102,00 2102,00
3 Гардеробник 1 1 2102,00 2102,00 2102,00

4
Робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту 
будівель

2 1 2291,00 2291,00 2291,00

5 Прибиральник службових 
приміщень 1 , 2102,00 6306,00 10% 210,20 6516,20

6 Прибиральник службових 
приміщень //і 2102,00 4

Ж
6306,00 10% 630,60 6936,60

В сього Ну 11,00 10743,00 23689,00 840,80 24529,80
Разом 64,01 97342,80 -І^Іі 10652,40 328662,99 68019,06 2005,20 50861,12 52205,81 840,80 502594,98

Директор Л. В. Самусєва Провідний фахівець В. В. Бакун



Іогоджено» 
лова профспілкового К£ 
дамчук В.Г._______

ітету «Затверджено»
Директор Володимир-Волинської 
загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 1 
Самусєва Л.В.___________

Додаток № 16

СКЛАД
уповноважених представників сторін, що брали участь у колективних 
переговорах і контролюють \ о  виконання колективного договору між 
адміністрацією та профспілковим комітетом Володимир-Волинської

зага.іьноос8Ітньої школи 
І -  Ш ступенів №1

Від сторони власника 
Самусєва Л.В. - директор школи
Глодік Н. С - застуш к директора з навчально-виховної роботи
Вітрук С.І -  заступша директора з навчально-виховної роботи

Від профспілкової стороки 
Адамчук В.Г.
Петровська В Б 
Михалюк 0.1.

голови ПК



В даному договорі прошнуровано, 
иронумеровайо і скрШдсно печаткою

Директо]


