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М509-01-10/583|від 18.07.2022р.
КУ «Центр професійного

розвитку педагогічних працівників»
Барськоїміської ради

Про повідомпу реєсграцію
колективного договору

Відповідно до постанови Кабінету Міпістрів України від 13 лютого
2013 року  Мо115 «Прошпорядок/повідомної(ореєсграції/(галузевих
(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів»(зі змінами
висссними постановою Кабінету Міністрів України від 21 сериня 2019 року
22768) управління соціальної політики та охоропи здоров'я Барської міської
ради повідомляє, щозгідно рішения виконавчого комітету Барської міської
ради|від 12.07.2022 року Хе22|колективний договір між КУ «Центр
професійного розвитку педагогічних працівників» Барської міської ради та

чрудовим колективом КУ «Центр професійного розвитку недагої ічних
працівників» Барської міської ради нта 2022-2026 р.р. зареєстрований
18.07.2022 року за Мо 12.

Текст колективного договору між Барським КУ «Центр професійного
розвитку педагогічних працівників» Барської міської ради ча трудовим
колективом КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»
Барської міської ради па 2022-2026 р.р. оприлюдиєно па офіційному веб
сайіі Барської міської ради та доступний за посиланиям: Баг-сНу сом ма

Заступник начальника бар Грина ГУМЕНІОК

Гуметок 1 З
тер пуб олязоЮвонУ



руЯБАРСЬКА МІСЬКА РАДА
||ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

12.07.2022 Мо 22

Про повідомну реєстрацію колективного договору Комунальної установи
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Барської міської

ради на 2022-2026 роки

Керуючись п.п. 9 п. б ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про колективні договори і

угоди», ст. 15 Кодексу законів про працю, постановою Кабінету Міністрів
України від 21.08.2019 Ме 768 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від ІЗ лютого 2013 р. М» 115», беручи до уваги протокол
зборів трудового колективу КУ «ЦПРІП Барської міської ради»від 03.06.2022
Хо 3, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Провести повідомну реєстрацію колективного договору укладеного між
керівництвом КУ «ЦПРИП Барської міської ради» та трудовим колективом КУ
«ЦПРИЙ Барськоїміської ради» на 2022-2026 роки.
2. Начальнику управління соціальної політики та охорони здоров'я Барської
міської ради (Кушнір Т.О.) внести в реєстр колективних договорів запис про
повідомну реєстрацію колективного договору укладеного міжкерівництвом КУ
«ЦПРІПП Барської міської ради» та трудовим колективом КУ «ЦПРІПІП Барської
міської ради» на 2022-2026 роки. проінформувати КУ «ЦПРПП Барської
міської ради» про повідомну реєстрацію колективного договору.
3. Начальнику відділу організаційної роботи та інформації Барської міської
ради (Демінська Т.В.) оприлюднити на офіційному веб-сайті Барської міської
ради колективний договір, укладений між керівництвом КУ «ЦПРІПП Барської
міської ради» та трудовим колективом КУ «ЦПРІПП Барської міської ради» на
2022-2026 роки.
4. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського



ПРОТОКОЛ МЗ
зборів трудового колективу

комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних
працівників Барськоїміської ради»

«03» червня 2022р.

На зборах присутні 6 працівників установи .

Головою зборів обрано: Стрельчук Н.О.

Секретаремзборів обрано: Франчук Н.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про підписання Колективного договору між адміністрацією і первинною

профспілковою організацією комунальної установи «Центр професійного
розвитку педагогічних працівників Барської міської ради»|на 2022 -2026 роки.

СЛУХАЛИ: Про підписання Колективного договору між адміністрацією і

первинною профспілковою організацією/комунальної установи «Центр
професійного розвитку педагогічних працівників Барської міської ради»|на
2022 - 2026 роки.

ВИСТУПИЛИ:

Франчук  Н.В., профорганізатор|первинної профспілкової організації
комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників
Барської міської ради», яка ознайомила присутніх із важливістю підписання
Колективного договорута процедурою його ухвалення.

Стрельчук Н. О., директор комунальної установи «Центр професійного
розвитку педагогічних працівників Барської міської ради», яка ознайомила
присутніх з основними положеннями Договору.

ПОСТАНОВИЛИ: Колективний договір між адміністрацією і первинною
профспілковою організацією комунальної установи «Центр професійного
розвитку педагогічних працівників Барської міської ради» на 2022-2026 роки
ухвалити.

Голова зборів сббугоє. Наталія СТРЕЛЬЧУК

Секретар зборів Уд Наталія ФРАНЧУК



КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
між адміністрацією і первинною
профспілковою організацією

комунальної установи
«Центр професійного розвитку педагогічних

працівників Барської міської ради»
на 2022-2026 роки

Прийнятий на зборах
трудового колективу
(Протокол М»03 від 03.06.2022 року)

Підписаний:

Від трудового колективу:
Профорганізатор

ЖеНаталія ФРАНЧУК
Й

м. Бар



Розділ І.Загальні положення

14. Мета укладання даного договору
Даний договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових та

соціальноекономічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників і
власниказ питань, що є предметом цього договору.

Положення і норми договору розроблені на основі чинного законодавстваУкраїни, а саме: Кодексу законів про працю України, Законів України «Проколективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Проосвіту», Галузевої, регіональної угод, інших законодавчих актів України.
Договір містить узгоджені зобов'язання сторін, що його уклали, щодостворення умов підвищення ефективності роботи та здійснення комплексу заходівдля реалізації соціально-економічних, професійних, правовихгарантій працівниківЦентру професійного розвитку педагогічних працівників Барської міської ради(далі - Центр).

1.2.Сторони договору та їх повноваження
З метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів, забезпечення соціальної захищеності працівників Центру,

директор Центру, з одного боку, та представник трудового колективу Центру,зіншого боку, надалі іменовані Сторони, уклали цей Колективний договір пронаступні взаємні зобов'язання:
Сторони визнають взаємні повноваження| зобов'язуються дотримуватисьпринципів|соціального|партнерства: паритетності|представництва|тарівноправності|сторін, взаємної відповідальності,  конструктивності|тааргументованості в проведенні переговорів щодо укладання договору, внесеннязмін і доповнень до нього, вирішеннявсіх питань, шо є предметом цього договору.Сторони оперативно вживатимуть заходів для уникнення передумоввиникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в ході реалізації зобов'язаньі положень договору, віддаватимуть перевагу розв'язанню спірних питань шляхом

проведення переговорів і примирних процесів відповідно до законодавства.

1.3. Сферадії договору
Дія даного договору поширюється на всіх працівників Центру, які

перебувають у сфері дії сторін, що підписали договір і є обов'язковим длявиконання керівником і трудовим колективом.
Договір встановлює для працівників мінімальні соціальні гарантії, які не

можуть бути нижче встановлених законодавством і змінені в колективних
договорахв бік погіршення. На підставі ст. 9 ч.І КЗПП України вони можуть бути
розширені за рахунок економії фонду заробітної плати, спонсорських коштів,
власних коштів шляхом включення узгоджених положеньв колективні договори.Жоднаіз сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядкупризупиняти виконання прийнятих зобов'язань за договором,

Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та Галузевої і
регіональної угод, вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення
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або припинення дії договору - тільки після переговорів сторін у встановленому
порядку. Рішення щодо них приймаються за згодою сторін у 10-денний термін.

1.4. Терміндіїдоговору та набуття ним чинності
1.4.1. Договір укладено на 2022-2026 роки, він набирає чинності з моменту

підписання його Сторонамиі діє до укладання нового договору.
1.4.2. Сторони розпочинають переговори з укладання нового договору не

раніше, як за 3 місяці до закінчення строку дії колективного договору.
1.4.3. Сторони у п'ятиденний термінз дня підписання договору (або змін)

подаютьйого на реєстрацію в УПСЗН.

Розділ П. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

2.1. Адміністрація зобов'язується:
2414. Привести у відповідність з чинним законодавством Типові правила

внутрішнього розпорядку Центру.
2.1.2. Забезпечити|дотримання |на місцях: встановлення|чинним

законодавством норм тривалості робочого часу і відпочинку для працівників;
нормативних документів щодо порядку здачі в оренду приміщень та обладнання.
Забезпечити контроль за: застосуванням у галузі надурочних робіт, допускаючи їх
лише у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством; наданням
працівникам щорічних відпусток відповідної тривалості згідно з чинним
законодавством.

2.1.3. Забезпечити дотримання у Центрі законодавства про оплату праці.
Здійснювати перегляд і введення нових умов оплати праці з обов'язковим
погодженням з трудовим колективом.

2.14. Здійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати,
аналізувати причини порушень і вживати заходи щодоїх усунення.

2.15. Рішенняшпро зміни в організації|праці, реорганізації,
перепрофілюванні установи, скорочення чисельності або штату працівників
приймати лише після попереднього проведення переговорів з трудовим
колективому встановлені законодавством терміни.

2.1.6. У разі виникнення необхідності вивільнення працівників на підставі
ч.1 ст.40 КЗпП України:

- здійснювати вивільнення лише після використання усіх можливостей
забезпечитиїх роботою на іншому робочомумісці;

- повідомляти працівників про звільненняпід підпис не пізніше, ніж як за 2
місяці до запланованих заходів.

2.1.7. Керівництво зобов'язане забезпечити збереження майна, яке належить
Центру.

2.1.8. Затверджувати директором Центру посадові обов'язки працівників за
погодженням з представниками працівників, обраними ї уповноваженими
трудовим колективом.

2.2. Профорганізація зобов'язується:
2.2.1. - сприяти зміцненню виробничоїта трудової дисциплінив установі;
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- утримуватись від організації страйків з питань, включених до договору, заумовиїх вирішення у встановленому законодавством порядку;
- проводити роз'яснювальну роботу щодо практики звернення працівників

Центру до судів про примусове стягнення заборгованої заробітної плати та сум
відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань з
організацій, установ галузі.

:2.22. Організувати надання допомоги трудовим колективом по установі у:- формуванні структури колективного договору, угод на базі чинного
законодавства. Галузевої та обласноїугод з включенням у сферу колективно

- договірного регулювання питань заробітної плати, гарантій і компенсацій,
охорони та умов праці;

- плануванні професійної підготовки, перепідготовки, підвищення
кваліфікаціїта атестації педагогічних кадрів.

22.3. Готувати пропозиції до органів законодавчої, виконавчої влади з
питань соціального захисту працівників Центру.

Розділ ПІ. Виробничі та трудові відносини

3.1.1. Жоден трудовийдоговір, що укладається Центромз працівниками, не
може суперечити цьому Колективному договору таким чином, щоб, у порівнянні зостаннім, правата інтереси працівників у трудовому договорі були якимось чиномобмежені. У випадку виникнення такого протиріччя, відповідні положення
трудового договору визнаються недійсними.

3.1.2. Керівництво Центру зобов'язане передбачити у трудовому договорі,або розробити та затвердити для кожного працівника його функціональні
обов'язки, ознайомити його з ними та вимагати їх виконання. У цих
функціональних обов'язках чи у трудовому договорі може бути передбачено
виконання одним з працівників обов'язків іншого тільки у випадках тимчасової
відсутності останнього у зв'язку із хворобою, відпусткою або з інших поважних
причин, при цьомутакі обов'язки можуть покладатися на іншого працівника тільки
за додаткову плату (доплата за суміщення професій (посад) та з урахуванням
професійної підготовки та зайнятості при виконанні безпосередніх обов'язків.

3.13. Кожен працівник зобов'язаний працювати чесно та сумлінно,
дотримуватись трудової дисципліни праці, своєчасно та точно виконувати
розпорядження керівництва, вимоги нормативних актів з охорони праці, дбайливо
ставитися до майна Ценру, на прохання керівника Центру негайно надавати звіти
про виконаннясвоїх безпосередніх обов'язків.

3.1.4. За ініціативою керівництва Центру трудовий договір з працівником
може бути розірваний у випадку змін в організації виробництва і праці, прискороченні чисельності або штату працівників. У цих випадках вони персонально
попереджаються керівництвом про майбутнє звільнення не пізніше, ніж за два
місяці. При цьому Центр пропонує працівнику іншу роботуза спеціальністю,а У
випадку неможливості цього або при відмові працівника від неї, останній
працевлаштовується самостійно. Водночас керівництво Центру доводить до відома

державної служби зайнятості про наступне вивільнення працівника із зазначенням
його професії, спеціальності, кваліфікаціїта розміру оплати праці. При звільненні
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працівника з зазначеної у цьому пункті підстави йому виплачується вихідна
допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку. Розірвання
трудового договору з працівником з ініціативи керівництва можливе і в інших
випадках, передбачених чинним законодавством.

3.1.5. Розірвання трудового договору з працівником за ініціативою
керівника допускається тільки після використання всіх наявних і додатково
створених можливостей для забезпечення зайнятості на підприємстві.

3.1.6. Відсторонення працівників від роботи допускається у разі: появи на
роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; відмови
або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і
перевірки знань з охорони праці та протипожежної безпеки; в інших випадках,
передбачених законодавством.

3.2. Адміністрація зобов'язується:
сприяти ефективній діяльності Центру, виходячи із фактичних обсягів

фінансування галузі, бюджету та раціональному використанню позабюджетних
коштів для підвищення результативності роботи та поліпшення становища їх
працівників; сприяти розвиткуі зміцненню матеріально-технічної бази, створенню
оптимальних умов для організації робочого процесу; здійснювати прийняття на
роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної зайнятості
працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі п.І ст.40 КЗпП
України.

3.21. Трудові відносини між адміністрацією та працівниками установи
будуються на підставі чинного законодавства України та цього договору.

3.2.2. Роботодавець зобов'язаний ознайомити працівника з текстом
колективного договору до початку роботи за укладеним трудовим договором,атакож у тижневий строк після укладення колективного договору, внесення до
нього зміні Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.2.3. Працевлаштування інвалідів здійснюється у відповідності до чинного
законодавства України.

Розділ ТУ. НОРМУВАННЯ Й ОПЛАТА ПРАЦІ

4.1. Адміністрація та профспілкова організація домовилися:
4.14. Для нормування праці працівників використовувати діючі Г алузеві,

Міжгалузеві місцеві норми і нормативи та Правила внутрішнього трудового
розпорядку Центру (Додаток 1).

4.1.2. Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні за
місцем роботи у грошовій одиниці України до 07 (сьомого) та 22 (двадцять
другого) числа кожного місяця. У випадку якщо день виплати заробітної плати
збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата
виплачується напередодні (ч. 2 ст. 115 КЗпП України). Заробітна плата працівнику
за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше, ніж за три дні до початку
відпустки (ч. З ст. 115 КЗпП України).

4.1.3. Мінімальна заробітна плата не може бути нижче мінімального рівня,
встановленого чиннимзаконодавством України.



4.1.4. Відомості про оплату праці працівника надаються будь-яким органамчи особам лише у випадках, передбачених чинним законодавством України або за
згодою чи на вимогу працівника (ст. 31 Закону України «Про оплату праці»
20108/95-ВРвід 24.03.1995р.).

4.1.5. При укладанні трудового договору, директор Центру доводить до
відома працівника розмір, порядок і терміни виплати заробітної плати, умови,
згідно з якими можуть здійснюватися утриманняіз заробітної плати.

41.6. Положення про оплату праці, шо діє в Центрі, наведено уДодатку М.
4.1.7.Заробітна плата працівників Центру складаєтьсяз посадових окладів,

доплат, надбавокза вислугу років та інших надбавок.
41.8. Надбавка за вислугу років виплачується щомісячно у відсотках до

посадового окладуз урахуванням доплат залежно від стажу педагогічноїроботи.41.9 Працівникам у межах затвердженого фонду оплати праці можуть
установлюватись надбавки за високі досягнення у праці або виконання особливо
важливої роботи у розмірі до 50 відсотків (включно) посадового окладу з
урахуванням надбавки за вислугу років.

4.1.10.Премія|працівникам|установи нараховується відповідно|доПоложенняпро преміювання працівників Центру (Додаток М»3).4.1413За суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово
відсутнього працівника встановлювати доплату до 5090 за тарифними ставками Ї

окладами суміщуваних працівників.
41.12. Не приймати в односторонньому порядку рішень, які змінюють

встановлені у колективному договорі умови праці. і

4143. Проводити індексацію заробітної|плати згідно|діючого
законодавства.

4114. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні, якщо вона не
компенсується іншим часом відпочинку, а також у надурочний час, оплачується у
подвійному розмірі.

4.1.15. Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну
плату за фактично виконану роботу ст. 102 КЗпП України.

4.1.16.Оплата відпусток проводиться відповідно до чинного законодавства
України.

41.17.Працівникам,які направлені у службове відрядження, оплатапраціза
виконану роботу здійснюється відповідно до чинного законодавства України у
розмірі середньої заробітної плати.

4.1.18.Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче
від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). За
час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я
працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного
середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток ст. 113 КЗпП
України.

41.19.Режим виконання організаційної, методичної роботи регулюється
правилами внутрішнього трудового розпорядку, програмами, індивідуальними
планами робіт.



Розділ У. ВСТАНОВЛЕННЯ ГАРАНТІЙ, КОМПЕНСАЦІЙІ ПІЛЬГ

5.1. Адміністрація та профспілкова організація зобов'язуються:
5.1.1.Домагатися безумовного забезпечення/педагогічним та іншим

працівникамгарантій, передбачених чинним законодавством.
5.1.2.Забезпечити вирішення питання щодо проведення попереднього,обов'язкових щорічних медичнихоглядів працівників Центру.
5.1.3. Працівникам надаються гарантії, компенсації та пільги при службових

відрядженнях, при переїзді на роботу в іншу місцевість та в інших випадках,передбачених чинним законодавством України.
5.14. При фінансових можливостях та наявності економії фонду оплати

праці Центр надає наступні соціальні пільги: - виділення коштів на оплатуритуальних послуг у випадку смерті працівника, близьких родичів працівника
(дружини, чоловіка, батьків, дітей.) Передбачити в кошторисах видатки на
преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам Центру, стимулювання
творчої праці і педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників Урозмірах не менше2 відсотків планового фонду заробітної плати.

5.1.5. При економії фонду оплати праці, Центр надає працівникам наступні
заохочувальні та компенсаційні виплати (Додаток М»3; Додаток Мо5):

- винагорода за підсумками роботизарік;
- премії та компенсації за положеннями;
- одноразові заохочення (наприклад, заохочення деяких працівників за

виконання особливо важливих завдань, заохочення до ювілейнихі пам'ятних дат,днів народженняу грошовій формі);
5.1.6. З метою оздоровлення працівників Центру виплачуються оздоровчі

виплати до календарної щорічної відпустки у розмірі місячного посадового окладу.5.17. Забезпечити надання відповідно до ст. 57 Закону України «Про
освіту»:

- педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну
працю, зразкове виконання службовихобов'язків та допомоги на оздоровлення принаданні щорічних відпусток педагогічним працівникам у розмірі одного
посадового окладу (Додаток Х»б);

- педагогічним працівникам надбавок за вислугу років;
-надання|педагогічним|працівникам|матеріальної|допомоги |на

оздоровлення, у сумі одного посадового окладу на рік, а також матеріальної
допомоги на поховання працівникам установи, яка максимальним розміром не
обмежується, виплату премій відповідно до їх особистого внеску в загальні
результати роботи в межах фонду заробітноїплати, затвердженого в кошторисах,відповідно до постанови Кабінету Міністрів України М» 1298 від 30 серпня 2002
року.

5.1.8. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових питань за рахунок коштів Центру відповідно до ст.57 Закону
України «Про освіту».

5.1.9. Керівництво установи гарантує надання працівникам вільного часу
для проходження медичних оглядів та явки у державні органи за викликами



повістками), без проведення будь-яких відрахувань із заробітної плати чи іншихциплінарних санкцій,
5.1.10. Забезпечувати працівників безкоштовно канцелярією.5.1.1. Перераховувати своєчасно та у повному обсязі внески на

льнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою
атою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;сійне.

5.112. Забезпечити збереження архівних документів, згідно з якимиздійснюється оформлення пенсій за віком, інвалідністю, отримання пільг і
компенсацій, визначених законодавством.

Розділ УІ. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУІВІДПОЧИНКУ

6.1. Адміністрація та профспілкова організація домовилися:6.14. Проводити прийом на роботу нових працівників у випадкузпечення повної зайнятості працюючих у відповідності з вимогами Законуграїни «Проосвіту» та КЗПП України.
6.12. Жодного працівника Центру не звільняти з роботи за ініціативоюкерівництва без вагомих підстав І попередньої згоди трудового колективу, крімвипадків, передбачень законодавством України.
6.13. Норма робочого часу тривалістю 40 годин на тиждень поширюєтьсяна всіх працівників Центру, крім тих, для кого чинним законодавством Українипередбачена скорочена тривалість робочогочасу.6.1.4. Час початку та закінчення роботи, час перерви, умови прийому нароботу та звільнення визначено у Правилах внутрішнього трудового розпорядку(Додаток Ма1).
6.1.5. Директор Центру у відповідності з розпорядженням вищих органівсля створення кращих умов для відпочинку може переносити день відпочинку наіншийденьдля з'єднання з найближчим святковим днем.6.1.6. Напередодні святкових днів скорочувати робочий день на одну годинуст. 52 КЗпП України).
6.1.7. Загальними вихідними днями є суботата неділя.
6.1.8. Встановити для всіх членів трудового колективу щорічну оплачуванувідпустку за відпрацьований рік з виплатою матеріальної допомоги наоздоровлення.
6.1.9. Тривалість щорічної відпустки для працівників Центру становить: дляпедагогічних працівників 42 дні, для секретаря 24 дні (у відповідності до ст. бЗакону України «Про відпустки» Мо 504/96-ВР від 15.11.1996 ро зі змінами тадоповненнями)за відпрацьований час.
6.1.10. Для працівників із ненормованим робочим днем встановити

додаткову оплачувану відпустку тривалістю 7 календарних днів відповіднопереліку (Додаток 8).
6.1.11. Жінкам, які мають 2-х і більше дітей у віці до 15 років чи дитину-нваліда або, яка усиновила дитину, одинокій матері, батькові, що виховує дитинубез матері (в тому числіі у випадку тривалого перебування матері в лікувальному
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аді), а також особі, яка взяла дитину під опіку, та жінці, яка не перебуває вбі і у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або
про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова;

«а, що виховує дитину без батька (в тому числі розлучена жінка, яка виховує
ну без батька незважаючи на факт отримання аліментів, жінка, яка вийшла

але її дитина новим чоловіком не усиновлена) надавати додатково
чувані відпустки тривалістю 10 календарних днів, не враховуючи святкові і

теробочі дні (ст.73 КЗпП України).
6.1.12.За рішенням директора Центрута за згодою працівника, працівники

жуть бути відкликанііз щорічної відпустки або додаткової відпустки лище дляведення стихійного лиха, нещасних випадків, загибелі або псування майна
у

станови з додержанням вимог, передбачених законодавством. У разі відкликаннярацівника з відпустки його працю оплачуютьз урахуванням тієї суми, що булаахована на оплату невикористаної частини відпустки.
6.1.3. Щорічні відпустки надавати працівникам у порядку передбаченомуст. 10 Закону України «Про відпустки».
61.14. Щорічна відпустка за ініціативою директора, згідно з графікомнадання відпусток, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки заьмовою згодою працівника та за погодженням з трудовим колективом у разі,ли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливовідбитися на нормальному ході роботи, та за умови, що частина відпусткитривалістю не менше 14 календарних днів буде використана в поточному робочомуроці. У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її наданнявстановлюється за згодою між працівником і керівником Центру. Забороняється

ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двохроків підряд.6.1.15. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено начастини будьякої тривалості за умови, що основна безперервна її частина
становитиме не менше 14 календарних днів. Невикористану частину щорічноївідпустки має бути надано працівникам до кінця робочого року, але не пізніше 12
місяців після закінчення робочого року,за який надається відпустка.

6.1.16.За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється
грошовою компенсацією.

При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткової
відпустки не повинна бути менше, ніж 42 календарних дні для педпрацівника.

6.1.17. Працівникам, які навчаються у закладах вищої освіти з вечірньоюабо заочною формою навчання, надавати додаткові оплачувані відпустки згідно
чинного законодавства.

6.1.18. Графік чергових щорічних відпусток затверджується керівництвом
до 1 лютого поточного року, для чого не пізніше 15 січня надається в первиннупрофспілкову організацію для погодження. При визначенні черговості відпусток
враховуються сімейні й інші особисті обставини кожного працівника. Перелік
категорій працівників, що мають право на надання відпустки у зручний для них
час, визначений ст. 10 Закону України «Про відпустки» Ме504/96-ВР від
15.11.1996р., зі змінами та доповненнями (Додаток Мо4).

6.1.19. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику Центруможе бути надана відпустка без збереження заробітної плати на термін,
9
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обумовлений угодою між працівником та керівництвом установи, але не більше 15

календарних днів на рік (ч.2 ст.84 КЗпП України).
6.120. У разі звільнення працівника, йому виплачується грошова

компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові

відпустки. У разі переведення на роботу в іншу установу - грошова компенсація за

невикористані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути

перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.
6.1.21. Працівники не мають права без дозволу керівництва знаходитись в

приміщенні Центру в неробочий час з причин, не пов'язаних з роботою, а також

запрошувати туди іншихосіб.
61.22. Окремим працівникам Центру за узгодженням з керівництвом

установи може бути встановлений гнучкий графік роботи.

6.2. Адміністрація зобов'язується:
6.2.1. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо гарантованих

норм робочогочасудлявсіх категорій працівників.
6.2.2.Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за

погодженняміз трудовим колективом.
6.2.3 Забезпечити гласністьвсіх заходів щодо нормування праці.
6.2.4 Забезпечити додержання чинного законодавства щодо надання

щорічної основної відпустки у порядку, затвердженому Кабміном України для

працівників освітніх установ:
- з письмовим попередженням про початок відпустки не пізніше, ніж 2

тижні;
- дозволити поділ відпустки за бажанням працівника при умові, що

безперервна її частина не менше 14 календарних днів;
- за бажанням працівника виплачувати грошову компенсацію за частину

невикористаної відпустки при умові, що тривалість фактично наданих

працівникові щорічноїі додаткової відпусток не менше 42 календарних днів для

педпрацівників і психолога;
- надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу,

щорічну основну відпустку повної тривалості;
- відкликання працівника з основної щорічної відпустки здійснювати лише

за його згодою і у випадках, передбачених ст.12 Закону України «Про відпустки»;

- надавати оплачувану відпустку (або Її частину) працівникам протягом

року у зв'язку із необхідністю санаторно-курортного лікування згідно Постанови

Кабміну Мо346;
- надавати працівникам додаткові відпустки у зв'язку із навчанням у

порядкуі на умовах, передбачених законодавством;
- надавати додаткові оплачувані відпустки за особливий характер праці(ст.8

Закону України «Про відпустки»), а саме працівникам з ненормованим робочим

днем згідно з «Переліком посад працівників з ненормованим робочим днем, яким

надається додаткова оплачувальна відпустки тривалістю до 7 календарних днів»

(Додаток Х»8).
- надавати певній категорії працівників соціальні відпусткизгідно з Законом

України «Про відпустки»ст. 17, 18, 19, 20.
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6.2.5.Відпустки без збереження заробітної плати надавати за бажанням
працівника згідноз переліком обставин ст.25, 26 Закону «Про відпустки».

6.2.6. Встановити та надавати інші види оплачуваних відпусток тривалістю
3 календарних дні:

- у разі особистого шлюбу або шлюбу дітей;
- народження дитини;
- смерті близьких родичів;
- для догляду за хворим членом сім'ї;
- батькам, діти якиху віці до 18 років вступають до закладів вищої освіти,

розташованих у іншій місцевості;
- батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи;
- ветеранам;
- донорам;
- голові профспілкового органу, який працює на громадських засадах

(Додаток М»7).

Розділ УП. УМОВИ Й ОХОРОНА ПРАЦІ

7.1. Адміністрація та профспілкова організація зобов "язуються:
7.1.1, Забезпечення безпеки умов праці є обов'язком директора Центру, що

організовує умови праці на робочомумісці, забезпечує наявність засобів захисту у
суворій відповідності до вимог правил з охорони праці (Додаток Ме9, Додаток
Хо10).

7.1.2. Працівники мають право відмовитися від дорученої роботи, при якій
створюється ситуація, небезпечна для їх життя і здоров'я, а також для життя і
здоров'я інших людей та навколишнього середовища, або якщо такі умови прямо
не передбачені трудовими договорами або посадовими обов'язками.

713. Працівники зобов'язані знати та виконувати вимоги нормативних
актів з охорони праці, правил експлуатації технічного обладнання, користування
засобами індивідуального та колективного захисту, проходити обов'язкові медичні
огляди відповідно до вимог чинного законодавства України.

71. Відшкодування шкоди, заподіяної працівнику внаслідок ушкодження
його здоров'я або у разі його смерті, що сталися внаслідок нещасного випадку на
виробництві чи професійного захворювання, здійснюється Фондом соціального
страхування від нещасних випадків на умовах та у порядку, передбаченому
Законом України М» 1105-ХІУвід 23.09.1999р, «Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності», з наступними змінами та
доповненнями.

7.1.5. Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за
хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членомсім'ї), вагітностіта пологах,
при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, на поховання виплачується Фондом соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності на умовахта у порядку, передбаченому Законом України Мо
2240-Й від  18.11.2001р. «Про  загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

п



народженням та похованням» з наступними змінами та
7.1. .6. Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що
ення здоров'я настало не тільки з вини адміністрації, а також унаслідок
ння потерпілим вимог нормативних актів з охорони праці, розмір
ової допомоги підлягає зменшенню на підставі висновкуцієї комісії, але не
к на 50 відсотків.
7.1.7. Працівники|зобов'язуються використовувати надані їм уєстування техніку та інше майно Центру тільки у службових цілях.7.2. Адміністрація зобов'язується:

7 домогтися повного виконання вимог щодо організації роботи з охоронивідповідно до Закону України «Про охорону праці», Наказу Міносвіти і
: України М» 563 від 01.08.2001р;

- розробляти, за погодженням з трудовим колективом | контролюватиння комплексу заходів з охорони праці і техніки безпеки щодо створеннявих, безпечних умов праці відповідно до вимог Закону України «Про охорону«Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про цивільну оборону
и»;
- систематично організовувати навчання і перевірку знань відповідальних

2є:б Центруз питань охорони праці та безпеки життєдіяльності (1 раз на 3 роки);
- проводити організаційну роботу щодо забезпечення нормативними і

одавчими матеріалами тазразками документаціїз питань охорони праці;
- Домагатись достатнього і вчасного фінансування для забезпечення

увоходження планових медичнихоглядів працівників Центру;
- забезпечувати виконання рекомендацій і висновків медичних комісій за

льтатами огляду працівників;
- проводити спільно з трудовим колективом та представниками Фонду

-єціального страхування від нещасних випадків на виробництві своєчасне
зслідуваннята вести облік нещасних випадків;

- здійснювати відповідальними спеціалістами|систематичний аналіз
зещасних випадків за основними факторами і причинами з метою запобігання

робничого травматизму. Виносити на обговорення нарад стан безпеки праці,
робничого травматизму та професійної захворюваності. Вживати відповідних

заходів щодо поліпшення становища, що склалося;
- контролювати стан забезпечення працівників, які працюють на роботах,пов'язаних із забрудненням або іншими шкідливими умовами, безоплатно,

відповідно до норм, спецодягом, засобами індивідуального захисту, миючимизасобами та належного утримання санітарно-побутових та виробничих приміщень(Додаток ХМ» 9; Додаток Хо10).
- щорічно заслуховувати на засіданнях трудового колективу питання

створення належних умов безпеки праці і навчання та вжиття заходів щодо
попередження травматизмуі професійної захворюваності;

- проводити спільний контроль за виконанням заходів з охорони праці,
передбачених Законом України «Про охорону праці»;

- домагатись фінансування на заходи з охорони праці з урахуваннямфінансових можливостей установи (ст.19 Закону «Про охорону праці»).
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Розділ УПІ. УМОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІІВСТАНОВЛЕННЯ МІЖПОСАДОВИХ ВІДНОСИН В ОПЛАТІ ПРАЦІ
8.1. Міжпосадові відносини в оплаті праці, розмір посадових окладів, а

також умови регулювання фонду оплати праці у відповідності до ст.б Закону
України «Про оплату праці» М2108/95-ВР від 24.03.1995 р., з наступними змінами
та доповненнями встановлюються штатним розписом, а також Положенням про
оплату праці.

Штатний розпис Центру
Хе з/п Назва посади Кількість штатних одиниць

1 Директор 1

2 Консультант 3

3 Психолог 1

Усього 5

Розділ ІХ. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

9.1. Сторони домовилися про наступне з метою подальшого розвитку
соціального партнерства (Додаток11)

9.11. Своєчасно доводити до відома трудового колективу зміст
нормативних документів, що стосуються  соціально-економічних інтересів
працівників.

9.1.2. Проводити роз'яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантій
працівників.

9.13. Сприяти підготовці й прийняттю наказів та інших нормативно-
правових актів, що регулюють соціально-трудові відносини.

9.14. Представники первинної профспілкової організації, обрані і

уповноважені трудовим колективом, братимуть участь у заходах трудового
колективу, які спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав
працівників.

Розділ Х. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання зобов'язань,

передбачених цим Колективним договором, Сторони несуть відповідальність
відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним
законодавством України.

10.3. Притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної
відповідальності не виключає цивільного, матеріального чи іншого видів
відповідальності винних осіб.

Розділ ХІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Термін дії цього Колективного договору встановлюється з моменту

його підписання уповноваженими представниками Сторін до укладання сторонами
нового Колективного договору.
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11.2. Контроль за виконанням Колективного договоруздійснюється робочою
комісією Сторін (Додаток 12).

11.3. Колективний договір може бути розірваний, змінений або доповнений

ьки за взаємною домовленістю Сторін після проведення переговорів. Пропозиції

однієї із сторін є обов'язковими для розгляду іншою стороною. Зміни та

доповнення або припинення дії договору до колективного договору проводяться

тільки після переговорів сторін у такому порядку:
одна із сторін повідомляє іншу сторону і вносить сформульовані пропозиції

шодо внесення зміни до договору;
у семиденний строк сторони утворюють робочу комісію і розпочинають

переговори;
після досягнення згоди сторін щодо внесення змін оформляється відповідний

протокол.
Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та Генеральної,

Галузевої угод, вносяться без проведення переговорів.
Жодна із сторін, що уклали колективний договір, не можуть протягом

встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання

взятих на себе зобов'язань, порушити узгоджені положенняі норми.

11.А. Будь-які додатки і положення, на які в цьому Колективному договоріє
посилання і які підписані Сторонами є невід'ємними частинами Колективного

договору.

Від трудового колективу:
Профорганізатор

Фе Наталія ФРАНЧУК

0Зчервня 2022 р.
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Додаток Мо 1

до колективного договору

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядкудля працівників комунальної установи

«Центр професійного розвитку педагогічнихпрацівників
Барської міської ради»

1. Загальні положення
1.1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на
працюутобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно доїїькості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру,
включаючи право на вибір професії, роду занять |і роботи відповідно до
покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням
суспільних потреб.

У комунальній установі «Центр професійного розвитку педагогічних
працівників Барської міської ради» (далі- Центр ) трудова дисципліна грунтується
на свідомомуі сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є
необхідною умовою організації ефективноїпраціі освітнього процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до
сумлінної|праці.|До порушників|дисципліни застосовуються|заходи
дисциплінарного та громадського впливу.
1.2.Ціправилавнутрішньоготрудовогорозпорядку (далі -- Правила)поширюютьсяна

всіхпрацівниківЦентру.
13: «МетоюцихПравилєвизначенняобов'язківпрацівниківЦентру, передбаченихнорм
ами,яківстановлюютьвнутрішнійрозпорядоквустанові.
14. Усіпитання пов'язанііззастосуваннямПравил, вирішує директорЦентрувмежах
наданихйомуповноважень, а у випадках, передбаченихдіючимзаконодавством та

Правилами, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом|та
розповсюджується на працівників Центру.

2. Порядок прийняттяі звільнення працівників
24. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені
законодавством,а також професією, місце роботи відповідно до своїх здібностей.
2.2. Працівники Центру приймаються на роботу на конкурсній основі відповідно
до чинного законодавства.
23. На посади директора та інших педагогічних працівників Центру
призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною
мовою, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж
педагогічної або науково-педагогічної роботи не менш як п'ять років та які
пройшли конкурсний відбір і визнані переможцями конкурсу відповідно до
порядку, затвердженого Засновником Центру.
24. Штатний розпис Центру затверджує його Засновник відповідно до
законодавства. Штатний розпис може передбачати посади консультанта,
психолога, бухгалтера, працівників, які виконують функції з обслуговування.
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сть посад консультантів, психологів, бухгалтерів, а також найменування та
кість посад працівників, які виконують функції з обслуговування.

чаються Засновником Центру.За рішенням Засновника до штатного розпису
стру можуть вводитися додаткові посадиза рахунок спеціального фонду.

При прийнятті на роботу працівник зобов'язаний надати:
лову книжку,оформлену в установленому порядку; особисту заяву; паспорт
мадянина України; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного

окумент про освіту; військовозобов'язані, звільнені зі Збройних Сил
України - військовий квиток чи приписне посвідчення;2 фотокартки розміром
зх смізгоду на використання персональних даних.

При прийнятті на роботу забороняється вимагативід осіб, які поступають на
роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та
документи, подання яких не передбачено законодавством.
2.6. Засновник або уповноважений ним орган управління не має права вимагати

працівника виконання роботи,не обумовленої трудовим договором.

17. Тимчасове переведенняпрацівниканаїншуроботу,необумовленутрудовим
договором, допускаєтьсялишезайого згодоювідповіднодовимогст.33КЗпіУкраїни.
28. Працівники Центру можуть працювати за сумісництвом відповідно до
чинного законодавства.
29. Прийняття на роботу оформляється наказом директора Центру, який

оголошується працівнику під розписку.
210. Наосіб, які працювали понад п'ятьднів, ведуться трудові книжки.
На тих хто працюєза сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем
роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка
ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом
проводитьсяза бажанням працівниказа місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок
ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях,
затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального

захисту населення України від 29липня 1993 року М» 58 (із змінами). Трудові
книжки|працівниківззберігаються як документи суворої звітності|у

Центрі.Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу
трудових книжок покладається на директора Центру.
2.11. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на
іншу роботу, директор зобов'язаний:
2Л1Л. роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці,
наявність на робочому місті, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих

виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на
здоров'я, його права на пільги і компенсаціїза роботу в таких умовах відповідно до
чинного законодавства і колективного договору;
2.1.2. ознайомити працівника З правилами внутрішньоготрудового
розпорядкута колективним договором;
2113. визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для
роботи засобами; 5

в
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проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарної
та протипожежної охорони.

Припинення трудового договору може мати місце на підставах, передбачених
г законодавством та умовами, передбаченими в контракті.

. Розірвання трудового договоруз ініціативи директора Центру допускається у
падках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

нення педагогічних працівників у випадках ліквідації Центру, скорочення
кості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним
нодавством.
Припинення трудового договоруоформляється наказом директора Центру.
Директор Центру зобов'язаний в день звільнення видати працівникові

ежно оформлену трудову книжкуі провести з ним розрахуноку відповідностіз
нним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці

повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із
посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається
останній день роботи.

3. Основні правата обов'язки працівників
3.1. Працівники Центру маютьправо:

3.1.1. на користування правамиі свободами, які гарантуються громадянам
України Конституцією і законами України;

3.1.2. навільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з
педагогічними кадрами;

3.1.3. вносити пропозиціїз питань поліпшення управління діяльності Центру в
межах своєї компетенції;

3.1.4. брати участьу розгляді питань і прийнятті рішень у межах повноважень;
3.1.5. на здорові, безпечні, належні для високопродуктивної роботи умови

праці;
3.1.6. на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставленняз боку

директора Центру,консультантів Центрута громадян;
3.17.на постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення

професійної кваліфікації;
3.1.8. на оплату праці відповідно до чинного законодавства;
3.1.9. захищати свої законні права й інтереси у порядку

передбаченомучиннимзаконодавством;
3.1.10. насоціальний і правовий захист відповідно до чинного законодавства;
3.111. назахист професійноїчесті, гідності;
3.1.12. на індивідуальну педагогічну діяльність;
3.1.13. научасть у громадському самоврядуванні;
3.1.14. на користування оплачуваною основною відпусткою та додатковою

(соціальною, учбовоютаін.);
3.1.15. надопомогуустанови

управовомузахисті,якщотаканеобхідністьвиниклаурезультатівиконання
службовихобов'язківвінтересахустанови.

3.2. Працівники Центру зобов'язані:
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3.2.1. працювати чесноі сумлінно, додержуватися дисципліни праці, своєчасно
точно виконувати розпорядження директора Центру, а також функції, які
визначені посадовими інструкціями;

3.2.2. постійно вдосконалюватиорганізацію своєї праці, підвищувати
професійний рівеньі ділову кваліфікацію;

3.2.3. дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки та протипожежної
охорони;

3.2.4. дотримуватися норм етики поведінки, уважно ставитись до колег по
роботі, сприяти створенню сприятливого психологічного мікроклімату у
колективі;

.2.5. вживати заходів до термінового усунення причині умов, які
перешкоджаютьабо утруднюють нормальну роботу, інформувати про це
директора Центру;

оз

3.2.6. утримувати своє робоче місце у чистотіі порядку;
3.2.7. ефективно використовувати обчислювальну та іншуоргтехніку,

бережливо ставитись до майна, економноі раціонально витрачати
матеріали, електроенергіютаінші матеріальні. ресурси;

3.2.8. не розголошувати стороннім особам інформацію, що стосується
діяльності Центру і становить комерційну таємницю чиєконфіденційними відомостями;

2.9. проходити медичнийогляд відповідно до чинного законодавства;210. обов'язки, які виконують працівники Центру за своєю посадою,
визначаються посадовими
інструкціями Зпосадовимиобов'язкамипрацівник ознайомлюється під
розпис.

чо

о

4. Основні обов'язки директора Дентру
4.1.Директор Центру:
4.14. розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження
Засновнику;
4.1.2. затверджує план діяльності Центру та організовує його роботу відповідно
до стратегії розвитку Центру, подає Засновнику пропозиції щодо штатного
розпису та кошторису центру;
4.13.призначає на посади працівників Центруна конкурсній основі, звільняєїх із
займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції
працівників Центру, заохочує працівників Центру і накладає на них
дисциплінарні стягнення;
4.41, залучає юридичнихта фізичнихосіб до виконання завдань Центру шляхом
укладення з ними цивільно-правових договорів відповідно до своєї компетенції;
4.1.5. створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру,
підвищення їх фаховогоі кваліфікаційного рівня;
4.1.6.видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;4.17. ефективно використовує в установленому Засновником порядку майно
Центру та його кошти,укладає цивільно-правові договори;4.1.8. додержується умов колективного договору, чуйно ставиться до
повсякденних потреб працівників, забезпечує надання їм установлених пільг та
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за: езпечує охоронупраці, дотримання законностіудіяльності Центру;
- 10.

удосконалює роботу Центру, впроваджує в практику кращий досвід
пропозиції працівників, спрямовані на поліпшення роботи установи;

1. діє від імені Центру без довіреності;
своєчасно подає центральним органам державної виконавчої влади

овлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні
ості про роботу Центру;
«може вносити Засновнику Центру пропозиції щодо вдосконалення
ості;

- 1.14 подає Засновнику річнийзвіт про виконання стратегії розвитку.

5. Робочий час і його використання
: Тривалістьробочого часу працівників Центру складаєдОгодин натиждень.

2. Для працівників Центру встановлюється п'ятиденнийробочий тижденьз двома
зми днями: субота, неділя.

очатку роботи8.00, обідня перерва: 13.00 - 14.00
хсінчення роботи 17.15. П'ятий робочий день тижня (п'ятниця) скорочений

одну годину.
За погодженням з профспілковим комітетом окремим працівникам може
овлюватись інший режим роботи.

54. Напередодні святкових і неробочих днів, визначених статтею 73 КЗпП
граїни,тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

52. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.
учення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні
ускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за наказом
ектора Центру з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день

може компенсуватися наданням іншого дня відпочинку.
5.3. Працівникам надаються щорічні та додаткові відпустки відповідно до чинного

конодавстватазатвердженогографіку відпусток. Графік надання щорічних
відпусток погоджується з профспілковимкомітетом і складається на кожний
календарнийрік.
5.4. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому
чинним законодавством.
5.5. Передбачається надання щорічних додаткових відпусток працівникам
заособливі умови праці, за посадами, зазначеними у колективному трудовому
договорі.
5.6. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини
будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не
меншеїіАкалендарних днів.
5.7. Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику,як
правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення
робочого року,за який надається відпустка.
5.8. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі
невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки
працівникам, які мають дітей. ,
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29. Відпустка|без збереження заробітної плати за бажанням працівника
ється в обов'язковому порядку для визначених працівників або за конкретнихобставин згідно ст. 25 Закону України «Про відпустки».

2.19. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися
везпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою сторін,

не більше!5 календарних днів на рік згідно ст. 26 Закону України «Про
/стки».

11. Працівникам Центру забороняється:
11.1. змінюватина свій розсуд графік роботи;

продовжувати або скорочувати тривалість робочого дня та обідньої
ерви;
1.3. передоручати виконання трудових обов'язків.

6. Заохоченняза успіхи в роботі2.1За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу |і бездоганну роботу,
новаторство та інші досягнення можуть застосовуватися заохочення, передбаченіПоложенням про преміювання працівників|комунальної установи «Центрофесійного розвитку педагогічних працівників Барської міської ради» та

оженням про порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічнимацівникам комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних
працівників Барської міської ради» за сумлінну працю, зразкове виконанняслужбових обов'язків.

2. За досягнення високих результатів у роботі працівники представляються до
нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення
державними преміями, знаками, грамотами, дипломами  таїншимивидами
моральногоі матеріального заохочення.
6.3. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу і

заносяться до трудової книжки працівника.

7. Стягнення за порушення трудової дисципліни74. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано
одинз таких заходів стягнення: догана; звільнення.

Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно доп.п.3,4,7,8ст.40,ст.41КЗпП України.
72. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені
відвиробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненнюбез попередньої згоди органу, членами якого вони є. До застосуваннядисциплінарного стягнення директор Центру повинен зажадати від порушникатрудової дисципліни письмові пояснення, У випадку відмови працівника датиписьмові пояснення складається відповідний акт. Дисциплінарні стягнення
застосовуються директором Центру безпосередньо після виявлення провини,алене пізніше одного місяця від дня Її виявлення, не рахуючи часу хворобипрацівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не можебути накладене пізніше шестимісяців з дня вчинення проступку.

;73. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки однедисциплінарне стягнення.

20



"4. Дисциплінарне стягнення оголошується|в наказі і повідомляється
івниковіпід розписку.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника
уде піддано|новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким,

що не мав дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж

проявив себе як сумлінний працівник,то стягнення може бути знято до закінчення
зданого року. Протягом строкудії дисциплінарного стягнення заходи заохочення
20 працівникане застосовуються.
Директор Центру має право замість накладання дисциплінарного стягнення

передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового
коллективуабо його органу.

Правила внутрішнього розпорядку розміщуються у Центрі на видному місці.

Від трудового колективу:
Профорганізатор

ефНаталія ФРАНЧУК

03 червня 2022 р.

Від адміністр.
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Додаток М» 2
до колективного договору

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ

1Загальні положення та визначення
Метою цього Положення є забезпечення мотивації персоналу на ефективнупрацю, спрямовану на задоволення потреб працівників Центру і досягнення цілейЦентру в умовах існуючої економічної ситуації в Україні.Основними законодавчими документами формування «Положення про оплатупраці»є:

- Кодекс законів про працю України;
- Закон України «Про оплату праці»від 24.03.1995 р. Ме108/95-ВР;- Закон України «Про охорону праці»від 14.10.1992 р. Мо2694-ХІІ;- Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Мінстату0323 від 11.12.1995 р. зі змінами та доповненнями;
- Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти,затвердженої наказом Міністерства освіти України 15 квітня 1993 року Мо 102;- Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року Ме 1298 «Прооплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядіві коефіцієнтів зоплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузейбюджетної сфери»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2020р. Ме750 «Пропідвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетноїсфери»;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. Хо557 «Провпорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядівпрацівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»(із змінами Ї

доповненнями).
Цим Положенням визначаються структура заробітної плати, склад і джерелавитратна оплату праці.
Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у трошовомувираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним органвиплачує працівнику за виконану ним роботу.
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати - до них належать виплати уформі винагородза підсумками роботизарік, премії за спеціальними системами таположеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які непередбачені актами чинного законодавства України або які провадяться понадустановлені норми.

2. Порядок оплатипраці працівників ЦентруОплата праці здійснюється у вигляді нарахування й виплати працівникамзаробітної плати та інших додаткових виплат, передбачених|чиннимзаконодавством України, Колективним договором і цим Положенням.
Розмір заробітної плати працівника залежить від складності та умоввиконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його
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пі та результатів діяльностів установі за звітний період (місяць) (ч.2 ст.94 КЗпП
країни).

Заробітна плата встановлюється з такого розрахунку, що вона не може бути
че за встановлений державою мінімальний розмір (ч.І ст.95 КЗпП України) при

конаній працівником місячній, погодинній нормі праці (виконаному обсязі

Уразі підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної
ати керівництво установи повинна відновити міжкваліфікаційні (міжпосадові)

піввідношення розмірів тарифних ставок(посадових окладів).
Заробітна плата працівників складається з посадового окладу, надбавок,

доплат й інших заохочувальних та компенсаційних виплат:
- посадові оклади встановлюються працівникам Центру на основі діючих

кваліфікаційних зимог і тарифних розрядів згідно з чинним законодавством.
- надбавки і доплати обов'язкового характеру встановлені чинним

законодавством України;
- надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки

заробітної плати, тарифної ставки): за високі досягнення у праці; за виконання
особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у
роботі;

- доплати у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної
плати, тарифної ставки): за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників:
за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт;

- доплата (у відсотках від посадового окладу) за використання в роботі
дезінфікуючих засобів, а також за прибирання туалетів -- 1095 (без проведення при
цьому атестації робочих місць - постанова Кабінету Міністрів України «Про
оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядіві коефіцієнтів з
оплати прані працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. Х» 1298, наказ Міністерстваосвіти і науки
України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних
розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»від
26 вересня 2005 р. Хо 557);

ПЕРЕЛІК
доплат і надбавок, які мають галузевий характер до тарифнихставокіпосадових окладів працівникам Центру

Назва доплат і надбавок Розмір доплат і надбавок
1.За суміщення професій (посад). доплати працівникам здійснюються у
2. За розширення зони обслуговування1|розмірі до 5090 посадового окладу
або збільшення обсягу виконуваних відсутнього працівника або вакантною
робіт посадою
3. За виконання обов'язків тимчасово

| відсутніх працівників
4.За складність і напруженість у роботі.|надбавки працівникам здійснюються у
5.За високі досягнення у праці розмірі до 5096 посадового окладу
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6 За вислугу років надбавки педагогічним працівникам пи
здійснюються у розмірі до 3096
посадового окладу7. Інші підвищення за окремі види доплата у розмірі 1090 тарифної ставкипедагогічноїдіяльності (посадового окладу)за престижність праці надбавки працівникам здійснюються У
розмірі до 3096 посадового окладу7 За використання в роботі доплатау розмірі 1090 тарифноїставкидезінфікуючих засобів,а також за (посадового окладу)прибирання туалетів

- інші заохочувальні та компенсаційні виплати у формі винагород заєконання разових робіт першорядної важливості працівникам, що беруть активнуучасть у розробці та реалізації проектів, виконанні термінових робіт, у форміматеріальної допомоги й інших компенсаційних виплат призначаються відповідно49 чинного законодавства та положення.

Від адміністрації: Від трудового колективу:Барської МР» Профорганізатор

ВЕУ і
ЛЬЧУК 200 Наталія ФРАНЧУК

ОЗчервня 2022 р.
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Додаток М» 3
до колективного договору

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівниківКУ «ЦПРИАП Барськоїміської ради»

1. Загальні положення

працю України, Законів України «Про оплату праці», «Про колективні договори іугоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», постановиКабінету Міністрів України від 30.08.2002 М» 1298 «Про оплату праці працівниківна основі Єдиної тарифноїсітки розрядіві коефіцієнтів з оплати праці працівниківустанов, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».1.2. Положення визначає джерела, умови і механізм визначення розмірів преміїпрацівникам комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічнихпрацівників Барської міської ради» (далі - Центру). Преміювання директораЦентру здійснюється відповідно до даного Положення та Контракту.1.3. Премія за цим Положенням- це заохочувальна фінансова виплата, пов'язана звиконанням виробничих завдань і функцій, особистим вкладом у загальнірезультати роботи, розмір якої залежить від складності та умов виконуваноїроботи, результативності праці та наявності коштів.
14. Метою|Положення є посилення стимулювання відповідального |тапрофесійного ставлення працюючих до виконаннясвоїх обов'язків, ініціативного ітворчого підходу до вирішення поставлених завдань, виходячи з результатівіндивідуальної праці та оцінки особистого вкладу в загальні результати роботи,підвищенняїї ефективності та якості.
1.5. Система преміювання базується на комплексі якісних та кількіснихпоказників, виконання або перевиконання яких є основою матеріальногозаохочення працівників.

2. Порядок визначення фонду преміювання21. Преміювання здійснюється в межах коштів, передбачених у кошторисівидатків на оплату праці працівників Центру, затвердженого у встановленомупорядку.
22. Річний фонд преміювання створюється у розмірі пропорційно загальногофонду оплати праці, але не менше як 10 відсотків посадових окладів.23. На преміювання також направляються кошти за рахунок економії фондузаробітної плати, що утворюється протягом року.
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3. Умови преміювання та розмір премії
3.1. Преміювання працівників здійснюється за умов дотримання ними чинного
законодавства, якісного і своєчасного виконання функціональних обов'язків,
визначених у посадових інструкціях, доручень Засновника, безпосередніх
керівників, проявленої при цьому ініціативи, дотримання трудової дисципліни,
Правил внутрішнього трудового розпорядку.
2.2. Преміюванню підлягають працівники Центру з дати їх прийому на роботу у
встановленому порядку на відповідні посади та незалежно від їх членства у
профспілковій організації.

е3.3. Премії нараховуються за фактично відпрацьований робочий час за винятками,
встановленими у п. 3.3 цього Положення, у межах наявного фонду та економії
Фонду оплати праці.
3.4. Премії не нараховуються працівникам Центру за час відпусток всіх видів,
передбачених|чинним законодавством,|тимчасової|непрацездатності,
підтвердженої лікарняним листком або довідкою відповідної лікувальної установи.
3.5. За час виконання обов'язків за вакантною посадою або за посадою тимчасово
відсутнього працівника премія нараховується, виходячи із заробітної плати за
основною (постійною) посадою.
3.6. Премії виплачуються в грошовій формі у відсотках до посадового окладу,
середньомісячної заробітної плати конкретного працівника або в грошовому
вимірі.
3.7. Розмір премії визначається наказом директора кожному конкретному
працівнику Центру залежновід особистого трудового внеску в загальні результати
роботи та не має обмежень.

3.8. За виконання особливо важливої роботи, доручень директора Центру окремим
працівникам може надаватись премія у більших розмірах, ніж у середньому по
установі.

3.9. При наявності економії фонду оплати праці працівникам виплачуються
додаткові премії:

- за місяць;

- за підсумками роботиза квартал та рік;
з нагоди професійних та державних свят;
в окремих випадках,за виконання особливо важливих завдань;

- при нагородженні Почесними грамотами;
- з нагоди ювілейних днів народження та при виході на пенсію.

3.10. Визначення розміру премії погоджується з профспілковим комітетом.

4. Причини повного або часткового позбавлення премії
41. Працівники позбавляються премії частково або в повномуобсязіза:
4.1.1. неналежне або несвоєчасне виконання функціональнихзавдань та посадових
обов'язків;
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212. порушеня трудової дисципліни, що відповідним чином підтверджено
документально (оформлені доповідна чи пояснювальна записки, застосоване узстановленому порядку) за період, в якому ними допущено порушення;2.13. відсутність ініціативи та творчогоставлення до роботи;
2.14. невиконання|правомірних|розпоряджень директора, відсутність
результативності у виконанні окреслених задач, низький рівень виконавчої
дисципліни.
22. Працівники, якихзвільненоз ініціативи адміністрації або на яких накладеноадміністративне чи дисциплінарне стягнення, позбавляються премії у повномурозмірі.

3. В разі накладення на працівника дисциплінарного стягнення у виглядідогани, премії до нього не застосовується протягом всього строку діїдисциплінарного стягнення.

5. Порядок виплати премії
.1. Преміювання працівників Центру проводиться на підставі наказу директора.22. Преміювання директора Центру проводиться на підставі розпорядженняміського голови за погодженнямз органом управління- відділом освіти Барськоїміської ради.
3. Нарахування і виплата премії проводиться централізованою бухгалтерією .4. Премія виплачується разом із виплатою основної заробітної плати завідпрацьований період до 25 числа поточного місяця.

с

сл

3

6. Прикінцеві положення

6.1. Дане Положення може бути доповнене або змінене відповідно до умовколективного договоруза згодою профспілкового комітету.52. Спори щодо визначення розміру, нарахування |і|виплати премії
розглядаються та вирішуються у встановленому законодавством порядку.

Від трудового колективу:
Профорганізатор

ен Наталія ФРАНЧУК

ОЗчервня 2022р.



Додаток М» 4
до колективного договору

Перелік категорій працівників,
що маютьправо на надання відпустки у зручний для них час

Щорічні відпустки за бажанням працівника у зручний для нього часнадаються:
1. Працівникам віком до вісімнадцяти років.2. Особамз інвалідністю.
3. Жінкам перед відпусткою у зв'язкуз вагітністю та пологами або післянеї.4. Жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину зінвалідністю.
5. Одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері);опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховуютьодного або більше дітей віком до 18 років за відсутності батьків.6. Дружинам (чоловікам) військовослужбовців.
7. Ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги передБатьківщиною.
8. Ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги передБатьківщиною, а також особам, на яких поширюється дія Закону України «Простатус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».9. Працівникам, які навчаються в закладах освіти без відриву від

Від трудового колективу:
Профорганізатор

же- Наталія ФРАНЧУК

ОЗчервня 2022 р.
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Додаток Мо 5
до колективного договору

ПОЛОЖЕННЯ
про надання матеріальної допомоги, заохочувальнихта компенсаційних виплат працівникам Центру

З метою матеріальної зацікавленості працівників установи та при наявностіекономії коштів надавати заохочувальні та компенсаційні виплати:- надавати матеріальну допомогу

Найменування
Кошти на оздоровлення у розмірі місячного посадового

окладуЗаохочення до ювілейних дат! жінки та відповідно до стажу роботи начоловіки - 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60|підприємствіз урахуванням стажуроків
роботи у базовому підприємстві
до посадового окладу
відповідно до стажу роботи на
підприємствіз урахуванням стажуроботи у базовому підприємстві
до посадового окладу

Заохочення до ювілейних дат, привиході на пенсію за віком, при виходіна пенсію по інвалідності, звключенням цих виплат до середньогозаробітку
Жінкам до дня 8 Березня до посадового окладуЗаохочення до дня народження до посадового окладуЗаохочення до Дня працівників освіти |до посадового окладуРР державних|та|до посадового окладупрофесійних свят

1

Від трудового колективу:Барської МР» Профорганізатор

ЕЛЬЧУК Дає Наталія ФРАНЧУК

ОЗчервня 2022 р.
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Додаток М» 6
до колективного договору

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання щорічної грошової винагородипедагогічним працівникам Центруза сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків

1. Загальні положення11. Положення про порядок надання щорічної грошової винагородипедагогічним працівникам комунальної установи «Центр професійного розвиткупедагогічних працівників Барської міської ради» за сумлінну працю, зразковевиконання службових обов'язків ( далі - Положення ) розроблене на підставічастини першої ст.57 Закону України «Проосвіту», Порядку надання щорічноїгрошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та
2000 року М» 898 ( із змінами ), 3 метою стимулювання творчої, добросовісноїпраці, педагогічного новаторства та спрямоване на подальше підвищенняефективності роботи педагогічних працівників.1.2. Перелік посад педагогічних працівників, які мають право на винагороду,затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року0963 ( із змінами ).
13. Дане Положення поширюється на педагогічних працівників комунальноїустанови «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Барськоїміської ради» (С далі - Центр).14. Положення не поширюється на педагогічних працівників Центру, які

24. Щорічна грошова винагорода надається за підсумками роботи виходячи ізтаких критеріїв:
2.1.1. сумліннеі якісне виконання функціональних обов'язків;2.12, ініціатива при виконанні доручень Засновника, безпосередніх керівників;2.1.3. впровадження інноваційних підходів до виконання поставлених завдань,своєчаснета якісне проведення презентаційних заходів, подання пропозицій щодоефективних форм організації роботи з педагогічними працівниками закладівосвіти, застосування новітніх освітніх технологій, творчий підхід допідготовкислужбової інформації;

2.1.4. добросовісне виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, нормохорони праціта техніки безпеки.



відділом освіти Барської міської ради.34. Щорічна грошова винагорода директору Центру, який працює на умовахконтракту, надається незалежно від умов, визначених У контракті.3.5. Розмір грошової винагороди не може перевищувати ОДНОГО посадового
доплат до заробітної плати за: науковий ступінь: кандидат наукпочесні звання.
3.6. Для виплати винагороди враховуються періоди перебування на лікуванні, у
службових відрядженнях, на курсах підвищення кваліфікації, у відпустках(крім відпустки для догляду за ДИТИНОЮ).3.7. Винагорода не виплачується педагогічним працівникам, які:7 мають порушення трудової дисципліни чи дисциплінарні стягнення запоточний рік;

- перебувають у відпустках для догляду за дитиною.3.8. Сумісники отримують грошову винагороду за основним місцем роботи.3.9. Конкретний розмір грошової винагороди кожному педагогічному працівникувстановлюється за погодженням з профспілковим комітетом в залежності від йогоособистого внеску в підсумки діяльності Центру.3.10. Працівникам Центру, які розірвали трудові відносини до закінченнякалендарного рокуз поважних причин або вступили в трудові відносини протягомпоточного|року, розмір винагороди встановлюється пропорційновідпрацьованому часу на педагогічних посадах.3.11. У разі смерті працівника не отримана ним винагорода виплачується впорядку, установленому законодавством.342. Щорічна грошова винагорода виплачується в межах загальних коштів,передбачених кошторисом на оплату праці працівників Центру.
4. Прикінцеві положення3.13. Дане Положення може бути доповнене або змінене відповідно до умовколективного договоруза погодженнямз профспілковим комітетом,3.14. Спори щодо визначення розміру, нарахування і виплати щорічної грошовоївинагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язківрозглядаються та вирішуються У встановленому законодавством порядку.

Від трудового колективу:Барської МР» Профорганізатор
УРЕЛЬЧУК

Лесі Наталія ФРАНЧУК

ОЗчервня 2022 р.
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Додаток М» 7

до колективного договору

Інші види оплачуваних відпусток,
які надаються відповідно доч.2 ст.4 Закону України «Про відпустки»

| Вид відпустки Кількість днів
- у разі особистого шлюбу або шлюбу З дні
дітей
- народження дитини З дні
- смерті близьких родичів З дні

- для догляду за хворим членомсім'ї З дні

- батькам, діти яких у віці до 18 років З дні
вступають до закладів вищої освіти,
розташованих у іншій місцевості
- батькам, чиї діти йдуть до першого З дні
класу школи
- ветеранам З дні
- донорам З дні

- голові профспілкового органу, який З дні
працює на громадських засадах

Від трудового колективу:
Профорганізатор

Да Наталія ФРАНЧУК

03 червня 2022 р.
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Додаток )
до колективного догові

ПЕРЕЛІК ПОСАД
м робочим днем, яким надається додаткова відпусті
тривалістю 7 календарних днівз ненормовани

| Кількість днів додаткової відпуєт
Же з/п Ї Найменування посад

Психолог

Від трудового колективу:
Профорганізатор

2 Наталія ФРАНЧУ
Й

03 червня 2022 р.
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Додаток Хо 9
до колективного договору

УГОДА
про здійснення заходів з охорони праці між керівництвом

та трудовим колективом на 2022-2026 роки

Найменування заходів Термін Відповідальний Примітка
виконання за виконання

1 2 3 4
1. Забезпечення соціальних| постійно Керівник
гарантій з охорони праці на
рівні, не нижче за передбачений
законодавством України

2. Забезпечення|засобами| постійно Керівник
індивідуального захисту
працівників, залучених до робіт
з підвищеною небезпекою
3.Забезпечення безпечних умов| постійно Керівник
праці У виробничих
приміщеннях підприємства
4.Підтримка у і приміщеннях | постійно Керівник
підприємства|температурного
режиму у межах санітарно-
гігієнічних норм
5.Формування|у|бюджеті | постійно Керівник
коштів|для|фінансування
заходів щодо охорони праці

Від трудового колективу:
Профорганізатор

78 аталія ФРАНЧУК

03 червня 2022 р.



Додаток М» 10до колективного договору

Найменування з
робіт

1 Дотримання вимогщодо функціонування
системи|природного 1

штучного освітлення дляДосягнення нормативнихвимог

аходів і Ефективність
заходів
Поліпшення
умов праці,
дотримання
санітарно-
гігієнічних
вимог

Строк
виконання
Протягом дії
договору

Відповідальн
ий
кеерівник

Впровадження
Забезпечення Протягом Керівник

устаткування та|електротехнічної договорупристроїв для|безпекизабезпечення безпечної
напруги до 128.Реалізація

заходів,
спрямованих на захистпрацівників від ураження
електричним струмом
Забезпечення медичною
аптечкою Забезпечення

охорони
здоров'я
Поліпшення

стану пожежної
безпеки

Протягом року

Перезарядка
вогнегасника Липеньсерпень Керівник

Організація і проведення Підвищення Протягом року|Керівник
лекцій, семінарів, кваліфікаціїнавчання та перевіркизнань|працівників зпитань охорони

Від трудового колективу:
Профорганізатор

осі Наталія ФРАНЧУК

03 червня 2022 р.
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Перелік

Додаток Мо 11
до колективного договору

питань соціально-економічногоі трудового характеру, щопогоджуються директором Центру з профспілковою організацією

розпорядк

Питанняі документи
Правила внутрішнього трудового

Підстава

12 Графік робочогодняі змінності п.26 Типовихтехперсоналу
правил ВТР3 Залучення працівників у виняткових ст. 71 КЗпПвипадках до роботи у святкові, вихідні дні Українита до надурочних робіт4 Графік відпусток
ст. 79 КЗпП
України5 Прийом на роботу неповнолітніх ст.188 КЗпП
України6 Склад атестаційної комісії п.6.1. Типового

Звільнення працівників за ініціативою
адміністраціїз підстав, передбачених п.І(крім ліквідації організації) пп. 2-5-7 ст.40,п.п. 2.3 ст.41 КЗпП України, тобто при: п. 1ст.40 - скорочення штатів, реорганізації;п.2 ст.40 - невідповідності посаді внаслідокнедостатньої кваліфікації або стануздоров'я; п.З ст.40 - систематичного
невиконання без поважних причин
посадових обов'язків; п. 4 ст.40 - прогулибез поважних причин; п.5 ст.40 -
нез'явленні на роботу більше 4-х місяцівунаслідок хвороби (крім особливого
списку); ц.7 ст.40 - появі на роботу в
нетверезому стані; п.2 ст.4| - винних діях
при обслуговуванні матеріальних
цінностей, якщо вони дають підстави длявтрати довір'я; п.3З ст.41 - аморальному
вчинку, несумісному з виховними
функціями

36

Положення про
атестацію
педпрацівників
України
ст.43 КЗпП України



Заходиз охорони
життєдіяльності
Доплати за сумі

праціта безпеки

ї

умовипраці, атестація робочих місць, розміридоплат за видами робіт

НУ Барської МР»

37

п. 52Інструкції про
порядок обчислення
з/плати працівників
освіти
п. 93Інструкції пропорядок обчислення
з/плати працівників
освіти
додаток
МодІнотрукції про
порядок обчислення
з/плати працівників
освіти

Від трудового колективу:
Профорганізатор

евНапалія ФРАНЧУК
03 червня 2022 р.



Додаток Ме 12
до колективного договору

Від сторони адміністрації;Стрельчук Наталія Олександрі
Абрамович Віталія Василів на

В;
Франчук Наталія Володимирівна Психолог КУ ЦПР ПП Барської МРГора Діна Карпівна

Консультант КУ ЦПР ПП Барської МР

Від трудового колективу:
Профорганізатор

а
Чаталія ФРАНЧУК

03 червня 2022 р.
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