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Колективний договір 
 

 

Між адміністрацією Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

та профспілковим комітетом Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

 

 

 

Реєстровий  номер ___________  від “______”__________________20____ р. 

 

 

 

Примітка або рекомендації реєструючого органу______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

            Начальник управління                                       _______________________ 



Перевірив :                                                _______________________ 

Постанова 

зборів трудового колективу Ходосівської ЗОШ І-ІІІ ступенів “Про колективний 

договір між адміністрацією та профкомом Ходосівської ЗОШ на 2017-2020 р”. 

 

         Розглянувши підготовлений робочими групами повноважних представників 

адміністрації навчального закладу та профкому проект колективного договору на 

2017-2020 роки про спільні дії щодо захисту прав і соціально-економічних гарантій 

працівників закладу, поліпшення умов роботи, вирішення соціально-трудових 

проблем, попередження  соціальної напруги збори вирішили: 

         1.Затвердити колективний договір між адміністрацією та профкомом   

            Ходосівської ЗОШ на 2017-2020 роки. 

          2.Утворити на паритетній основі двосторонню комісію для контролю за  

             виконанням колективного договору в складі: 

             Від адміністрації                                          Від профкому 

             1.Ярошенко Н. В.- директор                    1. Сагач Н. В.- голова ПК 

            2.Фастовець О.М.- заст. директора         2. Кондратюк Г. П.- заступник голови  

             3.Попрійчук Н. –організатор                   3. Сіренко А. В.- член ПК 

                 дитячого колективу. 

         3.Стан виконання колективного договору розглядати на зборах трудового 

колективу два рази на рік. 

 

Директор Ходосівської ЗОШ                                Голова профкому 

________________ Н. В. Ярошенко                      _________________ Н. В. Сагач 



 

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. Колективний договір укладено відповідно до Законів України «Про колективні 

договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», Галузевої угоди, законів про 

освіту, інших законодавчих актів України. 

2. Сторонами колективного договору (далі Сторони) є: 

- адміністрація Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в особі 

директора школи Ярошенко Наталії Василівни, яка представляє інтереси власника і 

має відповідні повноваження; 

- профспілковий комітет Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  в 

особі голови Сагач Наталії Володимирівни, яка представляє інтереси працівників 

Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

3. Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: 

паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, 

конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів щодо укладення 

колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань 

соціально-економічних і трудових відносин. 

4. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов’язковому 

порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства, Галузевої, регіональної угод з 

питань, що є предметом колективного договору, та з ініціативи однієї з сторін після 

проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди. 

5. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного 

договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 10-ти денний 

строк з дня їх отримання іншою стороною. 



6. Жодна із сторін, що уклали цей 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. 

7. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників 

навчального закладу щодо стану виконання норм, положень і зобов’язань Договору, 

дотримуючись періодичності оприлюднення відповідної інформації не рідше одного 

разу на півріччя. 

РОЗДІЛ ІІ  

ТЕРМІН ДІЇ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

1. Цей колективний договір (далі Договір) укладено на 2017 – 2020  календарні роки. 

2. Колективний договір діє до прийняття нового. 

3. Жодна із Сторін, що уклали Договір, не може впродовж встановленого терміну її 

дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, 

порушити узгоджені положення і норми. 

4. Сторони забезпечують впродовж дії Договору моніторинг чинного законодавства 

України з визначених Договором питань, сприяють реалізації законодавчих норм 

щодо прав та гарантій працівників,ініціюють їх захист. 

5. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників 

навчального закладу щодо стану виконання норм, положень і зобов’язань Договору, 

дотримуючись періодичності оприлюднення відповідної інформації не рідше одного 

разу на півріччя. 

РОЗДІЛ ІІІ  

ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ. РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ 

Адміністрація навчального закладу зобов’язується: 

1.Забезпечувати дотримання чинного законодавства з питань праці, оплати 

праці, відпусток тощо.  



2. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках 

забезпечення повної зайнятості працюючих і відсутністю прогнозування їх 

вивільнення. 

3. Практикувати укладання строкових договорів з працівниками з мотивації 

необхідності його випробування (ст.26 КЗпП України). Не допускати переукладання 

безстрокового трудового   договору на строковий з підстав досягнення пенсійного 

віку з ініціативи власника. 

4. Роз’яснювати працівникові до початку роботи його права та  обов’язки, 

інформувати про умови праці, права на пільги та компенсації за роботу в особливих 

умовах відповідно до чинного законодавства і цього Договору та Правил 

внутрішнього трудового розпорядку установи чи закладу. 

5. Проводити попередній розподіл педагогічного навантаження на наступний 

навчальний рік в кінці поточного навчального року під час проведення комплектації 

педагогічних кадрів та на початку нового навчального року під час проведення 

тарифікації під особистий підпис педпрацівника. 

6. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо надання в повному 

обсязі гарантій і компенсацій працівникам навчального закладу, які направляються 

для підвищення кваліфікації до інститутів післядипломної освіти. 

7. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повідомлення 

працівників про введення нових і зміну чинних умов праці не пізніше, ніж за два 

місяці до їх запровадження. 

8. Забезпечити  затвердження  керівником навчального закладу  розкладів 

уроків та занять, графіків відпусток, чергувань, педагогічного навантаження, 

посадових обов’язків працівників, правил внутрішнього трудового розпорядку, 

режимів роботи закладу, лише за умови погодження з профкомами.  

9. Контролювати дотримання оптимального режиму роботи для жінок, які 

мають двох і більше дітей, та осіб, які поєднують роботу з навчанням, при складанні 

розкладу уроків та навчальних занять. 



10. Забезпечити надання методичної допомоги при розробці та контроль за 

дотриманням у навчальному закладі правил внутрішнього трудового розпорядку. 

11. Залучати до роботи працівників у вихідні (неробочі) дні за погодженням з 

профспілковим комітетом та з оплатою у подвійному розмірі або наданням відгулу в 

інший час (ст.72, ст. 107 КЗпП). 

12. Забезпечити встановлення педагогічним працівникам скороченої 

тривалості робочого часу відповідно до чинного законодавства. 

13. Забезпечити дотримання встановлених чинним законодавством норм 

тривалості робочого часу і відпочинку для працівників. 

14. Вважати робочим часом педагогічних та інших працівників періоди, 

впродовж яких у навчальному закладі не здійснюється навчальний процес (освітня 

діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не 

залежними від працівників обставинами. У зазначений час залучати працівників до 

навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної робіт 

відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому цим Договором та 

правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

15. Залучати педагогічних працівників, які здійснюють індивідуальне 

навчання дітей за медичними показаннями, до виконання іншої організаційно-

педагогічної роботи у канікулярний період, в межах кількості годин навчального 

навантаження, установленого при тарифікації до початку навчального року. 

16. Забезпечити тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених 

у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше 

одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють 

в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітнього навчального 

закладу, в межах кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої 

роботи, чи при укладенні трудового договору. 

17. Не допускати зменшення обсягу навчального навантаження особам перед 

пенсійного віку. 



18. Забезпечити гарантовану виплату: 

-         заробітної плати (Додаток №1); 

-         доплат до заробітної плати, згідно додатку № 8 до Інструкції про 

порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (Додаток №2). 

-         доплат за вислугу років у відсотках до посадового окладу; 

-         допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу при наданні 

щорічної основної відпустки; 

-         щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання 

службових обов’язків у розмірі не нижче 90 відсотків від посадового окладу 

(Додаток №3). 

-         проходження щорічних профілактичних медичних оглядів за рахунок 

коштів роботодавця чи лікувальної установи; 

20.  Надавати працівникам фінансову допомогу,  крім матеріальної допомоги 

на поховання, у зв’язку зі складними матеріальними умовами, лікуванням тощо в 

сумі не більшій, ніж один посадовий оклад на рік, в межах затвердженого фонду 

заробітної плати. 

21.  Преміювати працівників з нагоди їхніх ювілейних дат, а також за сумлінне 

виконання посадових обов’язків, доручень керівництва (проведення семінарів, 

презентацій, «круглих столів» тощо) грошовими винагородами в межах фонду 

заробітної плати (Додаток №4) . 

22. Забезпечити матеріальне заохочення працівників, учні та вихованці яких 

стали переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів, 

фестивалів, турнірів, змагань.  

23. Забезпечити згідно з чинним законодавством безкоштовне підвезення до 

робочого місця і назад педагогічних працівників сільської місцевості, які працюють 

і проживають в різних населених пунктах. 



24.  Затверджувати за погодженням з профспілковою стороною графіки 

щорічних відпусток працівників не пізніше 15 січня поточного року, письмово 

повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше, ніж за два тижні до 

встановленого графіком терміну. 

25. Забезпечити надання: 

-         працівникам щорічних відпусток відповідної тривалості згідно з чинним 

законодавством; 

-         додаткових відпусток працівникам із ненормованим робочим днем 

тривалістю до 7 календарних днів згідно зі списками посад і робіт та професій, 

визначених колективним договором на підставі Орієнтовного переліку посад 

працівників з ненормованим робочим днем  (Додаток  №5); 

-         відпусток працівникам в зв’язку з санаторно-курортним лікуванням 

протягом навчального року; 

-         додаткових оплачуваних  відпусток працівникам закладу, які поєднують 

роботу з навчанням у вищих навчальних закладах; 

-         додаткових відпусток за роботу із шкідливими та важкими умовами 

праці відповідно до чинного законодавства (Додаток №6); 

-          соціальних відпусток працівникам, які мають дітей, відповідно до ст.19  

Закону України „Про відпустки”; 

-          додаткових відпусток до 6 календарних днів працівникам, обраним до 

складу виборних профспілкових органів закладу, на час профспілкового навчання; 

-        додаткових відпусток без збереження заробітної плати працівникам 

відповідно до ст., ст. 25,26 Закону України „Про відпустки” за заявою працівника 

(Додаток №7). 

26. Здійснювати відкликання працівника зі щорічної відпустки лише за його 

згодою у випадках, передбачених чинним законодавством. 



27. За бажанням працівників частину щорічної відпустки замінювати 

грошовою компенсацією при умові, що тривалість наданої працівникові щорічної та 

додаткових відпусток не повинна бути меншою, ніж 24 календарних дні. 

Профспілковий комітет зобов'язується: 

1. Спрямувати свою діяльність на тісну співпрацю з адміністрацією Ходосівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з метою створення умов для забезпечення 

стабільної та ефективної роботи колективу закладу, зміцнення виробничої та 

трудової дисципліни. 

2. Упереджувати виникнення колективних трудових спорів, а в разі їх 

виникнення - прагнути до розв'язання шляхом взаємних консультацій, переговорів 

відповідно до Закону України „ Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)”. 

3. Забезпечити контроль за дотриманням чинного трудового законодавства. 

РОЗДІЛ ІV  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ 

Адміністрація навчального закладу зобов’язується: 

1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до 

Закону України  «Про зайнятість населення». 

2.    Не допускати в навчальному закладі масових звільнень працюючих з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 10 відсотків) від 

чисельності працюючих протягом календарного року, скорочення численності при 

запровадженні новітніх форм і технології організації навчально-виховного процесу. 

3.    Забезпечити працевлаштування на вільні та новостворені вакантні робочі 

місця в навчальному закладі незайнятого населення, зареєстрованого у державній 

службі зайнятості відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому 

перевагу випускникам закладів освіти. 



4.  Створювати відповідні умови праці педагогічним працівникам з метою 

забезпечення їх продуктивної зайнятості шляхом: 

-         розподілу вивільнених годин в першу чергу між тими працівниками,  які 

мають неповне тижневе навантаження; 

-         залучення до викладацької роботи педагогічних працівників інших 

закладів та установ освіти лише за умови забезпечення штатних педагогічних 

працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості 

годин на ставку; 

-         передачі уроків з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. 

іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, спеціалістам 

лише за наявності письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при 

цьому оплату праці відповідно до положень п.74 «Інструкції про порядок 

обчислення заробітної плати працівників освіти». 

5.    Надавати бажаючим можливість за їх заявою працювати на умовах 

неповного робочого дня з оплатою праці відповідно відпрацьованому часу із 

збереженням повної тривалості відпустки та всіх пільг та гарантій, встановлених 

чинним законодавством та цим Договором . 

6.    Забезпечувати наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх 

адаптації в колективах, професійному та кар’єрному зростанню. 

 Профспілковий комітет зобов'язується: 

1. Систематично вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та 

соціального захисту вивільнюваних працівників. 

2. Забезпечувати правовий захист вивільнених працівників згідно з чинним 

законодавством.  

3. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх 

працевлаштування (за винятком подання особистої заяви).  

4. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі 

відповідно до ст.42 КЗпП. Не допускати звільнення за ініціативою власника або 



уповноваженої ним особи вагітних жінок і жінок, які мають дітей до трьох (шести) 

років (ст.49? КЗпП). 

РОЗДІЛ V 

ОПЛАТА ПРАЦІ 

Адміністрація навчального закладу зобов’язується: 

1. Забезпечувати дотримання чинного законодавства про оплату праці. 

2. Забезпечити гласність умов оплати праці, порядку встановлення доплат, інших 

заохочувальних та компенсаційних виплат. 

3. Розробити та затвердити в установленому порядку Положення про преміювання 

працівників навчального закладу (Додаток №2,№3) , преміальний фонд розподіляти 

спільно з радою профспілки. 

4. Забезпечити своєчасну,  двічі на місяць, виплату заробітної плати у терміни: 

- аванс – 20 числа поточного місяця; 

- остаточний розрахунок – 5 числа наступного місяця. 

При цьому працівники мають право письмово відмовитись від отримання 

авансованої заробітної плати. 

У разі збігу термінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідним або 

неробочим  днем вказані виплати здійснювати напередодні. 

5.  Заробітну плату за весь період відпустки виплачувати не пізніше, ніж за 3 дні до 

її початку. 

6.  При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівника про загальну суму 

заробітної плати з розшифровкою виплат і утримань. Проведення відрахувань із 

заробітної плати відповідно до статей 127, 128 КЗпП  здійснювати при наявності 

згоди працівника. 

7. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках: 

-       заміщення протягом менше, ніж два місяці тимчасово відсутніх педагогів; 



-       оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної 

роботи. 

При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало понад 2 місяці, 

оплату здійснювати згідно з тарифікацією з першого дня заміщення за всі години 

фактичного навантаження (п.73 „Інструкції про порядок обчислення заробітної 

плати працівників освіти”). 

8.   За час роботи в період канікул оплату праці педагогічних працівників 

здійснювати з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що 

передувала початку канікул (п.71 „Інструкції про порядок обчислення заробітної 

плати працівників освіти”). 

9.  Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводяться з незалежних 

від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії), з розрахунку 

заробітної плати встановленої при тарифікації, при умові виконання працівниками 

іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних 

обов’язків. 

10.  Здійснювати оплату праці педагогічних працівників за проведення 

індивідуального навчання  відповідно до законодавства України та нормативно-

правових актів МОН України (з розрахунку заробітної плати, встановленої при 

тарифікації). 

11.  Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток на час 

проходження медичного огляду (ст.10 Закону України «Про охорону праці»). 

12.  При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у п. б ст.36, п.п.1,2,6 

ст.40, ст.39 КЗпП  працівникам  виплачувати вихідну допомогу в розмірі не менше 

середнього місячного заробітку. У випадку порушення власником або 

уповноваженим ним органом законодавства  про працю, колективного чи трудового 

договору (ст.38,39 КЗпП) – в розмірі тримісячного середнього заробітку. (ст.44 

КЗпП, ст.7 Закону України «Про охорону праці»). 

13.  Забезпечити працівникам,  які за графіком роботи працюють у нічний час 

додаткову оплату в розмірі до 40% годинної тарифної ставки за кожну годину 



роботи в нічний  (з 22 год. — до 6 год.) час (п.93 «Інструкції про порядок 

обчислення заробітної плати працівників освіти»). 

14.  Здійснювати інші види доплат працівникам,  передбачених Постановою 

Кабінету Міністрів  України від 30 серпня 2002  року   №12 ,в тому числі за всі види 

робіт з важкими і шкідливими умовами праці (Додаток №7). 

15.  У тижневий термін доводити до відома працівника, який пройшов атестацію, та 

подавати відповідні документи до централізованої бухгалтерії для нарахування 

педагогічним працівникам заробітної плати згідно зі встановленим посадовим 

окладом (ставкою заробітної плати) з дня прийняття рішення робочою атестаційною 

комісією навчального закладу.  

16.  У разі економії коштів фонду заробітної плати навчального закладу 

використовувати їх на преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам 

(Наказ МОН України  від  26 вересня  2005 року  №557). 

17.  Здійснювати доплати працівникам в розмірі до 50% посадового окладу 

(тарифної ставки) за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, за 

суміщення професій, за розширення зони обслуговування або збільшення обсягів 

виконуваних робіт (Постанова КМУ від 30 серпня 2002 року №1298). 

18.  З метою дотримання вимог Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх 

навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 20 липня 2004 року № 601, при встановленні доплат за завідування навчальними 

кабінетами: 

- не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів за завідування якими 

встановлюється додаткова оплата; 

- забезпечити оплату за завідування одним працівником кількома навчальними 

кабінетами. 

19. Забезпечити встановлення надбавок педагогічним Працівникам відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р.  № 373 «Про 

встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, 



загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних 

закладів I – II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх 

підпорядкування» в максимальному розмірі 20%. 

Профспілковий комітет зобов'язується: 

1.  Здійснювати громадський контроль за дотриманням законодавчих та інших 

нормативних актів з питань оплати праці (ст.21 Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності»). 

2.  Забезпечувати взаємодію з органами виконавчої влади, органами державного 

нагляду для вирішення питань, пов’язаних із реалізацією права працівників на 

своєчасну і в повному обсязі оплату праці. 

3.   Надавати працівникам необхідну консультаційну допомогу щодо питань оплати 

праці. 

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

(ст.121 Цивільно-процесуального кодексу). 

5.    Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці галузеву правову 

інспекцію та державну інспекцію праці. 

6.    Контролювати оплату листків непрацездатності відповідно до постанови КМУ 

від 26 вересня 2001 року №1266. 

РОЗДІЛ VІ  

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я  

Адміністрація навчального закладу зобов’язується: 

1. Забезпечувати виконання вимог, передбачених Законом України «Про охорону 

праці». 

2. Забезпечувати здорові та безпечні умови праці для працівників, своєчасну 

розробку і виконання заходів зі створення безпечних умов праці відповідно до 

вимог нормативних документів  з охорони праці. 



3. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» інформувати працівників при 

прийнятті на роботу про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, права та 

пільги й компенсації за роботу в таких умовах. 

4. До самостійної роботи допускати працівників після проходження вступного  

інструктажу, навчання й перевірки знань з охорони праці, інструктажу з  охорони 

праці. 

5. Вживати заходів щодо покращення пожежної безпеки. Забезпечувати 

протипожежним інвентарем, інструкціями з пожежної безпеки, ознайомлювати 

працівників з правилами пожежної безпеки. 

6. Щоквартально провадити аналіз стану охорони праці та вживати необхідних 

заходів щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань. 

7. При відстороненні працівника від роботи за порушення вимог норм і правил 

охорони праці, в тому числі перебування на робочому місці в нетверезому стані, 

складати акт відсторонення керівником робіт (особою, яка відсторонила від роботи 

працівника) за участю уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці 

або працівника, який був свідком (не менше трьох осіб). 

8. Забезпечувати проведення навчання працівників з питань охорони праці. 

9. Забезпечувати проведення обов’язкових медичних оглядів працівників 

навчального закладу відповідно до вимог чинного законодавства. 

10. Надавати додаткову відпустку  працівникам за роботу з шкідливими умовами 

праці та ненормованим робочим днем відповідно до діючого трудового 

законодавства (Додаток №4,№5) . 

11.  Забезпечувати працюючих спецодягом. 

12. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442. 

13. Проводити один раз на три роки навчання і перевірку знань з безпеки 

життєдіяльності (охорона праці, радіаційна безпека тощо) посадових осіб, 



спеціалістів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, працівників галузі 

відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, 

підпорядкованих Міністерству освіти і науки України. 

14. Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо створення здорових, безпечних 

умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до 

Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній 

рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». 

Профспілковий комітет зобов'язується: 

1.  Забезпечити контроль за додержанням передбачених нормативними актами з 

питань охорони праці вимог щодо поліпшення умов, безпеки праці та навчання, 

створення належного виробничого побуту, виконання заходів соціального захисту 

працюючих та осіб, які навчаються, відповідно до положень Договору. 

2.   Забезпечити  участь громадського інспектора з охорони праці у роботі комісії  з 

розслідування причин нещасних випадків, розробці заходів щодо їх попередження 

та вирішення питань ,пов’язаних з профілактикою ушкодження здоров’я  учасників 

навчально-виховного процесу. 

3. Забезпечити заклади  нормативно-правовими документами з питань охорони 

праці. 

РОЗДІЛ VIІ  

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ, КОМПЕНСАЦІЇ 

Адміністрація навчального закладу зобов’язується: 

1. Забезпечити  педагогічним та іншим працівникам гарантії, пільги та компенсації, 

передбачені чинним законодавством та цим Договором. 

2.  Забезпечити  безоплатне регулярне підвезення у сільській місцевості до місця 

роботи і додому педагогічних працівників. 



3.  Забезпечити реалізацію прав  працюючих на безоплатне користування об’єктами  

фізкультури та спорту, що перебувають на утриманні навчального закладу. 

6. Забезпечити відповідне погодження з виборними органами Профспілки 

нормативних актів, які стосуються прав та інтересів працівників, у сфері трудових, 

соціально-економічних відносин. 

Профспілковий комітет зобов'язується: 

1. Забезпечити реалізацію статутних та програмних завдань з питань захисту  

трудових, соціально-економіних прав та інтересів членів профспілки. 

2. Надавати працівникам-членам профспілки профспілкові виплати до ювілейних 

дат, на лікування, на поховання, фінансові безвідсоткові позики на вирішення 

побутових проблем відповідно до Положення про порядок здійснення, цілі та 

розміри виплат з профспілкового бюджету районної організації галузевої 

Профспілки. 

3. Організовувати літній відпочинок та оздоровлення членів профспілки та їхніх 

дітей з частковим фінансуванням за рахунок профбюджету. 

4. Створювати умови для поглиблених медичних оглядів членів профспілки з 

частковим фінансуванням за рахунок профбюджету. 

5. Забезпечити гласність під час розподілу комісією із соціального страхування 

путівок на санаторно-курортне лікування. 

6. Забезпечити організацію роз’яснювальної роботи в трудових колективах стосовно 

соціальних гарантій, пільг та компенсацій, узаконених загальнодержавними та 

регіональними нормативно-правовими актами, домагатися їх реалізації в повному 

обсязі. 

7. Створювати умови для організації культурного дозвілля членів профспілки, 

залучення їх до участі в спортивно-масових заходах. 

РОЗДІЛ VIIІ  

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 



Адміністрація навчального закладу зобов’язується: 

1. Забезпечити в навчальному закладі права та гарантії діяльності профспілки 

відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності», актів Президента України та Кабінету Міністрів 

України, ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної Організації Праці. 

2. Надавати  районній та  первинній профспілковим організаціям всю необхідну 

інформацію з питань, що є  предметом цього колективного договору. 

3. Безоплатно надавати профкому обладнане приміщення, засоби зв’язку, сейф, 

оргтехніку для забезпечення їх діяльності, приміщення для проведення зборів, 

засідань, тощо (ст.249 КЗпП України, ст.42 Закону України „Про професійні спілки, 

їх права та гарантії діяльності”). 

4. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профспілкових органів і не 

звільнених від виробничої роботи дисциплінарних стягнень без згоди відповідного 

профоргану, членами якого вони є. 

Профспілковий комітет зобов'язується: 

1. Здійснити ряд практичних заходів  (семінари, курси, тренінги) з метою 

підвищення рівня правової культури  працівників навчального закладу. 

5. Запровадити практику морального та матеріального стимулювання працівників 

навчального закладу за значний внесок у розвиток соціального партнерства. 

РОЗДІЛ ІХ  

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ 

Сторони зобов’язуються: 

1. Контроль за виконанням колективного договору здійснюється спільною комісією 

Сторін. 

2. Сторони забезпечують контроль за виконанням колективного договору не рідше 

одного разу на рік аналізують і узагальнюють хід виконання колективного договору, 



у разі невиконання окремих положень здійснюють додаткові заходи щодо їх 

реалізації. 

3. Колективний договір підписаний у трьох примірниках, які зберігаються у кожної 

із Сторін і мають однакову юридичну силу. 

 

 

 

 

 

Директор школи                                                       Голова профспілкового комітету 

______ Ярошенко Н. В.                                                               ________Сагач Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 до Колективного договору 

між адміністрацією Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

та профспілковим комітетом  

Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

на 2017-2020 роки 

 

Положення  

про умови оплати праці працівників 

 

І. Загальні положення. 

1. Положення розроблено на підставі Кодексу законів про працю України, Законів 

України «Про оплату праці», «Про відпустки». 

2. Це Положення визначає економічні, правові і організаційні засади оплати праці 

працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору 

з установою. 

3.    Заробітна плата – це винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку за 

трудовим договором власник виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір 

заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-

ділових якостей працівника, результатів його праці. 

4. Норми оплати праці (за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні 

дні, у нічний час, за час простою, який мав місце не з вини працівника тощо) і 

гарантії для працівників (оплата щорічних відпусток, за час перебування на курсах 

підвищення кваліфікації, при різних формах виробничого навчання, для донорів 

тощо) встановлюються Кодексом законів про працю України та іншими актами 

законодавства України. 

5. В навчальному закладі встановлена оплата праці згідно штатного розпису. 

6. Працівникам навчального закладу виплачується основна та додаткова заробітна 

плата та премія. 

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до 

встановлених норм праці. 



Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, 

за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати 

за вислугу років, за сумісництво посад, гарантійні і компенсаційні виплати, 

передбачені законодавством України. 

 

ІІ.  Оплата праці працівників. 

 

1. Умови оплати праці конкретного працівника встановлюються наказом про 

прийняття на роботу з урахуванням виплат, що встановлюються даним Положенням 

та штатним розкладом. 

2. При прийомі на роботу адміністрація доводить до відома працівника умови 

оплати праці, розміри, порядок і строки виплати заробітної плати, підстави, згідно з 

якими можуть провадитися відрахування у випадках, передбачених законодавством 

України. 

3. Про нові або зміну діючих умов оплати праці адміністрація закладу повинна 

повідомити працівника не пізніше, як за два місяця до їх запровадження або зміни. 

4. Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи  у грошових знаках, що 

мають законний обіг на території України. 

5. Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, 

встановлені у колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через 

проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів. 

6.   У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або 

неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. 

7.   За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може 

здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний рахунок 

(адресу). 

8.   Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути 

поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості. 

9.    При кожній виплаті заробітної плати адміністрація повинна повідомити 

працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці: 

а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат; 

б) розміри і підстави відрахувань із заробітної плати; 



в) сума заробітної плати, що належить до виплати. 

10. Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за 

фактично виконану роботу. 

11. Відомості про оплату праці працівника надаються будь-яким органам чи особам 

лише у випадках, передбачених законодавством України, або за згодою чи на 

вимогу працівника. Трудові спори з питань оплати праці розглядаються і 

вирішуються згідно з законодавством України про трудові спори. 

12. За порушення законодавства України про оплату праці винні особи 

притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної 

відповідальності згідно з законодавством. 

 

Директор школи                                                       Голова профспілкового комітету 

______ Ярошенко Н. В.                                                               ________Сагач Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2 до Колективного договору 

між адміністрацією Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

та профспілковим комітетом  

Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

на 2017-2020 роки 

Перелік доплат і надбавок   

працівникам установ і закладів освіти 

(витяг з додатку №8  до Інструкції про порядок обчислення   

заробітної плати працівників освіти ) 

 

I. Доплати: 

-  за суміщення професій (посад); 

- за розширення   зон  обслуговування  або  збільшення  обсягів виконуваних  

робіт; 

- за роботу  у  важких  і  шкідливих та особо важких і особливо шкідливих 

умовах праці; 

- за виконання обов’язків терміново відсутнього працівника; 

- за роботу у нічний час; 

- за ненормований робочий день у водія автомобіля; 

- за роботу за графіком з розділенням дня на частини з перервою між ними не   

менше 2 годин; 

- за класне керівництво; 

- за перевірку зошитів і письмових робіт; 

- за обслуговування обчислювальної техніки; 

- за завідування    кабінетами,    відділами,    лабораторіями, навчально-

дослідними ділянками, майстернями; 

- за керівництво школою,  класами, відділеннями, учбово-

виробничим навчанням,  групами, філіалами, навчально-консультаційними 

пунктами, інше; 

- за виконання обов’язків майстра учбових майстерень; 



- за керівництво  предметними,  цикловими і  методичними комісіями; 

- за проведення позакласної роботи з фізичного виховання; 

- за організацію  трудового  навчання,  професійної  орієнтації учнів; 

- за ведення бібліотечної роботи; 

- за роботу з бібліотечним фондом шкільних підручників; 

- за ведення  діловодства,  бухгалтерського  обліку  і  касових операцій; 

-  за виконання обов’язків лаборанта. 

 

ІІ. Надбавки: 

- за високі творчі і виробничі досягнення у роботі; 

- за класність (категорію); 

- за знання і використання іноземної мови в роботі; 

- за виконання  особливо  важливих (складних) робіт на строк їх  проведення. 

 

 

Директор школи                                                       Голова профспілкового комітету 

______ Ярошенко Н. В.                                                               ________Сагач Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №3 до Колективного договору 

між адміністрацією Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

та профспілковим комітетом  

Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

на 2017-2020 роки 

ПОЛОЖЕННЯ 

про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівників 

за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків 

 

І. Загальні положення 

1.1.   Виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам 

передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.02 р. № 1222 “Про 

реалізацію окремих положень частини першої ст. 57 Закону України “Про освіту”, 

частини другої ст. 25 Закону України “Про загальну середню освіту”, частини другої 

ст. 18 і частини першої ст. 22 Закону України “Про позашкільну освіту”. 

1.2. Перелік посад працівників, які мають право на вказану щорічну грошову 

винагороду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. 

№ 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних і науково-педагогічних 

працівників” зі змінами, внесеними відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 06.05.01 р. № 432 ”Про внесення змін до переліку посад педагогічних та 

науково-педагогічних працівників”. 

1.3.Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним 

працівникам передбачає порядок матеріального стимулювання працівників за 

зразкове виконання посадових обов’язків, 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 

навчального закладу, показників його діяльності. 

1.4. Це положення поширюється на всіх педагогічних працівників навчального 

закладу, крім тих, які працюють за сумісництвом. 



1.5. Джерелами коштів для надання щорічної грошової винагороди  є кошти фонду 

оплати праці в кошторисі на поточний фінансовий рік відділу освіти. Загальна сума 

коштів обраховується з розрахунку не менше 90%  посадового окладу працюючого. 

1.6. Положення діє з дати підписання і до його скасування. 

 

ІІ. Основні показники для визначення розміру  

щорічної грошової винагороди. 

2.1     Належне виконання посадових обов’язків, передбачених посадовою 

інструкцією, професійна сумлінна праця, якість роботи. 

2.2   Безумовне виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, наказів 

керівника, висока виконавська дисципліна, відсутність обґрунтованих зауважень з 

боку перевіряючих. 

2.3     Стабільна багаторічна праця. 

2.4     Ефективна позакласна робота. 

2.5      Сумлінне виконання обов’язків класного керівника. 

2.6. Досягнення в роботі чи суспільній діяльності, які призвели до зростання 

рейтингу навчального закладу на місцевому, районному  та обласному рівнях. 

2.7.     Ініціативність у діяльності та результативність роботи. 

 

ІІІ. Порядок надання щорічної грошової винагороди: 

3.1. Конкретний розмір щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам 

визначається у вигляді базової фіксованої суми в розмірі не нижче 90% посадового 

окладу відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи. 

3.2.   Розмір щорічної грошової винагороди визначається комісіями, створеними на 

паритетних засадах з профспілковою стороною в навчальному закладі з 

врахуванням виконання основних показників, викладених у розділі 2. 

3.3. Рішення комісії стосовно щорічної грошової винагороди педагогічним 

працівникам реалізуються у такому порядку: 

–  заступникам керівника навчального закладу  –  за наказом керівника навчального 

закладу за погодженням з профспілковим комітетом. 

–    іншим педагогічним працівникам – за наказом керівника навчального закладу за 

погодженням з профспілковим комітетом. 



 

ІV. Порядок зниження розміру щорічної грошової винагороди 

4.1. Розмір щорічної грошової винагороди 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. 

4.2. Педагогічні працівники, що мають дисциплінарні стягнення, здійснили прогул, 

неодноразово спізнилися на роботу без поважних причин, або скоїли інший вчинок, 

який порочить ім’я педагогічного працівника, позбавляються щорічної грошової 

винагороди повністю. 

4.3. Щорічна грошова винагорода не нараховується педагогічним працівникам за 

перші два місяці з дня прийому на роботу, або педагогічним працівникам, які 

звільнилися. 

 

Директор школи                                                       Голова профспілкового комітету 

______ Ярошенко Н. В.                                                               ________Сагач Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №4 до Колективного договору 

між адміністрацією Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

та профспілковим комітетом  

Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

на 2017-2020 роки 

ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги 

за рахунок економії фонду оплати праці 

 

І.Загальні положення. 

1.1 Дане Положення розроблене на підставі Постанови КМУ від 30.08.2002 №1298 

«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери» (із змінами і доповненнями), запроваджену з 1 вересня 2005 р. та 

наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557. 

 

ІІ. Джерела та порядок фінансування виплат. 

2.1. Преміювання працівників здійснюється в межах преміального фонду, 

утвореного в розмірі 100% від економії фонду оплати праці в навчальному закладі. 

2.2. Преміювання здійснюється в разі відсутності заборгованості по заробітній платі  

за наказом керівника закладу на підставі рішення комісії, створеної на паритетних 

засадах з профспілковою стороною. 

2.3. Економія фонду оплати праці розподіляється в такому відношенні: 50% – на 

преміювання та 50 % – на матеріальну допомогу. 

 

ІІІ. Показники преміювання 

1. Заступника керівника : 

1.1. За організацію системи підвищення кваліфікації та професійної майстерності 

працівників. 

1.2. За ефективну організацію науково-методичної роботи. 



2. Завідуючого господарством навчального закладу: 

2.1. За якісну підготовку закладу до нового навчального року. 

2.2. За чітку і раціональну організацію обліку та збереження матеріальних 

цінностей. 

2.3. За ефективну організацію і контроль протипожежного стану закладу. 

3. Показники преміювання інших педагогічних працівників : 

3.1. За якісну підготовку учнів до олімпіад всіх рівнів та участь у конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт МАН. 

3.2. За активну участь у підготовці закладу до нового навчального року. 

3.3. За активну участь в науково-методичній роботі. 

3.4. За активну роботу як уповноваженого по обліку дітей і підлітків шкільного віку 

на закріпленому за школою мікрорайоні. 

3.5. За організацію та проведення семінарів різних рівнів, відкритих уроків і 

позакласних заходів. 

3.6. За організацію роботи з учнями у позаурочний час. 

4. Преміювання інших працівників: 

4.1. За утримання школи в належному санітарному стані. 

4.2. За сумлінне виконання службових обов’язків, добросовісне забезпечення 

функціонування об’єкту. 

4.3. Розміри конкретних премій встановлюються від обсягу зекономлених коштів 

фонду оплати праці  по окремо взятому навчальному закладу. 

4.4. Премія може не нараховуватися, її розмір може зменшуватися при погіршенні 

якості роботи, неналежному виконанні службових обов’язків, погіршенні трудової 

та виконавської дисципліни, правил техніки безпеки та інших порушеннях, а також 

за перші два місяці при прийомі на роботу, на час випробувального строку. 

4.5. Працівники, що допустили прогул, перебували на роботі у нетверезому стані чи 

неодноразово спізнилися на роботу без поважних причин, позбавляються премії 

повністю. 

4.6. Якщо до працівника застосовувалось дисциплінарне стягнення, то протягом 

строку дисциплінарного стягнення відповідно з частиною 3 статті 151 КЗпП 

України, премії йому не нараховуються, якщо стягнення не було зняте у 

визначеному законом порядку. 



IV. Надання матеріальної допомоги 

4.1.  Матеріальна допомога надається на підставі власної заяви працівника з 

урахуванням матеріального стану сім’ї заявника  та спільного клопотання 

адміністрації та профспілкової організації навчального закладу. 

Розмір матеріальної допомоги не повинен перевищувати одного посадового окладу 

 (ставки заробітної плати) заявника: 

- при нещасних випадках; 

- при захворюванні та довготривалому лікуванні працівника; 

- при втраті близьких членів сім’ї; 

- при стихійних лихах; 

- при народженні дитини. 

4.2. При відсутності економії коштів фонду оплати праці, затримці з будь-яких 

причин виплат основної заробітної плати здійснення преміальних виплат та 

матеріальних допомог не проводиться. 

 

Директор школи                                                       Голова профспілкового комітету 

______ Ярошенко Н. В.                                                               ________Сагач Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №5 до Колективного договору 

між адміністрацією Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

та профспілковим комітетом  

Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

на 2017-2020 роки 

Перелік 

посад працівників з ненормованим робочим днем системи  Міністерства освіти 

і науки України, яким  надається додаткова відпустка 

 

1. Керівники установ і організацій, їх заступники та помічники. 

2. Керівники структурних підрозділів установ і організацій та їх заступники. 

3. Інженери, економісти, юристи, психологи, бухгалтери, бібліотекарі. 

4. Шеф-кухарі. 

5. Секретарі, секретарі-друкарки, діловоди, друкарки. 

6. Лікарі, середній медичний персонал установ і закладів освіти. 

7. Водії легкових автомобілів. 

8. Заступник директора з АГР. Завідувач господарством. 

  

Згідно ст.8 Закону України „Про відпустки” додаткова відпустка працівникам з 

ненормованим робочим днем встановлюється керівником установи, закладу освіти 

тривалістю до 7 календарних днів. Максимальна тривалість відпустки разом з 

основною не може перевищувати 59 днів (ст. 10 Закону України „Про відпустки”). 

Надання щорічних додаткових відпусток за роботу з ненормованим робочим днем 

не повинно призводити до збільшення витрат на оплату праці, на час таких 

відпусток інші працівники не залучаються до виконання роботи тимчасово відсутніх 

у зв’язку з відпусткою працівників. 

Директор школи                                                       Голова профспілкового комітету 

______ Ярошенко Н. В.                                                               ________Сагач Н. В. 



Додаток №6 до Колективного договору 

між адміністрацією Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

та профспілковим комітетом  

Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

на 2017-2020 роки 

Список  професій і посад 

із шкідливими, важкими та особливими умовами праці в системі 

Міністерства освіти і науки, зайнятість на роботах в яких дає право 

на щорічну  додаткову відпустку 

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  

від 13 травня 2003 року № 679) 

 

№  

п/п 

Найменування посад і професій Кількість 
календарних днів 

1 Середній медичний персонал установ освіти 4 дні 

2 
Прибиральники службових приміщень, зайняті 
прибиранням загальних убиралень та санвузлів 

4 дні 

3 Кухар, який працює біля плити 4 дні 

4 
Слюсар-сантехнік, зайнятий ремонтом, наглядом та 
обслуговуванням внутрішньобудовної каналізації, 

водопроводу 
4 дні 

 

 

Директор школи                                                       Голова профспілкового комітету 

______ Ярошенко Н. В.                                                               ________Сагач Н. В. 

 

 

 



Додаток №7 до Колективного договору 

між адміністрацією Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

та профспілковим комітетом  

Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

на 2017-2020 роки 

 

ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Згідно з Законом України «Про відпустки» відпустка без збереження 

заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку: 

№ 
п/п 

Найменування посад і професій 
Кількість 

календарних днів 

1 
Чоловікові, дружина якого перебуває у 

післяпологовій відпустці. 
До 14 днів 

2 

Ветеранам війни (та особам, на яких 
поширюється чинність Закону України „Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту”). 

До 14 днів 

3 
Особам, які мають особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною. 
До 21 дня 

4 Пенсіонерам за віком та інвалідам III групи. До 30 днів 

5 Інвалідам I та II групи До 60 днів 

6 Особам, які одружуються. До 10 днів 

7 
Працівникам у разі: смерті рідних по крові, або 

по шлюбу; інших рідних. 
До 7 днів До 3 днів 

8 
Працівникам для завершення санаторно-

курортного лікування. 
Визначено у 

медичному висновку 

9 
Працівникам, допущеним до вступних іспитів у 

вищі навчальні заклади. 
До 15 днів 

10 Ветеранам праці. До 14 днів 



 

11 
Працівникам, діти яких у віці до 18 років 

вступають до навчальних закладів, 
розташованих в іншій місцевості. 

До 12 днів 

12 

Працівникам для догляду за хворим рідним по 
крові або по шлюбу, який за висновком 
медичного закладу потребує постійного 

стороннього догляду 

Тривалістю, 
визначеною у 

медичному висновку, 
але не більше 30 
календарних днів 

13 

Матері або батьку, який виховує дітей без матері 
(в тому числі й у разі тривалого перебування 
матері в лікувальному закладі), що має двох і 

більше дітей віком до 15 років або дитину-
інваліда 

До 14 днів 

14 

Працівникам, допущеним до складання вступних 
іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву 

від виробництва, а також працівникам, які 
навчаються без відриву від виробництва в 

аспірантурі та успішно виконують 
індивідуальний план підготовки 

Тривалістю, 
необхідною для 

проїзду до 
місцезнаходження 

вищого навчального 
закладу або закладу 

науки і назад 

15 Сумісникам 

На термін до 
закінчення відпустки 
за основним місцем 

роботи 

16 

Працівникам, які не використали за попереднім 
місцем роботи щорічну основну та додаткові 

відпустки повністю або частково і одержали за 
них грошову компенсацію 

До 24 календарних 
днів у перший рік 
роботи на даному 
підприємстві до 

настання 
шестимісячного 

терміну безперервної 
роботи 

 

Директор школи                                                       Голова профспілкового комітету 

______ Ярошенко Н. В.                                                               ________Сагач Н. В. 



Додаток №8 до Колективного договору 

між адміністрацією Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

та профспілковим комітетом  

Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

на 2017-2020 роки 

ПЕРЕЛІК 

робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконанні 

яких здійснюється підвищена оплата 

Даний перелік підготовлено на основі положень Галузевої угоди між 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки 

працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки. 

Види робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких встановлюється 

доплати, в розмірі до 12%: 

1.  Сушіння, прасування спецодягу механічним засобом. 

2. Роботи біля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських і паромасляних 

печей та інших апаратів для смаження і випікання. 

3. Вантажно-розвантажувальні роботи, виконувані вручну. 

4. Роботи, пов’язані з розчиненням, обтинанням м’яса, риби, нарізанням і чищенням 

цибулі, обсмалюванням птиці. 

5. Роботи, пов’язані з миттям посуду, тари і технологічного обладнання вручну із 

застосуванням дезинфікуючих засобів. 

6. Роботи з прання білизни вручну з використанням миючих і дезинфікуючих 

засобів. 

7.  Роботи з хлорування води з виготовленням дезинфікуючих розчинів, а також з їх 

використанням. 

8.  Роботи з прибирання приміщень, при яких використовуються дезинфікуючі 

засоби, а також прибирання туалетів. 

9.  Роботи із використанням хімічних реактивів, а також з їх збереженням. 

Доплати за несприятливі умови праці встановлюються за результатами атестації 

робочих місць, або оцінки умов праці особами, безпосередньо зайнятими на 



роботах, передбачених Переліком, і нараховуються за час фактичної зайнятості 

працівників на таких робочих місцях або в таких умовах праці, які здійснюються 

відповідно до законодавства України про охорону праці. 

При наступній раціоналізації робочих місць і поліпшенні умов праці доплати 

зменшуються або відміняються повністю. 

На роботах з важкими і шкідливими умовами праці доплати встановлюються 

до 12% посадового окладу (ставки). 

Атестація робочих місць або оцінка умов праці в установах і організаціях 

здійснюється атестаційною комісією, яка створюється наказом керівника за 

погодженням з профспілковим комітетом з числа найбільш кваліфікованих 

працівників, представників профспілкового комітету, служби охорони праці 

установи і організації. 

Атестаційну комісію очолює керівник або його заступник. Для роботи 

членами атестаційної комісії можуть залучатись спеціалісти інших служб і 

організацій. 

На підставі висновків атестаційної комісії керівник установи, за погодженням 

з профспілковим комітетом, затверджує перелік конкретних робіт, на які 

встановлюється доплата за несприятливі умови і розміри доплат за видами робіт. 

Конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати встановлюється наказом по 

установі, організації. 

Перелік 

робочих місць, професій і посад з несприятливими умовами праці, на які 

встановлюються доплати за роботу в важких та шкідливих умовах 

№ 

п/п 
Професія, посада Доплата За які види робіт 

1 Підсобний робітник кухні 8%  

2 Шеф-кухар 12%  

3 Кухар, який постійно працює біля плити 12%  

4 
Санітарна няня в дитячих яслах та 

ясельних групах дитячих садків 
8%  

5 Машиніст прання білизни 8%  



6 
Механік по обслуговуванню насосно-

фільтрованої установки 
8%  

7 Помічник вихователя 8%  

8 Прибиральниця 10% 
За роботу з хлорним 

розчином 

9 Сторож 40% 
За роботу в нічний 

час 

 

 

Директор школи                                                       Голова профспілкового комітету 

______ Ярошенко Н. В.                                                               ________Сагач Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №9 до Колективного договору 

між адміністрацією Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

та профспілковим комітетом  

Ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

на 2017-2020 роки 

Положення 

про порядок преміювання обслуговуючого персоналу 

 І.Загальні положення. 

1.1 Дане Положення розроблене на підставі Постанови КМУ від 30.08.2002 №1298 

«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери» (із змінами і доповненнями), запроваджену з 1 вересня 2005 р. та 

наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557. 

1.2. Дійсне Положення вводиться з метою заохочення працівників до сумлінної 

праці та зразкового виконання службових обов’язків. 

 

ІІ. Джерела та порядок фінансування виплат. 

2.1. Джерелом преміювання є кошти, передбачені в бюджеті згідно ст. 57 закону 

України «Про Освіту».                                                                                                                  

2.2. Премія виплачується в розмірі, що не перевищує розміру посадового окладу.  

2.3. Преміювання здійснюється за наказом керівника закладу на підставі рішення 

комісії, створеної на паритетних засадах з профспілковою стороною. 

ІІІ. Показники преміювання 

3.1. Завідуючого господарством навчального закладу: 

3.1.1. За якісну підготовку закладу до нового навчального року. 

3.1.2. За чітку і раціональну організацію обліку та збереження матеріальних 

цінностей. 

3.1.3. За ефективну організацію і контроль протипожежного стану закладу. 



3.2. Преміювання інших працівників: 

3.2.1. За утримання школи в належному санітарному стані. 

3.2.2. За сумлінне виконання службових обов’язків, добросовісне забезпечення 

функціонування об’єкту. 

 

ІV. Порядок зниження розміру щорічної грошової винагороди 

4.1. Розмір щорічної грошової винагороди зменшується за: 

-   неналежне виконання посадових обов’язків; 

-   порушення строків виконання завдань; 

-   порушення трудової дисципліни, правил техніки безпеки та інші 

порушення; 

- наявність випадків неналежного контролю за зберіганням матеріальних 

цінностей. 

4.2. Премія може не нараховуватися, її розмір може зменшуватися при погіршенні 

якості роботи, неналежному виконанні службових обов’язків, погіршенні трудової 

та виконавської дисципліни, правил техніки безпеки та інших порушеннях, а також 

за перші два місяці при прийомі на роботу, на час випробувального строку. 

4.3. Працівники, що допустили прогул, перебували на роботі у нетверезому стані чи 

неодноразово спізнилися на роботу без поважних причин, позбавляються премії 

повністю. 

4.4. Якщо до працівника застосовувалось дисциплінарне стягнення, то протягом 

строку дисциплінарного стягнення відповідно з частиною 3 статті 151 КЗпП 

України, премії йому не нараховуються, якщо стягнення не було зняте у 

визначеному законом порядку. 

 

Директор школи                                                       Голова профспілкового комітету 

______ Ярошенко Н. В.                                                               ________Сагач Н. В 

 

 

 



 


