


Розділ І 

Загальні положення 

Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі 

якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних питань, 

виробничих і трудових відносин, сторони домовились про наступне: 

1. Цей колективний договір укладено на 5 років. 

2. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу, 

Протокол № 2 від 03.02.2020 року. 

3. Цей колективний договір діє до прийняття нового. 

4. Сторонами колективного договору є: 

• адміністрація комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня 

школа №45" Дніпровської міської ради що представляє інтереси 

власника і має відповідні повноваження; 

• профспілковий комітет, який відповідно до ст. 247 КЗпП України 

представляє інтереси працівників комунального закладу освіти 

"Середня загальноосвітня школа №45" Дніпровської міської ради 

Дніпропетровської міської ради в галузі виробництва, побуту, культури. 

5. Директор комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа 

№45" Дніпровської міської ради визнає профспілковий комітет єдиним 

повноважним представником усіх працівників комунального закладу 

освіти "Середня загальноосвітня школа №45" Дніпропетровської міської 

ради в колективних переговорах. 

6. Сторони зобов'язуються дотримуватися принципів соціального 

партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, 

взаємної відповідальності, конструктивності й аргументованості при 

проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення колективного 

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

соціально-економічних і трудових відносин. 

7. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є 

обов'язковими для дотримування адміністрацією, працівниками і 

профспілковим комітетом. 

8. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників школи. 

9. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в 

обов'язковому порядку у зв'язку зі змінами чинного законодавства, 

Генеральної Галузевої, регіональної угоди з питань, що є предметом 

колективного договору, та з ініціативи однієї із сторін після проведення 

переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після 

схвалення загальними зборами працівників. 

10. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до 

колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення 

приймаються у 3-денний термін з дня отримання іншою стороною. 

11. Жодна зі сторін, що уклали цей колективний договір, не може протягом 

усього терміну його дії в односторонньому порядку приймати рішення, 

що змінюють норми, положення, зобов'язання колективного договору або 

припиняють їх виконання. 

12. Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної 
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реєстрації до Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської 

міської ради. Через 5 днів після реєстрації колективний договір доводиться до 

відома працівників школи профспілкового комітету. 
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Розділ II 
Виробничі та трудові відносини 

Адміністрація зобов’язується: 

1. Забезпечити ефективну діяльність школи, виходячи з фактичних обсягів 

фінансування, та раціональне використання позабюджетних коштів для 

підвищення результативності роботи школи, поліпшення становища 

працівників. 

2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази школи, 

створення оптимальних умов для організації навчально-виробничого 

процесу. 

3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної 

праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів 

навчання і т. п. 

4. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках 

забезпечення повної продуктивності зайнятості працюючих і якщо не 

прогнозується їх вивільнення на підставі п. 1. ст. 40 КЗпП України. 

5. Не застосовувати контрактну форму трудового договору, крім випадків, 

коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом і за умови 

наявності фінансової бази. 

6. Відповідно до заявок забезпечити працевлаштування в школі випускників 

педагогічних навчальних закладів за отриманою спеціальністю, уклавши з 

ними безстроковий трудовий договір та установивши їм навчальне 

навантаження в обсязі не нижче кількості годин на ставку заробітної плати. 

7. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації 

в колективі та професійному зростанню. 

8. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз'яснити 

згідно з посадовою інструкцією його права, обов'язки, інформувати про 

умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах 

відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору. 

9. Залучати до викладацької роботи працівників інших установ, підприємств, 

організацій на умовах погодинної оплати лише за умови забезпечення 

штатних працівників-педагогів навчальним навантаженням в обсязі не 

менше відповідної кількості годин на ставку. 

10. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за 

попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним 

законодавством та ст. 40, ст. 41 п.З КЗпП. 

11. Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу 

роботи здійснювати лише після закінчення навчального року. 

12. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням припиняти з 

ним трудові відносини (у тому числі строкові), якщо в установі не 

виконується законодавство про охорону праці, умови колективного 

договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст. 7 

Закону України "Про охорону праці"). 
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13. Протягом 2-х днів з часу одержання інформації доводити до відома членів 

колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, 

організації праці, роз'яснювати їх зміст, права та обов'язки працівників. 

14. Запровадження змін та перегляд норм праці проводити за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

15. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз'яснення 

працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових 

норм. 

16. Забезпечити своєчасне (не рідше одного разу на 5 років) підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні 

пільги, компенсації згідно з чинним законодавством. 

17. Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням з 

профкомом. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний 

навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року, про що 

повідомляти працівників невідкладно. 

Не обмежувати обсяг навчального навантаження максимальними нормами. 

Навчальне навантаження менше тарифної ставки встановлювати лише за 

письмовою згодою працівника. 

18.  Включати представника профкому до складу тарифікаційної та 

атестаційної комісій. 

19. Режим роботи, графіки роботи, розклад уроків затверджувати за 

погодженням з профспілковим комітетом. 

20. При складанні розкладу навчальних занять забезпечити оптимальний 

режим роботи: 
• для жінок, що мають двох дітей і більше віком до 8 років; 

• для працівників, що поєднують роботу з навчанням. 

21. Вільний від навчальних занять день для методичної роботи при можливості 

надавати керівникам методичних об'єднань. 

22. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними 

професійних обов'язків (за винятком випадків, передбачених чинним 

законодавством). 

23. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з 

дозволу профкому та за їх особистої згоди. 

24. У разі запровадження чергування в установі завчасно узгоджувати з 

профспілковим комітетом графіки, порядок і форму компенсації. 

25. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у 

виняткових випадках за їх згодою і за погодженням профспілкового 

комітету. 

26. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним 

законодавством (допускається установлення оплати при наявності фондів 

економії або надавати відгули). 

27. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням 
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з профспілковим комітетом не пізніше січня поточного року і доводити до 

відома працівників(Додаток № 1) 

28. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 

тижні до встановленого графіком терміну. (Ст. 10 Закону України "Про 

відпустки"). 

29. На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це 

передбачено графіком, період в окремих випадках за згодою сторін. 

30. За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за 

частину щорічної відпустки при умові, що тривалість фактично наданих 

працівникові щорічної і додаткової відпусток не повинна бути менше ніж 

24 календарних дні. 

31. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника та за 

виробничою необхідністю основну безперервну частину відпустки 

надавати у розмірі не менше 14 календарних днів. Невикористану частину 

відпустки надавати педагогічному працівникові у канікулярний час. (п. 4 

постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. № 346). 

32. Надавати відпустку (або її частину) керівним та педагогічним керівникам 

протягом навчального року у зв'язку з необхідністю санаторно- курортного 

лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. № 

346). 

33. На виконання Постанови Верховної Ради України № 505/96-ВР від 

15.10.1996 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про 

відпустки" згідно з переліком посад працівників з ненормованим робочим 

днем системи Міністерства освіти, яким може надаватися додаткова 

відпустка до 7 календарних днів (ст.8 п.2), установити додаткову відпустку 

у відповідності із займаною посадою в наступній кількості днів: 

- директор школи - 3 дні 

- заступник директора з навчально-виховної роботи - 3 дні 

- заступник директора з виховної роботи - 3 дні 

- заступник директора з господарчої частини - 7 днів 

- завідуючийбібліотекою - до 5 днів 

- секретар - до 5 днів 

- лаборант - до 5 днів 

- прибиральниці санвузлі - до 4 днів 

34. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або 

дитину-інваліда (до 18 років), або яка усиновила дитину, одинокій матері, 

батьку, який виховує дитину без матері (в тому числі й у разі тривалого їх 

перебування у лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під 

опіку за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку 

тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів 

(ст. 182-1 КЗпП). 

35. За рахунок власних коштів установи надавати оплачувані відпустки у 

випадках: 
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36. Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його 

згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону 

України "Про відпустки"). 

37. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил 

внутрішнього розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового 

морально-психологічного мікроклімату. 

38. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових 

конфліктів, а у разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним 

законодавством. 

39. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду 

індивідуальних трудових суперечок. 

Профспілковий комітет зобов’язується: 

1. Роз'яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів 

щодо організації праці, їх права і обов'язки. 

2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього 

розпорядку. 

3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію 

нормативних документів з питань трудових відносин, організації, 

нормування праці, розподілу навчального навантаження. 

4. Активно і в повній мірі реалізувати права, надані йому відповідно до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників України 

5. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів. 

Сторони угоди домовились про наступне: 

• встановити в комунальному закладі освіти "Середня загальноосвітня школа 

№45" Дніпропетровської міської ради — п'ятиденний робочий тиждень; 

• надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим 

збереженням лише за наявності особистої заяви працівника. 

Забезпечення трудової дисципліни 

1. Трудова дисципліна забезпечується створенням організаційних умов для 

нормальної високоякісної роботи, свідомим ставленням до праці, методами 

переконання, виховання, заохочення. 

До недобросовісних працівників застосовуються необхідні засоби 

дисциплінарного і громадського впливу. 

У відповідності із ст. 147 КЗпП України за порушення трудової 

дисципліни до працівників може бути використана лише одна із наступних 
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- особистого шлюбу - 3 дні; 

-  при народженні дитини - 2 дні; 

-  шлюбу дітей - 3 дні 

- смерті близьких - 3 дні; 

(п. 3.3.4. Галузевої угоди). 



 
 

мір покарання: 

а) догана; 

б) звільнення. 

Замість накладання дисциплінарного стягнення питання порушення 

трудової дисципліни може передаватися на розгляд колективу. 

2. З метою зміцнення трудової дисципліни сторони зобов'язуються: 

• в кожному випадку порушення трудової і виробничої дисципліни (прогули, 

запізнення, порушення правил внутрішнього розпорядку) крім застосування 

мір дисциплінарного впливу, в установленому Законом порядку 

обговорювати порушення на засіданнях профспілкового комітету; 

• довести до всіх працівників школи правила внутрішнього трудового 

розпорядку, домагатися їх дотримання; 

• доводити до відома працівників розпорядження, накази вищих керівних 

органів та внутрішкільні накази, домагатися їх виконання. 
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Розділ III 
Забезпечення зайнятості 

Адміністрація зобов'язується: 

1. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, 

реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або 

штату працівників приймати лише після попереднього проведення 

переговорів (консультацій) з профкомом — не пізніше як за три місяці до 

здійснення цих заходів. 

2. Надавати всім можливість працювати на умовах неповного робочого часу з 

оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу, (за фактично виконану 

роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника із збереженням 

повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарант, пільг, компенсацій, 

встановлених цим колективним договором. 

3. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів 

у школі. 

4. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення класів, робочих 

місць. У випадку об'єктивної необхідності скорочення педагогічних 

працівників провести його після закінчення навчального року. 

5. При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 

КЗпП України: 

• повідомляти не пізніше як за два місяці у письмовій формі державну службу 

зайнятості про вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації 

виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або 

перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату 

працівників; 

• вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей 

забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т. ч. за рахунок 

звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т. д. 

6. Встановити обліковий період – календарний рік. 

• Визначити підсумковий облік робочого часу для сторожів, щоб тривалість 

робочого часу за обліковий період(рік) не перевищувала законодавчо 

встановлених робочих годин. 

• Розробити графіки роботи (змінності) таким чином, щоб тривалість 

робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа 

робочих годин, передбаченого ст.50 та ст.51 КЗпП. 

 

Профспілковий комітет зобов'язується: 

1. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту 

вивільнюваних робітників. 

2. Забезпечувати захист вивільнюваних робітників згідно з чинним 

законодавством. 
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                      Розділ IV Оплата праці 

Адміністрація зобов’язується: 

1. Забезпечити в установі гласність умов оплати праці; порядку виплати 

доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних 

виплат; положень про преміювання. 

2. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що істотно погіршують 

встановлені в колективному договорі умови оплати праці. 

3. Відповідно до ст. 15 Закону України "Про оплату праці" погоджувати з 

профспілковим комітетом умови оплати праці в школі. 

4. Затвердити погоджене з профкомом Положення про преміювання (Додаток 

№ 2). Спільно з профкомом: 
• розподіляти фонд матеріального заохочення; 

• здійснювати преміювання працівників установи, винагороди за 

результатами роботи. 

• працівникам закладу освіти за рішенням керівника закладу та за 

погодженням із профспілковим комітетом, за умови наявності відповідного 

фінансування може бути виплачена одноразова премія до святкових днів та 

релігійних свят (згідно із ст. 73 КЗпП України). 

5. Сприяти виплаті працівникам школи заробітної плати у грошовому 

вираженні за місцем роботи двічі на місяць: за першу половину місяця 22 

числа, а за другу - 7 числа. При збігу термінів виплати авансу чи заробітної 

плати з вихідними днями виплачувати їх напередодні (івідповідно до вимог 

Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо строків виплати заробітної плати" від 23.09.2010 р. № 2559-УІ та 

листа Міністерства праці та соціальної політики України №912/13/155-

10 від 09.12.2010р.) та сприяти 

дотриманню вимог в оплаті праці згідно чинного законодавства. 

6. При кожній виплаті заробітної плати з розшифровкою за видами виплат 

повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати, що належить 

до виплати (ст. 110 КЗпП України). 

7. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у 

випадках: 

• заміщення протягом менше ніж два місяці тимчасового відсутнього 

працівника; 

• оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної 

роботи. 

При заміщенні тимчасово відсутнього робітника, яке тривало понад два 

місяці, оплату здійснювати по тарифікації з першого дня заміщення за всі 

години фактичного навантаження (п. 73 Інструкції про порядок обчислення 

заробітної плати працівників освіти). 

8. Здійснювати за час роботи в період канікул оплату праці педагогічних 

працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та 

навчально-допоміжного персоналу, яким дозволено вести викладацьку 

роботу, з розрахунку заробітної плати,  
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встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул (п. 71 

Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівника освіти). 

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

незалежної від працівника причини (несприятливі метеорологічні умови, 

епідемії, сільгоспроботи і т. д.), з розрахунку заробітної плати,встановленої 

при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої організаційно-

педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов'язків, (п.77 та 89 

Інструкції про порядок обчислення заробітної плати; та ст. 111 «Про порядок 

оплати праці при невиконанні норм виробітку Кодекс законів про Працю). 

10. Організовувати заміну тимчасово відсутніх учителів учителями тієї ж 

спеціальності (№1/9-770 від 28.11.2008р.). У випадку заміни відсутнього 

вчителя іншим учителем забезпечується оплата праці за додатково проведені 

уроки (п.73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників 

освіти). 

11. Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої 

заробітної плати та забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою 

непрацездатністю, вагітністю і пологами, виходячи із посадового окладу 

(ставки) того місяця, в якому відбулась подія, пов'язана із відповідними 

виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок (постанови Кабінету 

Міністрів України від 3 лютого 1996 р. № 100, від 16 травня 1996 р. № 346). 

12. Забезпечити збереження за працівниками місця роботи і середнього 

заробітку за час проходження медичного огляду (ст. 10 Закону України "Про 

охорону праці"). 

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

додаткову оплату згідно з чинним законодавством. 

14. Проводити додаткову оплату працівникам, які зайняті на роботах із 

шкідливими і небезпечними умовами праці. 

Профспілковий комітет зобов’язується: 

1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про 

оплату праці. 

2. Сприяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної 

допомоги щодо питань оплати праці. 
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Розділ V 

Охорона праці 

Адміністрація зобов’язується: 

1. Забезпечувати здорові та безпечні умови праці для працівників. 

Забезпечувати своєчасну розробку і виконання заходів по створенню 

безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних 

документів з охорони праці . 

2. 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 компенсацію за роботу в 

таких умовах. 

3. До самостійної роботи допускати працівників після проходження вступного 

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

охорони праці. 

4. Щорічно аналізувати виробничий травматизм і профзахворюваність. 

Розробити заходи щодо запобігання нещасних випадків та 

профзахворювань. 

5. Проводити навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах з 

підвищеною небезпекою. 

6. Забезпечити проведення профілактичних та періодичних медоглядів 

працівників школи. Не допускати до роботи осіб, які не пройшли медогляд. 

7. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці (постанова Кабінету 

Міністрів від 01.08.1992 р. № 442). 

8. Виконувати всі заплановані заходи по підготовці школи до осінньо- 

зимового періоду. 

9. Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень 

(визначити, які приміщення планується відремонтувати, переобладнати). 

10. Контролювати дотримання відповідних правил, інструкцій і нормативних 

документів з питань охорони праці з боку працівників школи. 

11. Забороняти проведення навчально-виховного процесу в школі, роботи на 

ділянках, які не відповідають нормам техніки безпеки, виробничої санітарії 

та вимогам трудового законодавства. 

Притягувати до відповідальності осіб, що порушують ці вимоги. 

12. Здійснювати контроль за якістю виконання будівельно-монтажних робіт та 

ремонтів, не допускати введення в експлуатацію об’єктів з незавершеними 

роботами. 

13. Своєчасно проводити ремонт приміщення школи, вентиляційних та 

теплових мереж, електричних і санітарно-технічних установок, 

електроарматури, водопровідно-каналізаційного господарства. 

14. Своєчасно проводити розслідування нещасних випадків виробничого 

характеру з складанням відповідних актів й надсилати їх протягом трьох 

діб державному інспектору з охорони праці, профспілковій організації, 
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членом якої є потерпілий. 

15. Забезпечувати працівників спецодягом, миючими засобами та іншими 

засобами захисту згідно з типовими нормами (Додаток 3; Додаток 4). 

16. Трудовий колектив зобов’язується згідно зі ст. 19 Закону України "Про 

охорону праці" проводити відрахування на охорону праці в розмірі 0,2 % 

від оплати праці. 

Профспілковий комітет зобов’язується: 

1. Провести на початку навчального року вибори у склад комісії з питань 

охорони праці з числа представників профспілки та затвердити склад комісії. 

2. Встановити постійний контроль за виконанням заходів з охорони праці. 

3. Здійснювати контроль за дотриманням Закону України "Про охорону праці". 

4. Виносити на збори трудового колективу, засідання профкому питання стану 

умов і охорони праці. 

5. Аналізувати стан травматизму в навчальному закладі, виходити з 

пропозиціями на адресу адміністрації про додаткові заходи з профілактики 

травматизму. 
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Розділ VI 

Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації 

Адміністрація зобов’язується: 

1. Сприяти виплаті педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення в 

розмірі не менше посадового окладу (ст. 57 Закону України "Про освіту"). 

2. Не допускати невмотивованого скорочення мережі класів. 

3. Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні житлом. 

4. Забезпечити реалізацію Закону України "Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування" у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими народженням та похованням. 

Профспілковий комітет зобов'язується: 

1. Сприяти розвитку творчої ініціативи робітників школи. 

2. Попереджувати трудові конфлікти в школі на основі діючого законодавства. 

3. Забезпечити гласність при розподілі путівок. Сприяти організації санаторно-

курортного лікування та відпочинку членів профспілки і їх сімей. Путівки 

для лікування виділяти у першу чергу тим, хто часто і тривалий час хворіє, 

хронічно хворим, тим, хто перебуває на диспансерному обліку за наявністю 

відповідних документів. 

4. Організувати проведення "днів здоров'я", виїзди на природу і т.п. 

5. Аналізувати рівень захворюваності серед працівників. Організувати 

проведення лекцій, зустрічей з медпрацівниками. 

6. Організувати поїздки вихідного дня, святкові вечори, культурне дозвілля. 

Забезпечити запрошення на свята ветеранів праці та пенсіонерів. 

7. Вдосконалювати і впроваджувати нові форми спортивної і культурно- 

масової роботи. 
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Розділ VII 

Гаранти діяльності профспілкової організації 

Адміністрація зобов'язується: 

1. Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом 

цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки по 

захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників. 

2. Проводити утримання профспілкових внесків з заробітної плати через 

бухгалтерію згідно з заявами членів профспілкового комітету. 

5. Забезпечити звільнення від основної роботи представників профкому для 

участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час 

короткострокового навчання із збереженням заробітної плати. 

4. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, 

які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої 

роботи, без згоди відповідного профоргану.(ст.252 КЗпП, ст.14 Закону 

України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ). 

5. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх 

підрозділів і служб установи (їдальня, медичний кабінет) для здійснення 

профкомом наданих профспілкових прав контролю за дотриманням 

чинного законодавства станом охорони праці й техніки безпеки, 

виконанням колективного договору. 
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Розділ VIIІ 

Контроль за виконанням колективного договору 

Сторони зобов'язуються: 

1. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного 

договору, та встановити термін їх виконання. 

2. Періодично проводити зустрічі адміністрації та профкому, на яких інформувати 

сторони про хід виконання колективного договору. 

3. Двічі на рік (січень, червень) спільно аналізувати стан виконання колективного 

договору, заслуховувати звіти керівника та голови профкому про реалізацію 

взятих зобов'язань на загальних зборах трудового колективу. 

4. У разі несвоєчасного виконання або невиконання зобов'язань (положень) 

аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх 

реалізації. 

Осіб, винних у невиконання положень колективного договору, притягати до 

відповідальності згідно з чинним законодавством. 

Профспілковий комітет зобов'язується: 

1. Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання 

трудового договору з керівником школи, якщо він порушує законодавство 

про працю і не виконує зобов'язань за колективним договором (ст. 45 КЗпП). 

Адміністрація зобов'язується 

1. Надрукувати, забезпечити реєстрацію та розмноження колективного 

договору. 

 

За доручення трудового колективу: 

Директор комунального закладу              Голова профспілкового комітету  

комунального закладу  освіти                   комунального закладу  освіти 

« Середня загальноосвітня                         « Середня загальноосвітня 

 школа № 45 » Дніпровської                      школа № 45 » Дніпровської 

міської ради                                                 міської ради 

____________ О.А.Мельник                     _____________С.М.Громова      
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Додаток 1 

 

 

УЗГОДЖЕНО                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Голова                                                                  

профспілкового комітету                               Директор 

комунального закладу освіти                        комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 45»      Середня загальноосвітня школа № 45» 

Дніпровської міської ради                             Дніпровської міської ради 

_________С.М.Громова                                ______________О.А.Мельник 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про порядок преміювання працівників  

комунального закладу освіти  

«Середня загальноосвітня школа №45»  

Дніпровської міської ради 

 

         Положення про порядок преміювання (далі - Положення) працівників 

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №45» 

Дніпровської міської ради  (далі - Заклад) розроблено відповідно до Кодексу 

законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», Закону України 

«Про освіту», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 

№ 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 

галузей бюджетної сфери», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 

№ 463 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок 

заробітної плати) та додаткової плати за окремі види педагогічної діяльності у 

відношенні до тарифної ставки», Постанови Кабінету Міністрів України від 

28.12.2016 №1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України 

від 26.09.2006 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати, праці та затвердження 

схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та 

наукових установ" та Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 

працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 

15.04.1993 р. №102, статті 61 Закону України «Про освіту» (абзаци перший та 

другий), рішення міської ради від 20.10.2016 №33/15 «Про підпорядкування 

комунальних закладів Дніпровської міської ради виконавчим органам 

Дніпровської міської ради», Положення про департамент гуманітарної політики 

Дніпровської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 20.10.2016 № 

40/15 (зі змінами та доповненнями). 
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          Це Положення є складовою частиною прогресивних організаційних форм і 

методів управління якістю роботи працівників Закладу. 

          Положення спрямоване на забезпечення матеріальної зацікавленості 

працівників Закладу, на покращення якості виконання посадових обов’язків, 

функцій та завдань. 

          Положення може бути доповнено або змінено відповідно до чинного 

законодавства. 

 

1.Загальні положення 

1.1. Це положення визначає умови та порядок преміювання працівників Закладу з 

метою матеріального стимулювання та заохочення на поліпшення якості та 

ефективності роботи, посилення виконавчої, трудової дисципліни та 

відповідальності за доручену роботу. 

1.2. Дане Положення є складовою частиною чинної системи оплати праці в 

Закладі. 

1.3. Дія Положення поширюється на працівників Закладу. 

1.4. Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в 

загальні результати роботи. 

1.5. Преміювання працівників здійснюється на підставі наказу по Закладу, 

погодженого з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації 

Закладу. 

1.6. Премія встановлюється директором Закладу за погодженням з профкомом 

первинної профспілкової організації Закладу. 

1.7. Премії працівникам виплачуються за підсумками роботи за квартал (півроку, 

рік) 

1.8. Премії встановлюються в межах окладу з урахуванням підвищень. 

1.9. Інформація про преміювання доводиться трудовому колективу Закладу 

в семиденний термін. 

 

2.Порядок визначення фонду преміювання 

2.1. На виплату премій спрямовуються кошти, створені за рахунок преміального 

фонду, та за рахунок економії фонду оплати праці, яка визначається як різниця між 

затвердженими плановими кошторисними призначеннями по фонду оплати праці 

(зі змінами відповідно до законодавства) та сумою фактичних видатків фонду 

оплати праці за відповідний період. 

2.2. Видатки на преміювання плануються та здійснюються в межах асигнувань на 

оплату праці, затверджених в кошторисі Закладу на відповідний рік.  

2.3. Працівникам закладу освіти за рішенням керівника закладу та за погодженням 

із профспілковим комітетом, за умови наявності відповідного фінансування може 

бути виплачена одноразова премія до святкових днів та релігійних свят (згідно із 

ст. 73 КЗпП України). 

 

3.Показники матеріального стимулювання при нарахуванні та визначенні 

розміру премій 
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3.1. При нарахуванні премій враховується: 

 якісне, своєчасне, і в повному обсязі виконання працівниками Закладу 

посадових (робочих) інструкцій; 

 особистий внесок в виконання планів та заходів Закладу; 

 рівень виконавчої, трудової дисципліни; 

 своєчасне і якісне складання звітності, відсутності порушень. 

3.2. Перелік показників матеріального стимулювання за виконання яких розмір 

нарахованої премії може бути збільшено на 20%: 

 володіння інноваційними освітніми методиками та технологіями; 

 наявність печатних робіт; 

 застосування нестандартних форм проведення уроків, заходів, та інше; 

 високі досягнення науки з предмету, який викладається; 

 участь та досягнення (переможці або лауреати фахової майстерності) в 

фахових конкурсах; 

 досягнення учнів, вихованців (перемоги в олімпіадах з навчальних 

предметів різного рівня, перемога в спортивних змаганнях різного рівня); 

 вміння на високому рівні вирішувати педагогічні проблеми; 

 активне використання інформаційно-комунікаційних технологій навчально-

виховному процесі; 

 активну участь в заходах, пов’язаних з організацією навчальн виховної 

роботи; 

 творчість, ініціативність, компетентність, старанність; 

 забезпечення підготовки аналітичних, методичних розробок та таї інше з 

питань компетенції кожного працівника; 

 участь в громадській діяльності; 

 ініціативність, що сприяє зміцненню матеріально-технічної баз навчального 

закладу. 

3.3. Преміювання працівників проводиться за фактично відпрацьований час без 

урахування днів, пропущених через хворобу, догляд за хворим перебування у 

відпустці (у тому числі й без збереження заробітне плати). 

3.4. Працівникам, які звільнилися з роботи в місяці, за які провадиться 

преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, як вийшли на 

пенсію, звільнилися за станом здоров'я або згідно з пунктом статті 40 КЗпП чи 

переведені на іншу роботу. 

 

4.Перелік показників при наявності яких, розмір нарахованої премії може 

бути зменшено, або повністю позбавлена 

4.1. Премія може бути зменшена на 15% за: 

 неналежне виконання обов’язків, передбачених посадовою (робочою) 

інструкцією; 

 порушення техніки безпеки; 

 порушення трудової дисципліни, регламенту щодо організації використання  
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робочого часу та режиму роботи. 

4.2.Протягом строку дії дисциплінарного стягнення, премії до працівників не 

застосовуються. 

 

5.Преміюванні за виконання особливо важливої роботи 

5.1. Преміювання за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних 

та на честь святкових дат з урахуванням особистого вкладу здійснюється в 

кожному конкретному випадку за наказом керівника та за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

5.2. Витрати на преміювання за виконання особливо важливої роботи 

здійснюються за рахунок фонду преміювання, утвореного відповідно до пункту 2.1 

цього Положення. 

 

6. Порядок і терміни преміювання 

6.1. Пропозиції щодо позбавлення премії або зменшення її розміру конкретному 

працівнику зазначаються в наказі про преміювання на підставі доповідної записки 

заступника керівника та погоджуються з профспілковим комітетом. 

6.2. Премія виплачується не пізніше строку виплати заробітної плати за першу 

половину місяця, наступного за звітним. 
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Додаток № 5 

 

 
Видача безкоштовного спецодягу 

 

№ Професія Спецодяг 

1 Двірник Фартух бавовняний, рукавиці 

2 
Робітник по обслуговуванню 

приміщення 

Халат бавовняний, рукавиці, захисні 

окуляри 

3 Прибиральник Халат бавовняний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток № 6 

 

 
Видача миючих засобів 

 

 

 

 

№ Професія Миючі засоби 

1 Прибиральниця 
мило господарче - 1 од. на місяць, 200г 

мило туалетне - 1 од. на місяць, пральний 

порошок 

2 
Робітник по 

обслуговуванню 

приміщення 

мило господарче - 1 од. на місяць, 200г 

мило туалетне - 1 од. на місяць, пральний 

порошок 

3 Лаборант мило туалетне - 1 од. на місяць 

4 Медична сестра мило туалетне - 1 од. на місяць 

5 Шкільна їдальня 
мило господарче - 1 од. на місяць, 200г 

мило туалетне - 1 од. на місяць, пральний 

порошок 
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