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Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі 
якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих і 
трудових відносин, сторони домовились про наступне:

1.1. Цей колективний договір укладено на 5 років (на 2020 -2025 роки.)
1.2. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового 

колективу, протокол № 2_від «_10» грудня 2020 року і набуває чинності з дня 
його підписання.

1.3. Цей колективний договір діє до прийняття нового.
1.4. Колективний договір укладено між роботодавцем ДНЗ 

«Красногорівське ВПУ» в особі в.о. директора Хмари В.Г і трудовим 
колективом, який уповноважений представляти інтереси найманих працівників 
підприємства. Сторонами колективного договору є:
- адміністрація Державного навчального закладу « Красногорівське вище 

професійне училище» в особі в. о. директора Хмари В, Г., яка представляє 
інтереси власника і має відповідне повноваження;
трудовий колектив, інтереси якого представляє Рада трудового колективу 
(Гаркуша І.В., Вороніна Н.С., Спекторенко А.С., Савека О.М., Полецьковий 
В.В ) на яку відповідно до ч. 1 ст.12 КЗпП України, ч. 1 с.З Закону України 
«Про колективні договори і угоди», ст.20 Закону «Про трудові колективи і 
підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, 
організаціями» від 17.06.1983 року при підготовці і підписанні 
колективного договору Державного навчального закладу « Красногорівське 
вище професійне училище» в галузі виробництва, праці, побуту, культури.
1.5. В.о. директора Державного навчального закладу « Красногорівське 

вище професійне училище» визнає РТК єдиним повноважним представником 
всіх працівників ДНЗ « Красногорівське ВПУ» в колективних переговорах.

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

1.7. Цей договір укладено з метою урегулювання соціально -  економічних 
і трудових відносин та узгодження інтересів роботодавця і працівників 
навчального закладу.

1.8. Колективний договір укладено згідно з чинним законодавством, 
Генеральною, Галузевою, регіональною угодами.

1.9. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є 
обов’язковим для дотримання сторонами, що уклали договір.

1.10. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників училища.
1.11. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в 

обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства, 
Генеральної, Галузевої, регіональних угод з питання, що є предметом 
колективного договору, та з ініціативи однієї із сторін після проведення

РОЗДІЛ І. Загальні положення
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переговорів (консультація) та досягнення згоди і набувають чинності після 
схвалення загальними зборами працівників.

1.12. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до 
колективного договору розглядається спільно, відповідні рішення приймаються 
у 3 денний строк з дня їх отримання іншою стороною.

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

1.14. Переговори щодо укладення нового колективного договору на 
наступний термін починаються за 3 місяці до закінчення строку дії 
колективного договору (але не раніше як за три місяці до закінчення строку дії 
колективного договору).

1.15. Після схвалення проекту колективного договору уповноваженні 
представники сторін у термін 5 днів підписують колективний договір.

Після підписання колективний договір спільно подається для 
повідомленої реєстрацій в місцеві органи державної виконавчої влади 
(райдержадміністрацій, виконавчі комітети сільських, селищних та міських 
Рад).

Через 10 днів після реєстрації колективний договір доводиться до відома 
коллективу працівників установ.

РОЗДІЛ II. Виробничі та трудові відносини

Адміністрація зобов’язується
2.1 .Забезпечення ефективної діяльності ДНЗ «Красногорівське ВПУ» , 

виходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціонального використання 
коштів спеціального фонду для підвищення результативної роботи ДНЗ 
«Красногорівське ВПУ», поліпшення становища працівників.

2.2.3абезпечення розвитку і зміцнення матеріально-технічноїбази ДНЗ 
«Красногорівське ВПУ» , створення оптимальних умов для організації 
навчально-виховного процесу.

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

2.4. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках 
забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не 
прогнозується їх вивільнення на підставі п.1. ст. 40 КЗпП України.

2.5. Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками 
переважного права на укладення трудового договору у разі повторного 
прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст. 42-1 КЗпП 
України).

2.6. Не застосовувати контрактну форму трудового договору крім 
випадків, відповідно до частини третьої статті 21 КЗпП України трудовий 
контракт укладають, лише у випадках, передбачених законами України.



2.7. Відповідно до заявок забезпечити працевлаштування в училищі 
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.

2.8. Забезпечити наставництво над молодим спеціалістами, сприяти їх 
адаптації в колективі та професійному зростанню.

2.9. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором 
роз’яснити під розписку його права, обов’язки, інформувати про умови праці, 
права на пільги і компенсацію за роботу в особливих умовах відповідно до 
чинного законодавства і даного колективного договору.

2.10. Залучати до викладацької роботи:
- керівних, педагогічних працівників даного училища;
- працівників інших підприємств, установ, організації на умовах

погодинної оплати лише за умови забезпечення штатних педагогічних
працівників навчальним навантаженням в обсязі не меншої відповідної
кількості годин на ставку.
2.11. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати 

згідно з чинним законодавством.
2.12. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку з скороченням обсягу 

роботи здійснювати лише після закінчення навчального року.
2.13. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням 

розривати з ним трудовий договір (в тому числі строковий), якщо в установі не 
виконується законодавство про охорону праці, умови колективного договору з 
цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (розмір вихідної 
допомоги , згідно ст.44 КЗпП України -  не менше тримісячного середнього 
заробітку).

2.14. Протягом 2-х  днів з часу одержання інформації доводити до відома 
членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових 
відносин, організацій праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки 
працівників.

2.15. Запровадження, зміни та перегляду норм праці проводити за 
погодженням з трудовим колективом через РТК.

2.16. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування ринку праці, 
роз’яснення працівникам причини перегляду норм праці та умов застосування 
нових норм.

2.17. Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці 
повідомляти працівникам не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.

2.18. Забезпечити своєчасне (не рідше одного разу на п’ять років) 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючим їм при цьому 
відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством (збереження 
середньої заробітної плати, оплати вартості проїзду, виплата добових, 
стипендії).

2.19. Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням з 
РТК. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний 
рік проводити в кінці поточного року навчального року, про що повідомляти 
працівників невідкладно.
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Не обмежувати обсяг навчального навантаження максимальними нормами. 
Навчальне навантаження в об’ємі менше тарифної ставки встановлювати лише 
за письмовою згодою працівника.

2.20. Включати представника РТК до складу тарифікаційної та атестаційної 
комісій.

2.21. Режим роботи, графік роботи, розклад уроків затверджувати за 
погодженням з РТК.

2.22. При складанні розкладу навчальних занять забезпечити оптимальний 
режим роботи:

• для жінок, що мають двох дітей віком до 15 років;
• для тих, хто поєднує роботу з навчанням.
• для педпрацівників, які працюють сумісниками в інших навчальних 

закладах.
2.23. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання 

ними професійного обов’язку (за винятком випадків, передбачених чинним 
законодавство).

2.24. Залучити працівників до роботи в надурочний час у випадках 
передбачених ст.62 КЗпП України, з дотриманням положень ст.ст.63,65 КЗпП 
України, з оплатою її у розмірі передбаченому ст. 106 КЗпП України.

2.25. У разі запровадження чергування в установі завчасно узгоджувати з 
РТК графіки, порядок і розміри компетенції.

2.26. Залучити на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні, та 
після робочого часу лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням 
з РТК.

2.27. Компенсувати роботу у святкові, неробочі дні згідно з чинним 
законодавством.

2.28. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням 
з РТК. Графіки затверджувати не пізніше 28 грудня поточного року дії 
колективного договору і доводити до відома працівника. Кількість днів на 
відпустку надано. (Додаток № 2)

2.29. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж 2 
тижні до встановлення графіку терміну (ст. 10 Закону України “Про відпуски”).

2.30. На вимогу працівника переносити щорічні відпуски на інший, ніж це 
передбачено графіком, період у випадках:
- порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпусток;

2.31. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну 
безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних 
днів. Невикористану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у 
канікулярний період (п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 
1997 року № 346). Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, 
передбаченому ст. 11 Закону України “Про відпустку”.

2.32. За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за 
частину щорічної відпустки (при умові, що тривалість фактично наданих 
працівникові щорічної і додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 
календарних днів)за наявності фінансової можливості.
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2.33. Надавати відпустки (або її частину) керівним та педагогічним 
працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно- 
курортного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 
року №346).
2.34. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в 

т.ч. тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягненню нею 
трирічного віку, щорічно основну відпустку повної тривалості.

2.35. Тривалість додаткових оплачених відпусток встановлювати згідно з 
чинним законодавством, іншими нормативними актами і цім колективним 
договором понад тривалості основної оплаченої відпустки згідно з додатком.

2.36. Жінками, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або 
дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану 
відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і 
неробочих днів. Відпустку такої ж тривалості надавати жінкам, які всиновили 
дітей, батькам, які виховують дітей без матерів (в том числі і у разі тривалого їх 
перебування у лікувальному закладі), особам, які взяли під опіку дітей, а також 
і одинокій матері. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її 
загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

2.37. Надавати працівникам інші види оплачуваних відпусток (у разі 
особистого шлюбу або шлюбу дітей, народження дитини, смерті близьких 
родичів, для догляду за хворим членом сім'ї, батькам, діти яких у віці до 19 
років вступають до навчальних закладів, розташованих у іншій місцевості, 
батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи, ветеранам, донорам)21. (п. 
5.3.1 1. Галузевої угоди).

2.38. Не пропонувати відпустки с частковим збереженням заробітної плати 
вагітним жінкам, особам, в сім’ях яких немає інших годувальників, членам 
багатодітних сімей.

2.39. Відкликання працівників із щорічної відпустки здійснювати лише за його 
згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону 
України “ Про відпустки ”).

2.40. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил 
внутрішнього розпорядку. Наказ № 82 від 28.08.09р Сприяти створенню в 
колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.

2.41. Запобігати виникнення індивідуальних та колективних трудових 
конфліктів, а у разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним 
законодавством.

2.42.Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду 
індивідуальних трудових спорів.
2.43. Адміністрація зобов’язується назначити одного з робітників

уповноваженим по тендерним питанням (рівні права між жінками та 
чоловіками).
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PTK зобов’язується:
2.44. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних 

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

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

нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування 
праці, розподілення навчального навантаження.
2.47. Приймати участь у роботі Атестаційної комісії педагогічних 

працівників відповідно до типового положення про атестацію педагогічних 
працівників України (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 
року №930 “ Про затвердження Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників України
2.48. Сприяти упередженню виникнення конфліктів.

Сторони угоди домовились про наступне:
- встановити в установі п’ятиденний робочий тиждень, з двома вихідними 

днями в суботу та неділю . Нормальна тривалість робочого часу працівників 
не може перевищувати 40 годин на тиждень.

- надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її 
збереженням лише за наявності особистої заявки працівника.

РОЗДІЛ III Гарантії працівникам у разі зміни організації 
виробництва, форми власності 

Сторона власника зобов’язується:
3.1.Завчасно інформувати РТК у випадках: реорганізації (злиття,

приєднання, поділу. виділення, перетворення), реструктуризації, 
корпоратизації, передприватизаційної підготовки, приватизації, передачі 
об’єктів з державної у комунальну власність , зміни власника, 
перепрофілювання, ліквідації підприємства, (далі -  Зміна організації або 
форми власності) з наданням інформації про планові власником заходи, 
пов’язані з ними звільнення працівників, причини і строки звільнень, кількість і 
категорії працівників, яких це може стосуватися.

Проводити не пізніше ніж через три місяці з часу прийняття відповідного 
рішення консультації з РТК про заходи щодо запобігання, зменшення або 
пом’якшення негативних соціальних наслідків цих процесів, розглядати та 
враховувати пропозиції профспілкової сторони з цих питань. (КЗпП України 
ст. 49-4)

3.2.Забезпечити визначення у Статуті установи (або внести відповідні зміни 
до статуту):

• умов реорганізації та припинення діяльності установи;
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• компетенції та повноважень трудового колективу і його виборних 
органів;

• органу, який має право представляти інтереси трудового колективу 
(профспілковий комітет тощо);

• органу чи особи, уповноважених власником на ведення колективних 
переговорів і укладення колективного договору.

Інформувати РТК у разі внесення змін до Статуту з цих питань.
3.3..Забезпечити, у разі прийняття відповідних рішень, участь представника 

РТК у роботі комісій з: реструктуризації, корпоратизації, передприватизаційної 
підготовки установи, приватизації, передачі об’єктів з державної у комунальну 
власність.

3.4. Погоджувати з РТК проект реструктуризації установи, та переліки майна 
установи, що підлягає списанню, продажу, консервації, передачу в оренду.

3.5. Погоджувати з РТК пропозицію щодо передачі з державної у комунальну 
власність: майна, закріпленого за установою житлового фонду, об’єктів 
соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів установи.

3.6. Враховування пропозиції трудового колективу при розробці проекту 
плану приватизації установи

3.7.Інформувати РТК про умови договору купівлі-продажу об’єкту 
приватизації, включати до договору зобов’язання щодо збереження та 
раціонального використання робочих місць;

3.8. Гаранту вати додержання прав та інтересів працівників, які звільняються у 
зв’язку із зміною організації або форми власності, зокрема щодо: порядку 
звільнення, виплати вихідної допомоги, гарантії працевлаштування, інших 
пільг і компенсацій таким працівникам.

3.9.Забезпечити у випадку ліквідації ;
• першочергову виплату вихідної допомоги звільненим працівникам ;
• задоволення вимог, що виникли із зобов’язань перед працівниками 

установи (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до 
статутного фонду установи), зобов’язань, що виникли в наслідок 
заподіяння шкоди життя та здоров’ю громадян шляхом капіталізації 
відповідних платежів;

• задоволення вимог щодо сплати зборів (обов’язкових платежів) до фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування;

Сторони зобов’язуються:
З.ІО.Надати інформацію та необхідні консультації працівникам установи, 

щодо передбачених законодавством можливостей їх участі в приватизації .

РТК зобов’язується:
3.11 .Представляти права та інтереси працівників у відносинах з власником 

щодо управління установою а також у разі зміни організації або форми 
власності.

3.12.Брати участь у роботі комісії з: передприватизаційної підготовки 
установи, реструктуризації, приватизації, передачі об’єктів з державної у 
комунальну власність.
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3.13. Розглядати проект реструктуризації установила переліки майна 
підприємства, що підлягає списанню, продажу консервації, передачі в оренду та 
приймати відповідне рішення.

РТК зобов’язується:
3.14. Вести роз’яснювальну роботу з питання трудових прав та соціального 

захисту вивільнених працівників.
3.15. Забезпечувати захист вивільнених працівників згідно з чинним 

законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права 
залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП. Не допускати звільнення з 
ініціативи адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох років, 
(до шести років -  частина шоста статті 179 КЗпП України), одиноких матерів 
при наявності дитини віком до 14 років або дитину інвалід (ст. 194 КЗпП 
України).

Сторони домовились, що при скороченні чисельності чи штату 
працівників переважне правило залишення на роботі у випадках однакової 
продуктивності праці і кваліфікації крім передбачених законодавством 
надається також: особам перед пенсійного віку.

РОЗДІЛ IV. Оплата праці.
Адміністрація зобов’язується:

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

4.2. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють 
встановлені у колективному договорі умови оплати праці.

4.3. Затвердити попередньо погоджене з РТК положення про преміювання 
(Додаток 3)
Спільно з РТК:

• розподіляти фонд матеріального заохочення;
• здійснювати преміювання представників в установі;
• виплачувати винагороди за результатами роботи та надбавки за вислугу 

років згідно з порядком, встановленим у цьому колективному договорі.
4.4. Виплачувати працівникам установи заробітну плату у грошовому 

вираженні за місцем роботи двічі за місяць:
- аванс 15 числа кожного місяця, у розмірі не менше 50% тарифної ставки 
(посадового окладу) працівника за місяць і не менше оплати за фактично 
відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки ( посадового закладу).
- остаточний розрахунок ЗО числа кожного місяця . Виплата стипендій учням 
також 20 числа кожного місяця.

При співпаданні термінів виплату авансу чи заробітної плати з вихідними 
днями виплачувати їх напередодні.

4.5. Заробітну плату за період відпустки виплачувати за 3 дні (але не пізніше 
ніж за 3 дні) до початку відпустки.

У випадках затримки виплати відпускних на вимогу працівника відпустка 
повинна бути перенесена на іншій період.
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4.6. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про 
загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і 
підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст. 110 КЗпП 
України).

У разі порушення строків виплати заробітної плати компенсувати 
працівникам на умовах, визначених законодавством, втрату частини заробітної 
плати у зв'язку з порушенням строків її виплати, (ст. 34 Закону України « Про 
оплату праці»; Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року 
№159 «Про затвердження Порядку проведення компенсацій громадянам 
втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів її 
виплати»),

4.7. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у 
випадках:
- заміщення протягом менше ніж два місяця тимчасова відпускних педагогів.

При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало понад 2 місяці, 
оплату здійснювати по тарифікації з першого дня заміщення за всі години 
фактичного навантаження (наказ Міністерства освіти України від 15.04. 2093 № 
102 «Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати 
працівникам освіти).

4.8. 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 розрахунком заробітної плати, встановленої при тарифікації, що 
передувала початку канікул (п. 71 Інструкції про порядок обчислення 
заробітної плати працівників освіти).

4.9. Доплату за зміну тимчасово відсутніх непедагогічних працівників 
здійснювати за фактично виконану роботу в межах місячної ставки заробітної 
плати відсутнього працівника (дане положення включати в колективний 
договір після припинення чинності постанови Кабінету Міністрів України і 
Національного банку України від 31 серпня 2096 року № 1033).

4.10. Педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин 
протягом навчального року навантаження зменшується порівняно 
встановленим при тарифікації, відповідно до п. 76 Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати працівників освіти виплачувати до кінця 
навчального року:
- у випадках, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми 

на ставку -  заробітну плату за фактичну кількість годин;
- у випадках, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми 

на ставку -  заробітну плату за ставку, коли цих педагогічних працівників 
немає важливості довантажити навчальною роботою в даній місцевості за 
умови виконання іншої організацій -  педагогічної роботи;

- у випадку, коли при тарифікації навчального навантаження було 
встановлено нижче норм на ставку, - заробітну плату, встановлену при 
тарифікації за умови виконання іншої організації-методичної роботою.

4.11. Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої 
заробітної плати забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою
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непрацездатністю, вагітністю і пологами, виходячи із посадового окладу 
(ставки) того місяця, в якому відбулась подія, пов’язана з відповідними 
виплатами, з урахуванням постійної доплати і надбавок (Постанова Кабінету 
Міністрів України №790 від 22 серпня 2005 р.).

4.12. За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для 
життя чи здоров’я працівника, або для людей, які його оточують, і 
навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається 
середній заробіток.

4.13. Зберегти за працівником місце роботи і середній заробіток за час 
проходження медичного огляду.

4.14. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний 
час, додаткову оплату у розмірі 35% відсотків годинної тарифної ставки за 
кожну годину роботи в нічний час (п. 94 Інструкція про порядок обчислення 
заробітної плати працівників освіти).

Вважати нічними зміни, які повністю або частково (не менше 50% робочого 
часу) припадають на період з 22.00 до 6.00 (п. 6.3.7. Галузевої угоди).

Перелік професійних посад робітників училища, котрим дається право на 
додаткову оплачувану відпустку вище норми, установлених законом, в зв’язку 
з шкідливими та тяжкими вимогами труду і за особливий характер праці.

4.15. Проводити своєчасну індексацію заробітної плати у зв'язку з ростом 
споживчих цін згідно чинного законодавства ( ст. 33 Закону України «Про 
оплату праці»; Закон України « Про індексацію грошових доходів населення » 
від 03.07.2091 року.

4.16. Конкретні розміри посадових окладів фахівців, керівників, службовців 
визначити на основі штатного розпису (Додаток 1) ( ст.. 15 Закону України 
’’Про оплату праці“).

4.17. Конкретні розміри доплати та надбавки до тарифних ставок (окладів) та 
посадових окладів встановлювати і виплачувати згідно наказу Міністерства 
освіти і науки № 557 віл 26.09.2005 р

4. 18. Преміювання працівників, виплату винагород та інших стимулюючих 
виплат змінювати згідно з Положенням, (додаток №3 до колдоговору).

4.19. Забезпечити виплату компенсації у зв’язку з порушенням термінів 
виплати заробітної плати згідно з чинним законодавством.

РТК зобов’язується:
4.20. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про 

оплату праці.
4.21. Сприяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної 

допомоги щодо питання оплати праці.
4.22. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, 

адміністративної відповідальності згідно з законодавством осіб, винних у 
невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного 
договору, що стосується про оплату праці.

4.23. Представляти інтереси працівників при розгляді його трудового спору 
щодо оплати праці в комісії по трудових спорах (ст. 226 КЗпП).
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4.24. Повідомляти про всі факти порушення щодо оплати праці галузеву 
правову інспекцію праці та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення 
до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про 
оплату праці.

РОЗДІЛ V. Охорони праці 

Адміністрація зобов’язується:
5.1. Забезпечити працівникам своєчасне виконання соціальних гарантій у 

галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством. 
Розробити згідно з діючим законодавством обов'язки сторін які передбачають 
забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, 
не нижчому за передбачений законодавством, їх обов'язки, а також комплексні 
заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, 
аваріям і пожежам, визначити обсяги та джерела фінансування зазначених 
заходів.

5.2. Проводити навчання з питань охорони праці згідно типового положення. 
Не допускати до самостійної роботи осіб, що не пройшли навчання, інструктаж 
і перевірку знань з охорони праці і пожежної безпеки ( ст.. 18 Закону України “ 
Про охорону праці ”).

5.3. До 01.03.2021 року провести аналіз виробничого травматизму і 
профзахворювання. Розробити конкретні заходи та нормативні документи щодо 
до запобігання нещасних випадків та профзахворювання на виробництві.

5.4. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками 
вимог Закону України “ Про охорону праці ”, нормативних актів про охорону 
праці, технологічних процесів, графіку планово -  попереджувальних ремонтів 
устаткування та вентиляцій.

5.5. З метою покрашення умов праці жінок реалізувати такі заходи:
- не допускати жінок на важкі роботи з шкідливими і небезпечними умовами 

праці відповідно до глави 3 розділу 1 Переліку важких робіт і робіт з 
шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється 
використовування жінок ( затверджений наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 29.12.2093 р. №256);

- не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого 
перевішує гранично допустимі норми відповідно до Граничних норм 
піднімання і переміщення важких предметів жінкам (затверджений наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.1993 р. №241).

5.6. Відшкодовувати працівникам шкоду, заподіяну йому каліцтвом або 
іншими ушкодженнями здоров’я, пов’язаними з виконанням трудових 
обов’язків, у повному розмірі втрачений заробіток відповідно до законодавства, 
а також сплачувати потерпілому (членам сім’ї та утриманцям загиблого) 
одноразову допомогу відповідно до Закону України “ Про охорону праці ”.

5.7. Відшкодовувати потерпілому витрати на лікування, протезування, 
придбання транспортних засобів, по догляду за ним та інші види методичної
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ащіальної допомоги відповідно до методичного висновку, що видається в 
установі, допомогу у вирішенні соціального - побутових питань за рахунок 
установи (Закон України “ Про охорону праці ”).

5.8.Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з 
нещасним випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату 
на весь період до відновлення працездатності без визнання їх в установленому 
порядку інвалідами. У разі неможливості виконання потерпілими попередньої 
роботи забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку 
і працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи (Закон 
України “ Про охорону праці ”).

5.9. Надавати матеріальну допомогу працівникам у випадку хвороби 
ннаслідок травм на виробництві залежно від тривалості хвороби.

5.10. Якщо комісія про розслідуванню нещасного випадку встановила факт 
наявності вини потерпілого з причини невиконання вимог нормативних актів з 
охорони праці, розмір одноразової допомоги підлягає зменшенню, але не 
більше ніж на 50%:

Порушення, що були причиною нещасного випадку Відсоток зменшення 
одноразової допомоги

Виконання роботи у нетверезому стані, стані 
наркотичного чи токсичного сп’яніння.

50%

Неодноразове свідоме порушення вимог 
нормативних актів з охорони праці, за які раніше 
працівник притягувався до дисциплінарної 
відповідальності, чи є документально підтверджене 
попередження.

50%

1 Іерше свідоме порушення вимог законодавства 
іцодо охорони праці при обслуговуванні об’єктів та 
виконанні робіт підвищеної небезпеки.

40%

Перше свідоме порушення правил поводження 3 
машинами, механізмами, обладнанням, виконання 
робіт на об’єктах, що не є об’єктами підвищеної 
небезпеки.

30%

Невикористання наявних засобів індивідуального 
захисту, що передбачені захистами безпеки:

- вперше
- повторно

20%
40%

5.11. За кошти спеціального фонду (за наявності коштів) установи 
організувати проведення щорічного обов’язкового медичного огляду та 
проходження баклабараторії працівників. (Закон України “Про охорону 
праці”).

Робітників, які ухиляються від проведення медичних оглядів 
притягувати до дисциплінарної відповідальності, а також відсторонити його від 
роботи без збереження заробітної плати в установленому законом порядку, (ст.. 
17 Закону України “ Про охорону праці ”)
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5.12. На прохання працівників організувати позачерговий медичний огляд, 
якщо працівник пов’язує погіршення стану свого здоров’я умовами праці 
(Закон України “ Про охорону праці ”).

5.13. Провести атестацію робочих місць за умови праці (постанова Кабінету 
Міністрів України від 01.08.2092 р. № 442).

5.14. Виконати до 01 вересня кожного року, всі заплановані заходи по 
підготовці до роботі в зимових умовах.

5.15. Придбати для кабінетів, куточків з охорони праці (за необхідності ) 
іехнічні засоби навчання, засоби агітації і пропаганди, плакати, пам’ятки і т. п.

5.16. Забезпечити належне утримання санітарно -  побутових приміщень, 
провести їх перевірку і скласти план про ремонт, переобладнати, перебудову 
цих приміщень.

5.17. Проведення аудиту охорони праці.
5.18. Проведення за рахунок підприємства навчання з питань охорони праці 

посадових осіб і працівників ліцею.
5.19. Економічного стимулювання працівників ліцею, що до питань з охорони 

праці, підвищення рівня безпеки умов праці.
5.20. Виділити не менш чим 0,2 відсотка від фонду заробітної плати на 

охорону праці.
5.2Надавати додаткові щорічні відпустки працівникам за шкідливі і важкі 

умови праці ( ст. 7 Закону України “ Про відпустки ”)
5.22. За порушення законів та інших нормативно -  правових актів про охорону 

праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного 
нагляду за охороною праці, винні особи притягуються до дисциплінарної, 
адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно чинного 
законодавства (ст. 44 Закону України “ Про охорону праці ” ).

5.23. Для інвалідів, які працюють на підприємстві створювати умови праці з 
урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та 
індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткові заходи безпеки праці, 
які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників, (ст. 12 
Закону України ” Про охорону праці ”).

5.24. Заохочувати працівників за активну участь та ініціативу у здійсненні 
заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці. Проводити 
огляд з охорони праці один раз на рік.

5.25. Провести страхування персоналу від нещасних випадків і професійних 
захворювань у відповідності з чинним законодавством.

РТК зобов’язується:
5.26. Провести в установлені строки вибори громадських інспекторів, 

затвердити склад комісії та представників трудового колективу з питань 
охорони праці. Провести навчання активу.

5.27. Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів 
з охорони праці .

5.28. Визначити кращі громадських інспекторів, членів комісій, представників 
трудового колективу з питань охорони праці.
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5.29. Розглянути на засіданні РТК заявки на спец одяг, спец взуття та інші 
іасоби індивідуального захисту, а також контролювати їх застосування.

5.30. Систематично перевіряти виконання господарськими керівниками 
пропозиції громадськості інспекторів, комісії, домагатись їх максимальної 
реалізації.

5.31. Регулярно виносити на розгляд зборів питання стану умов і охорони 
праці.

Робітники зобов’язуються:

5.32. Знати і виконувати вимоги правил і нормативних актів з питань 
охорони праці. Дотримуватись правил експлуатації обладнання, 
устаткування механізмів, знати інструкції з охорони праці. 
Використовувати в роботі засоби індивідуального захисту.

5.33. Проходити в установленому порядку попередні і періодичні медичні 
огляди.

5.34. Приймати участь в створенні безпечних і нешкідливих умов праці, 
вживати заходів щодо усунення виробничих ситуацій, які створюють 
загрозу життю чи здоров’ю робітників і оточуючих його людей, 
природного середовища. Вносити свої пропозиції з цих питань.

5.35. Надавати необхідну допомогу постраждалим в наслідок нещасного 
випадку.

5.36. Виконувати обов’язки з охорони праці, передбачені цим договором і 
правилами внутрішнього розпорядку.

5.37. Проходити навчання з питань охорони праці і перевірку знань. У 
випадку виявлення незадовільних знань з питань охорони праці 
пройти повторне навчання.

5.38. Робітник має право розірвати трудовий договір якщо Адміністрацією 
не виконується зобов’язання з охорони праці.

5.39. Знати і виконувати наказ про заборону тютюнокуріння у 
приміщеннях і на територіях навчальних закладів та установ 
Міністерства освіти і науки України.
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РОЗДІЛ VI. Соціально -  трудові пільги, гарантії, компенсації 

Адміністрація зобов’язується:
6.1. Виплачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення в 

розмірі_1 тарифної ставки (посадового окладу) при наданні щорічної відпустки 
(ст. 57 Закону України “ Про освіту ”).

6.2. Встановити працівникам училища розмір надбавки за роботу з 
особливими умовами праці згідно постанови КМУ від 05.09.2018 №708у 
розмірі до50% тарифної ставки (посадового окладу)за відпрацьований час, при 
наявності коштів загального фонду.

6.3. Створити в училищі кімнату психологічного розвантаження.
6.4. Сприяти працівникам у призначенні їм пенсії за вислугу років та за віком.
6.5. В разі захворювання педагогічних працівників, яке унеможливлює 

никонання ними професійного обов’язку і обмежує перебування в дитячому, 
учнівського колективу, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин 
на іншу роботу, зберігати за ними попередній середній заробіток. У разі 
ч пороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до відновлення 
працездатності або встановлення інвалідності (ст. 57 Закону України Про освіту

1*ТК зобов’язується:

6.6. Забезпечити гласність при розподілі путівок. Сприяти організацій 
санаторно -  курортного лікування та відпочинку членів трудового колективу і 
їх сімей.

6.7. Вносити пропозиції та узгоджувати з роботодавцем питання щодо 
соціально-побутового забезпечення оздоровлення, медичного обслуговування, 
організації культурно-масової, фізкультурної роботи серед працівників, 
падання їм соціально-трудових пільг.

РОЗДІЛ VII. Забезпечення рівних прав можливостей жінок і чоловіків.

Забезпечувати рівні можливості між чоловіками і жінками колективу 
училища під час укладання колективних договорів чи угод.

7.1. При колективно-договірному регулюванні соціально-трудових відносин 
и угоди ( договори) включати положення, що забезпечують рівні права та 
можливості жінок і чоловіків колективу, із зазначенням строків реалізації 
відповідних положень.

7.2. Здійснювати покладання обов'язків уповноваженого з тендерних питань - 
радника директора ліцею, та на одного з працівників на громадських засадах.

7.3. Здійснювати комплектування кадрами і просування працівників по 
роботі з дотриманням принципу надання переваги особі тієї статі, щодо якої в 
них існує дисбаланс.
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7.4. Здійснювати усунення нерівності за її наявності в оплаті праці жінок і 
чоловіків на базі загального соціального нормативу оплати праці в бюджетній 
і фері, а також на основі професійної підготовки ( перепідготовки кадрів).

7.5. Встановити відповідно до діючого законодавства відповідальність за
порушення законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків ( ст.24 Закону України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків»).

7.6. Притягувати осіб, винних в порушенні вимог законодавства про 
убезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, до цивільної, 
адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законом.

ГОЗДІЛ VIII. Заборона дискримінації.
8.1 .Проводити роботу щодо впровадження принципів недискримінації, а 

саме:
1) забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб;
2) забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб;
3) повагу до гідності кожної людини;
4) забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб.

8.2. Усувати та своєчасно реагувати на прояви дискримінації, а саме :
1. пряма дискримінація;
2. непряма дискримінація;
3. підбурювання до дискримінації;
4. пособництво у дискримінації;
5. утиск.

8.3. При необхідності проводити спеціальні тимчасові заходи, що мають 
правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної 
чи фактичної нерівності у можливостях для особи та/або групи осіб 
реалізовувати на рівних підставах права і свободи, надані їм Конституцією і 
законами України;

8.4. При необхідності брати участь у розробленні рішень, що приймаються 
державними органами та органами місцевого самоврядування, щодо 
запобігання та протидії дискримінації; делегувати своїх представників до 
складу консультативно-дорадчих органів з питань запобігання та протидії 
дискримінації у разі їх утворення при державних органах та органах місцевого 
самоврядування.

ГОЗДІЛ IX Гарантії діяльності органів трудового колективу.

Адміністрація зобов’язується:
9.1. Надавати РТК всю необхідну інформацію з питань, що є предметом 

цього колективного договору, сприяти реалізації права РТК по захисту 
ірудових і соціально - економічних інтересів працівників.

9.2. Безоплатно надавати РТК обладнане приміщення, засоби зв’язку, сейф, 
оргтехніку, канцтовари, при необхідності транспорту для забезпечення його 
діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань тощо .
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3. Не застосовувати до працівників, обраних до складу РТК, 
дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профорганами.

4. Не допускати звільнення з роботи за ініціативи адміністрації 
працівників, які обрані до складу РТК і не звільнених від виробничої роботи,
без згоди відповідного профоргану.

5. Поширювати умови преміювання, виплати винагород, а також гарантії, 
компенсації і соціально - побутові пільги, встановленні в колективному 
договорі, на обраних до РТК працівників.

6. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх 
підрозділів і служб установи (їдальня, медкабінет) для здійснення членів РТК 
контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і 
іехпіки безпеки, виконання колективного договору.

Розділ X, Контроль за виконанням колективного договору

< юронп зобов’язуються:
1. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень 

колективного договору, та встановити термін їх виконання .
2. Періодично проводити зустрічі адміністрації та РТК, на яких 

інформувати сторони про хід виконання колективного договору.
3. Двічі на рік (липень, січень - лютий) спільно аналізувати стан (хід) 

виконання колективного договору, заслуховувати звіти керівника та голови 
РІ К про реалізацію взятих зобов’язань на загальних зборах (конференції) 
ірудового колективу.

4. У разі несвоєчасного виконання, невиконання обов’язків (положень) 
аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх
реалізації.

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

Р ІК  зобов’язується:
Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвати 

ірудовий договір з керівником установи, якщо він порушує законодавство про 
працю і не виконує зобов’язань за колективним договором (ст. 45 КЗпП).

І 'олова РТК

І і о директора В.Г. Хмара

І.В. Гаркуша
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гат v юлък ггатакх 1Ю Ш Ь

з місячним фондом заробітної плати 537 800.22 гривень 
(п"ятсот тридцять сім тисяч вісімсот грн. 22 коп.)

Директор департаменту освіти і науки ДОДА_______________________
ШТАТНИЙ РОЗПИС <посада>
на 4 місяці 2020 року ________________________________ Тетяна Сідашева

(підпис керівника) (ініціали і призище)

ДНЗ " Красногорівське вище професійне училище"______________________________  мп
(назва установи)

(число, місяць, рік)
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Фонд 
заробітної 
плати на 
місяць 
(грн.)

Фонд 
заробітної 
плати на 4 

місяці 
2020року

за
 в

ис
лу

гу
 р

ок
ів

за
 п

ре
ст

иж
ні

ст
ь 

; 
пр

ац
і

за
 п

оч
ес

не
 зв

ан
ня

за
 р

об
от

у з
 у

чн
ям

и,
 

як
і м

еш
ка

ю
ть

 у
 

гу
рт

ож
ит

ку

за
 к

ер
ів

ни
цт

во
 

ме
то

ди
чн

им
и 

ко
мі

сі
ям

и

за
 к

ла
сн

е 
ке

рі
вн

иц
тв

о

за
 п

ер
ев

ір
ку

 зо
ш

ит
ів

 
та

 п
ис

ьм
ов

их
 р

об
іт

за
 за

ві
ду

ва
нн

ям
 

на
вч

ал
ьн

им
 

ка
бі

не
то

м

за
 ш

кі
дл

ив
і у

мо
ви

 
пр

ац
і

за
 в

ик
ор

ис
та

нн
я 

де
зін

фі
ку

ва
ль

ни
х 

за
со

бі
в

за
 р

об
от

у 
в 

ні
чн

ий
 

ча
с

за
 р

об
от

у 
в 

св
ят

ко
ві

 
дн

і

до
 м

ін
ім

ал
ьн

ої
 

за
ро

бі
тн

ої
 п

ла
ти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Керівники

1 Директор 1 15 6315,10 574,10 1 928,98 1 377,84 10 196,02 40 784,06

2 Заст. директора з навчально-виробничої 
роботи 1 5 999,35 545,40 1 832,53 1 308,95

9 686,23 38 744,92

3 Заст. директора з навчально-виховної 
роботи 0,5 5 999,35 545,40 916,27 654,48

4 843,12 19 372,46
4 Керівник фіз. виховання і 13 5 556,10 505,10 1 697,14 1 212,24 8 970,58 35 882,30
5 Головний бухгалтер 1 5 166,90 5 166,90 20 667,60

У сь ого 4 ,5 2 6  0 3 7 ,1 3 1 8 9 7 ,3 0 6  3 7 4 ,9 1 4  5 5 3 ,5 1 3 8  8 6 2 ,8 4 1 5 5  4 5 1 ,3 5
В и к л адач і загал ьн оосв ітн я  п ідготовка

7 Викладач 0,9 11 4 821,30 438,30 1 354,77 946,73 0,00 0,00 0,00 7 035,14 28 140,54
Викладач 0,8 12 5 188,70 471,70 1 296,01 905,66 6 729,99 26 919,96
Старший викладач 1,8 14 5 923,50 1077,00 3 606,38 2 520,18 18 727,46 74 909,83

8 Викладач 3,1 14 5 923,50 538,50 5 665,10 3 958,14 0,00 0,00 3 676,80 935,38 0,00 34 267,62 137 070,48
У сь ого 6 ,6 3 7  5 1 5 ,2 8 4 3 7 9 ,7 8 11  9 2 2 ,2 5 8  3 3 0 ,7 1 0 ,0 0 0 ,0 0 3  6 7 6 ,8 0 9 3 5 ,3 8 0 ,0 0 6 6  7 6 0 ,2 0 2 6 7  0 4 0 ,8 1
В и к л адач і п р оф ес ій н а  п ідготовка

9 Викладач 0,5 11 4 821,30 438,30 749,49 525,96 0,00 3 905,25 15 621,01
10 Викладач 1,3 12 5 188,70 471,70 2 097,18 1 471,70 0,00 10,22 0,00 10 937,62 43 750,49
11 Викладач 4,9 13 . 5 556,10 505,10 8 464,47 5 939,98 OJ10 0,00 * 44 104,32 176 417,29

Старший викладач 0,8 14 5 923,50 1077,00 1 596,11 1 120,08 8 316,59 33 266,38
12 Викладач 2,2 14 5 923,50 538,50 4 134,25 2 901,23 0,00 0,00 21 251,88 85 007,52

У сь ого 9 ,7 5 4  1 5 1 ,3 5 5  3 5 3 ,6 5 1 7  0 4 1 ,5 0 11  9 5 8 ,9 5 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0 ,2 2 0 ,0 0 8 8  5 1 5 ,6 7 3 5 4  0 6 2 ,6 8
М айстри  в и р обн и ч ого  навчання

13 Майстер в/н 1 11 4 821,30 438,30 1 472,69 1 051,92 7 784,21 31 136,83
14 Майстер в/н 4 12 5 188,70 471,70 6 339,65 4 528,32 0,00 33 509,57 134 038,27
15 Майстер в/н 7 13 5 556,10 505,10 11 879,95 8 485,68 62 794,03 251 176,13
16 Майстер в/н 4 14 5 923,50 538,50 7 237,44 5 169,60 0,00 0,00 38 255,04 153 020,16

У сь ого 1 6 8 8  1 6 2 ,8 0 8  0 1 4 ,8 0 2 6  9 2 9 ,7 3 1 9  2 3 5 ,5 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 4 2  3 4 2 ,8 5 5 6 9  3 7 1 ,3 9

'О



Г в ^ й и
[ Ї9  ’ іел^к з -ст :  573 . x 5 у . . :  . у

і Сестра з лет харчування | 1 8 3 649.*Ж) ; ! 351.00 5 0 0 0 .0 0  2 0  000.00

21 Лаборант 0,5 5 3 026,00 987,00 2 500,00 10 000,00
22 Бібліотекар 1 10 4  050,00 2 025,00 6  075,00 24  300,00
23 Інспектор з кадрів 0,5 5 3 026,00 987,00 2 500,00 10 000,00

У сього 4 1 4  1 5 2 ,0 0 2  0 2 5 ,0 0 4  8 9 8 ,0 0 2 1  0 7 5 ,0 0 8 4  3 0 0 ,0 0
Б ухгалтерськ и й  в ідділ

24 Бухгалтер 1 9 3 849,00 1 151,00 5 000,00 20  000,00
У сього 1 3  8 4 9 ,0 0 1 1 5 1 ,0 0 5  0 0 0 ,0 0 2 0  0 0 0 ,0 0
Т ехн іч н і сл уж бов ці

25 Секретар-друкарка 1 5 3 026,00 1 974,00 5 000,00 20  000,00
У сього 1 3  0 2 6 ,0 0 1 9 7 4 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0 2 0  0 0 0 ,0 0
П рацівни ки  сф ери  тор г ів л і і посл уг

26 Шеф-кухар 1 6 3 226,00 387,12 1 774,00 5 387,12 21 548,48
27 Кухар 1 5 3 026,00 363,12 1 974,00 5 363,12 21 452,48

У сього 2 6  2 5 2 ,0 0 7 5 0 ,2 4 3  7 4 8 ,0 0 10 7 5 0 ,2 4 4 3  0 0 0 ,9 6
К вал іф ік ов ан і р обітни ки  з інструм .

28 Слюсар ремонтник 3 5 3 026,00 5 922,00 15 000,00 60  000,00

29
Робітник з комплексного обслуговування 
будинків 3 4 2  826,00 6  522,00 15 000,00 60  000,00

У сього 6 1 7  5 5 6 ,0 0 1 2  4 4 4 ,0 0 ЗО 0 0 0 ,0 0 1 2 0  0 0 0 ,0 0
Р обітники

ЗО Комірник 1 2 2 425,00 2  575,00 5 000,00 20  000,00
31 Комірник-інструментальник 1 2 2 425,00 2 575,00 5 000,00 20  000,00
32 Прибиральник службових приміщень 6 2 2 425,00 970,00 15 450,00 ЗО 970,00 123 880,00
33 Черговий по гуртожитку 1 3 2  626,00 525,20 2  374,00 5 525,20 22  100 ,8С
34 Сторож 8 2 2 425,00 3 880,00 20  600,00 43 880,00 175 520,00
35 Двірник 2 1 2  225,00 5 550,00 10 000,00 4 0  000,00
36 Підсобний робітник 1 4 2 826,00 2  174,00 5 000,00 20  000,00

У сього 2 0 4 8  7 0 2 ,0 0 9 7 0 ,0 0 4  4 0 5 ,2 0 5 1  2 9 8 ,0 0 1 0 5  3 7 5 ,2 0 4 2 1  5 0 0 ,8 0
Допомога на оздоровлення пед. працівникам 0,00
Допомога на оздоровлення бібліотекаря, 
мед. персоналу 0,00

Щорічна виногорода пед. працівникам 4 8  9 6 0 ,0 0
Нерозподілені видатки 13 8 3 9 ,1 2
Р а з о м  ___________ 7 3 ,8 3 1 4  6 0 2 ,2 6 2 1  0 2 7 ,2 3 £ 6  4 9 0 ,1 3 4 9  4 1 9 ,7 7 0 ,0 0 3  6 7 6 ,8 0 9 4 5 ,6 0 0 ,0 0 7 5 0 ,2 4 9 7 0 ,0 0 4  4 0 5 ,2 0 7 5  5 1 3 ,0 0 5 3 7  8 0 0 ,2 2 2  2 1 4  0 0 0 ,0 0

В.Г.Хмара
(ініціали і призвище)

І.Ю.Кудланова
(ініціали і призвище;
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1К)І <)ДЖ ЕНО: ЗАТВЕРДЖУЮ
1 пікша РТК
ЦІ 13 , « К  р а о н о г о р і в с ь к е  В П У » о р а

'тУУ'̂ у̂- І . В .  Г а р к у ш а
и ь / » 1/19 04Л,Л" 2020 р о к у  \ Ш (  , В.Г.Хмара

! V и Ы ё к X / ,у  '(і  к т  2020 року
и® 1*'<3£ч У£У  й 7/

Х \ -V 9 - Г п п  піЬКл'-уу
1

|/||

^ 7 у
Посада

Ліривалість відпустки  
(календарні дні)

1 Директор 4 2 / 5 6
} Заступник директора з навчально-виробничої 

роботи
4 2 / 5 6

Заступник директора з навчально-виховної робота 4 2 / 5 6
4 Керівник фізичного виховання 5 6
1 Старший майстер 4 2
6 1 оловний бухгалтер 31
7 Викладач 5 6
N Майстер виробничого навчання 4 2
() Майстер виробничого навчання по водінню 4 2
Ю 1 фактичний психолог 5 6

11
Соціальний педагог 5 6

і ) 1 Іедагог-органі затор 5 6
13 Методист 4 2

|>1
11 іженер-електронник 31

15 Інженер з охорони праці 31
|6 Механік 31
17 Калькулятор 2 4
ІК Інспектор з кадрів 31
|Ч Оператор-адміністратор робочого місця ЄДЕБО 31
20 Сестра з дієтичного харчування 2 4
Л Медсестра 2 4
п Лаборант 31
23 Бібліотекар 31
24 Бухгалтер І категорії 31
25 Бухгалтер II категорії 31
36 Секретар учбової частини 31
27 С 'скретар-друкарка 31
28 Диспетчер навчальної частини 2 4
2о Диспетчер 2 4
К) Комендант 2 4
и 11 Іеф-кухар 2 4
і ' Кухар 2 4

Слюсар ремонтник 2 4
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І ’обітник з комплексного обслуговування будинків 
Комірник_______________
Комі]}ник (їдальня)_____________________________
Комірник-інструментальник_____________________
Двірник_______________________________________
І Ірибирапьник службових приміщень____________
І Ірибирапьник службових приміщень (їдальня)
Черговий по гуртожитку________________________
()папювач_____________________________________
С 'горож________________________________________
І Іідеобний робітник_________

2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
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Д одаток JST« з

про преміювання працівників 
ДНЗ «Красногорівське ВПУ»

1. Загальні положення
Положення про преміювання розроблене на підставі ст. 98 КЗпП України, 

111 їм 111 v України від 24.03 1985р. №108/95-ВР «Про оплату праці», постанови 
КМУ від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників установ, закладів 
і ' иріанізацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу МОН України від 
'<» <>й 2005р. №557 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження
* 4« 1 іарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та 
ниу коиих установ».

Положення про преміювання передбачає порядок матеріального
• і н v у повання працівників за творчу активність і ініціативу в реалізації 
ти  u юних на них обов’язків, сумлінне, якісне та своєчасне виконання завдань 
ї ї и і|»учень, високу результативність у роботі, плідну працю, вагомий внесок у 
імі'.ігл навчання та виховання підростаючого покоління, небайдуже ставлення 
і" і" піингу навчального закладу, показників його діяльності.

' і іпо з цим положенням здійснюються преміювання усіх працівників ДНЗ 
І рпсногорівське ВПУ ».

Преміювання здійснюється за результатами роботи з урахуванням 
ні нішдуальної оцінки якості праці кожного.

11« положення поширюється на всіх працівників училища, крім тих які 
працюють за сумісництвом.

< Миіік і контроль за використанням коштів для преміювання працівників 
і ти  ніог головний бухгалтер училища.

І Іп’їоження діє з дати підписання і до його скасування.

2 . Порядок преміювання
І Преміювання може здійснюватися за результатами праці за місяць, 

і і ірілн. рік, а також до державних, професійних свят та особистих ювілейних 
ааі

і Іреміювання керівника навчального закладу здійснюються за 
ііііішюм начальника департаменту освіти і науки Донецької 
иііі іержадміністрації за погодженням з радою трудового колективу (далі - 
І ' І ' К )
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2.3. Преміювання mum ирлцішіими V, iHJij1LLia здійснюється за наказом 
керівника навчального закладу »а поі оджепмим з

2.4. Для визначення роїміру премії вр ахон уЄТЬСЯ ВИКонання наступних
основних показників.

2.4.1. Преміювання диргмори пі його -ШІЦ^ п никіВ;
- за бездоганне (сумлінне) виконання с л У>їсбових обов’язків -  100% від

окладу;

- за забезпечення якісного підготовки уч н ів  у відповідності до вимог
навчальних планів та проірам, іа високі р е з у л ь т а т  ВИХовної роботи -  до 100%
від окладу;

- за виконання плану прийому та випуску Уч^ів -  до 100% від окладу;
- за своєчасну та якісну підготовку училищ ^ д0 НОвого навчального року

-  100% від окладу.

2.4.2. Преміювання майстрів __виР°^і?ЦЧого навчання, старшого 
майстра, класних керівників:

- за бездоганне (сумлінне) виконання CJTy ^ 6 0BHX обов’язків -  100% від
окладу;

- за якісне виконання плану в и р о б н и ч у  діяльності у навчальних 
майстернях та праці на підприємстві -  100% в ід  с у ^  сплачених учням;

- повне та своєчасне виконання усіма у ч н я м и  навчальної програми і плану
виробничого навчання при застосуванні в процесі навчання
високопродуктивного Інструменту, Пристосувань та передових методів праці -
100% від окладу;

- за високу якість і результативність у виховній  роботі в навчальній групі, 
роботі з профілактики правопорушень, розвитку Гр0мадСЬК0ї активності учнів, 
участь у спортивних та інших заходах, трудове Виховання учнів, збереження
контингенту, профорієнтаційній роботі -  до з О ° /о  в ід  окладу;

- активну участь у створенні та в д о с н оналенні матеріальної бази
училища - 100% від окладу;

- за успішне виконання всіма учням и учб0вої групи підсумкових 
перевірочних робіт, а по закінченню навчальноГо закладу -  за складання 
державної кваліфікаційної атестації на встановДений розряд, передбачений 
навчальною програмою -  до 100% від окладу.

- за участь у районних, обласних, р есп убл іїсанських конкурсах -  до 100%
від окладу.

2.4.3. Преміювання викладачіві
- за бездоганне (сумлінне) виконання слу>іс§ових обоп’язків — 100% від

окладу;

- використання в роботі передового п е д а г 0гічн0г0 досвіду, технічних 
засобів навчання, застосування новітніх техн ол огій  в навчальному процесі,
організацію роботи гуртків, результати профорієнтаційної р0б0хи _  100% від
окладу;

- за створення та вдосконалення м а т е р іа л ь н у  ба3и? раціоналізаторство 
та винахідливість -  100% від окладу;
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- за високу якість підготовки учнів (за результатами контрольних робіт, 
поетапної атестації, випускних і перевідних іспитів), за високі показники у 
виховній роботі -  100% від окладу;

- за розробку дидактичного роздаткового матеріалу, та участь в 
методичній роботі -  100% від окладу.

2.4.4. Преміювання бібліотекаря:
- використання в роботі передового педагогічного досвіду, участь у 

підготовці та проведенні виховних годин у групах, предметних тижнів, 
позакласних заходів -  100% від окладу;

- активну участь у профорієнтаційній роботі, організацію роботи гуртка 
при бібліотеці -  до 50% від окладу;

- за високу якість у вихованні любові до книги, пропаганди нових книг, 
організацію книжкових виставок -  100% від окладу.

2.4.5. Преміювання вихователя, психолога, соціального педагога:
- за високу якість ї результативність у виховній роботі в позаурочний час 

(робота з профілактики правопорушень, прищеплення високих моральних 
якостей, навичок культурної поведінки та особистої гігієни, надання допомоги 
учням в організації самопідготовки) -  100% від окладу;

- максимальне включення учнів у гуртки та контроль за їх відвідуванням,
якісну роботу ради гуртожитку, організацію культурного дозвілля учнів (участь 
у спортивних та інших заходах, зустрічі з діячами науки і мистецтва, 
передовиками виробництва, перегляд та обговорення кінофільмів, проведення 
вечорів відпочинку тощо) -  100% від окладу; *

- за високий рівень роботи з батьками по вихованню учнів з метою 
попередження правопорушень, активну участь в профорієнтаційній роботі та 
громадському житті училища -  100% від окладу.

2.4.6. Преміювання робітників, службовців та інших робітників 
училища:

- за бездоганне (сумлінне) виконання службових обов’язків -  100% від
окладу;

- за забезпечення умов якісної підготовки молодих робітників, ритмічну 
роботу училища, громадську активність -  100% від окладу;

- за роботу з матеріально-технічного постачання училища, яка забезпечує 
навчально-виховний процес -  100% від окладу;

- за своєчасну і якісну підготовку училища до нового навчального року, 
виконання плану прийому учнів -  100% від окладу. *

3. Правила преміювання
Преміювання:
3.1. Оцінка виконання показників преміювання здійснюється на підставі:
- звітних даних;
- роботи із навчально-виховної роботи (журнали обліку, рапортички, довідки

відвідуваності);
- інспекторських, директорських контрольних і перевірочних робіт;
- результатів поетапної атестації;
- оглядів-конкурсів, олімпіад, змагань, конкурсів профмайстерності і т.д.;
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- думки громадських організацій, батьків, учнів, базових підприємств;
- протоколу атестації робочих місць учнів та працівників;
3.2. Премія нараховується на посадові оклади.
3.3. За якісними показниками (прийом, випуск, переведення на наступний 

курс) премії призначаються особам, які пропрацювали протягом усього 
звітного періоду.

3.4. Розподіл фонду матеріального заохочення здійснюється відповідно до 
кошторису, схваленої радою училища, затвердженого директором після
узгодження з РТК.

3.5. Премія виплачується в межах фонду матеріального заохочення.
3.6. Питання, пов'язані з встановленням розміру премії, розглядаються

адміністрацією спільно з РТК.
3.7. Підставою для нарахування та виплати премій є наказ директора 

училища, виданий на підставі протоколу засідання комісії з розподілу 
матеріальної допомоги та преміювання, складеного після розгляду результатів 
оцінки виконання показників преміювання .

4. Порядок зниження розміру премії

4.1 .Розмір премії зменшується за:
- неналежне виконання посадових обов'язків;
- порушення строків виконання завдань, листів, звернені громадян, порушення 
трудової дисципліни, правил техніки безпеки. Педагогічної етики та інші
порушення;
- наявність випадків неналежного контролю за зберіганням матеріальних 
цінностей.

4.2. Питання преміювання працівників всіх категорій не розглядається: за 
наявності грубих порушень трудової і виробничої дисципліни, особистих 
порушень внутрішнього розпорядку

( педагогічні працівники, які отримали догану, перевищили свої 
повноваження, здійснили прогул, невиконання своїх службових обов'язків, 
поява в нетверезому вигляді, необгрунтовану відмову від виконання наказу або 
розпорядження керівника тощо) та в випадку оголошення адміністративного
стягнення.

Положення по преміюванню складено:

Заступник директора з НВР 

Головний бухгалтер 

Старший майстер 

Голова РТК

Завідуючий господарством
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ПОГОДЖ ЕНО:
Голова PTK
ДНЗ « Красногорівське ВПУ» 

Щ рУ -р  1 В Гаркуша 
« ШЧйЛіАу 2020 року

їЩ р д ж у ю

______В. Г. Хмара
</  й. Я 2020 року

ПОЛОЖЕННЯ
про виплату щорічної грошової винагороди 
педагогічним працівникам за сумлінну працю 
та зразкове виконання службових обов’язків 

ДНЗ « Красногорівське ВПУ »

1. Це положення розроблене відповідно до вимог Порядку № 898 і 
поширюється на педагогічних працівників училища, крім, тих, що працюють за 
сумісництвом. Перелік посад таких працівників затверджений постановою 
КМУ від 14.06.2000р. № 963.
2. Керівник спільно з радою трудового колективу (далі - РТК) має право 
надавати одноразову грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове 
виконання службових обов’язків педагогічним працівникам, що перебувають у 
штаті училища (за винятком сумісників) у межах установленого фонду
заробітної плати.
З При видачі винагороди повинен бути забезпечений зв’язок цієї виплати з 
результатами праці кожного окремого працівника.
4. Керівник училища має право зменшити розмір чи позбавити працівника 
даної винагороди повністю або частково при наявності виробничих недоліків, а
саме:
- відсутність творчості й ініціативи, невиконання навчальних планів, неякісна
підготовка до уроків тощо.
Водночас йому надано право заохочувати працівників за особливі досягнення 
та успіхи, які сприяли підвищенню ефективності навчально-виховного процесу 
училища, створення належних матеріально-технічних та санітарно-гігієнічних 
умов для навчання і виховання, зниженню захворюваності та травматизму
серед учнів.
5. Розмір цієї винагороди для кожного окремого працівника не може 
перевищувати протягом календарного року місячного посадового окладу 
(ставки заробітної пла ї п) з урахуванням підвищень. Середня заробітна плата на 
місячне навантаження у даному разі до уваги не береться.
6. Винагорода директорії училища встановлюється за узгодженням з РТК та 
вищим органом управлінням
7. Конкретні розміри даної виплати встановлюються залежно від особливого 
внеску кожного працівника в загальні результати 'діяльності училища. 
Зазначена винагорода вида« гі.ся на підставі наказу.
8. Одноразова грошова винагорода нараховується на посадовий оклад або 
ставку заробітної плані а фактично відпрацьований час з урахуванням 
підвищень, які впливанні, па розмір ставки або окладу, згідно з п.34 інструкції
№  102.
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