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1. зАгАльнI полохtЕння

i.i. Сторони даного колективного договору:
Щиректор <<Iнклюзивно-ресурсного центру) РайгородоцькоТ сiлъськоj ради
Берличiвського району ХtитомирськоТ областi (далi IРЦ Райгоролоцькоi
сiльськоТ ради), в особi Сереdюка Ваlенmuна Сmепановчча з однiеТ сторони - та
уповноваженого представника трудового колективу, як уповноваженого
трудовим колективом на представництво його iHTepeciB, в особi Савiцькоi Янu
Олексанdрiвнtt з другоТ сторони.

1.]. Цей колективций договiр 1rкладений на ocнoBi чинного законодавства
УкраТни, прийнятих сторонами зобов'язань на 202|-2025 роки та € правовим
актом, який регулюс навчапьнi, трудовi та соцiапьно-економiчнi вiдносини на
ocHoBi узгоджених iHTepeciB колективу i дирекчiсю IРЩ.

Положення i норми договору розроблено на ocнoBi Кодексу законiв
про працю YKpaTHi, Закону УкраiЪи .,Про колективнi договори i угоди>>, iнших
aKTiB законодавства.

Договiр мiстить узгодженi зобов'язання cTopiH. що його уклад€Lпи, шодо
створення умов пiдвиrцення ефективностi роботи установи, реалiзацiТ на цiй
ocHoBi професiйних, трудових i соцiально-економiчних прав та iHTepeciB
працiвникiв.

1.3. Колективний договiр визначас узгодженi позицii i дii cTopiH,
спрямованi на ixнc спiвробiтництво, створення умов дпя пiдвищення
ефективностi роботи <<Iнклюзивно-ресурсного центру)) РайгородоцъкоТ
сiльськоi ради Бердичiвського району Itитомирськоi областi, реалiзацiю на цiй
ocHoBi професiйних, трудових i соцiально-економiчних гарантiй працiвникiв.

1.4. Положення цъого колективного договору поширюються на Bcix
працiвникiв IРЦ РайгородоцькоТ сiльськоТ ради i с обов'язковими як для
директора, так i для працiвникiв.

1.5. Сторони пiлтверлжують реальнiсть забезпечення прийнятих i
узгоджених зобов'язань i обов'язковiсть виконання умов цього договору.

1.6. Щиректор IPI_{ РайгородоцькоТ сiльськоТ ради визнае уповноваженого
трудового колективу установи сдиним представником працiвникiв - членiв
трудового колективу з питань навчання, трудових та соцiально-економiчних
вiдносиц=

1.7. Уповноважений представник трудового колективу зобов'язусться
сприяти ефективнiй роботi закладу.

i.8. Колективний договiр встановлю€ для працiвникiв мiнiмальнi
соцiально-економiчнi гарантii, якi не можуть бути змiненi в бiк погiршення.

1.9. Колективний договiр не обмежуе права трудового колективу. На
пiдставi ст. 9 КЗпП УкраТни вони можуть бути розширенi за рахунок економii
фоrrду заробiтноТ плати i коштiв, зароблених закладом, шляхом включення
узгоджених положень у колективний договiр.

1.10. Колективний договiр може бути розiрваний, змiнений або
доповнений тiлъки за вза€мною домовленiстю CTopiH пiсля проведення
переговорiв. Пропозицii однiеТ iз cTopiH с обов'язковими для розгляд1, iншою
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стороною. Змiни та доповнення або припинення дiТ договору до колективного
договору проводяться тiлъки пiсля переговорiв cTopiH у такому порядку:
- одна iз cTopiH повiдомляе iншу сторону i вносить сформульованi лропозицii
шодо внесення змiни до договору;
- }/ семиденний строк сторони )iтворюють робочу комiсiю i розпочинаютъ
переговори;
- пiсля досягнення згоди cTopiH щодо внесення змiн оформляеться вiдповiдний
протокол.

1 .1 1. Змiни, rцо випливають iз змiн чинного законодавства та ГенеральноТ,
ГалузевоТ Угод, tsносяться без проtsедення rтереговорiв.

|.|2.Хtодна iз cTopiH, шо уклсLли колективний договiр, не можуть
протягом встановленого TepMiHy його дii в односторонньому порядку
припинити виконання взятих на себе зобов'язань, порушити узгодженi
положення i норми.

i.iЗ. Колективний договiр укладений на 2а21-2025 роки, набувас
чинностi з моменту пiдписання представниками cTopiH i дiс до укладення
нового або перегляду цього колективного договору.

1.14. Сторони розпочинають переговори щодо укладеннlI нового договору
не пiзнiше нiж за три мiсяцi до закiнчення дii цього договору.

1.15. Щиректор IРЦ РайгородоцъкоТ сiльськоТ ради зобов'язу€ться в
семиденний TepMiH пiсля пiдписання договору ознайомити з ними Bcix
працiвникiв.

2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТI ПРАЦIВНИКIВ ТА СОЦIАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ ВIД БЕЗРОБIТТЯ

2.1. Щиректор IРЩ Райгородоцькоi сiльськоi ради зобов'язу€ться:

2.1.|. Призначати на посади фахiвцiв (консулътантiв) IРЩ.
2.I.2. Приймати на роботу працiвникiв за строковим трудовим

flоговором та контрактом тiльки у випадках, передбачених чинним
законодавством.

2.\.З. За потребою та рiшенням директора укладати cTpoKoBi договори
з працiвниками для мотивацiТ необхiдностi його випробування.

2.t.4. При прийняттi педагогiчних працiвникiв на роботу враховувати
думку працiвникiв схожих спецiальностей, якщо вони не матимуть повноТ
ставки заробiтноТ плати.

2.|.5.Забезпечити працевлаштування на вiльнi або нововведенi
педагогiчнi посади в IrDЩ РайгородоцъкоТ сiлъськоТ ради працiвникiв, якi п,iаютъ
вiдповiдну фахову ocBiTy та не мають повноТ ставки заробiтноi плати за
посадою.

На посади педагогiчних працiвникiв iнклюзивно-ресурсного центру
призначаються особи, якi е громадянами УкраТни, вiльно володiють державною
мовою, мають вищу педагогiчну (психологiчну) ocBiTy ступеня магiстра
(спецiалiста) за спецiа"пьностями "Спецiальна ocBiTa" ("Корекцiйна ocBiTa",
"Щефектологiя") а-бо "Психологiя ("Практична психологiя"), стаж педагогiчноi
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таlабо науково-педагогiчноТ роботи не менш як два роки у порядку,
встановленому трудовим законодавством.

2.1.6. Письмово повiдомляти уповноваженому представнику трудового
колективу :

- про змiни в органiзацiТ навчання, виробництва i працi: обсяг педагогiчного
навантаження, обсяг корекцiйно-розвиткових занять9 розмiр i умови оплати
працi, про скорочення чисельностi або штату працiвникiв - не пiзнiше як за три
мiсяцi до внесення змiн;
-до намiчуваних звiльнень надати уповноваженому представнику трудового
колективу iнфорпrацiю щодо цих заходiв, включаюч}I iнфорпrачiю про лрич}tнri
наступних звiльнень, кiлькiстъ i категорiТ працiвникiв, яких це може
стосуватися, про термiни проведення звiльнень, а також провести консулътацii
з профспiлками про заходи rцодо запобiгання звiльненням чи зведенню iх
кiлькостi до MiHiMyMy або пом'якшення несприятливих наслiдкiв будь-яких
звiльнень.
- невиконання цiсТ домовленостi с пiдставою вiдмови уtIовноваженому
представник}/ трудового колективу на запровадження зл,тiн у Ti строки, якi
будуть пропонуватись директором IPI_{ Райгородоцькоi сiльськоТ ради

2.|.7. Якщо внаслiдок переговорiв не вда€ться уникнути звiльненъ з

роботи працiвникiв, передбачених п.1 ст.40 КЗпП УкраТни, директор IРЦ
РайгородоцькоТ сiльськоТ ради зобов'язу€ться:

- створити комiсiю про змiну складу персоналу у зв'язку зi змiнами в
органiзацiТ працi, в т.ч. лiквiдацii, реорганiзацiТ, перепрофiлювання i
вкJIючити до складу представникiв колективу:

1. Уповноваженого трудового колективу.
2.1.8. З метою створення педагогiчним працiвникам вiдповiдних умов

працi, якi б максимаJIъно сприяли забезпеченню продуктивноi зайнятостi та
зарахуванню перiодiв трудовоi дiяльноотi до страхового стажу для призначення
вiдповiдного вид}/ пенсiй:
- при звiльненнi педагогiчних працiвникiв вивiльненi ставки розподiляти у
першу чергу мiж прачiвниками подiбних спецiальностей, якi маютъ неповне
тижневе навантаження;
- при сумiщеннi посад, виконаннi обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх педагогiчних
працiвнлiкiв встановити доплату в розп,tiрi 50oZ посадового окладу.

2.|.9. Не приймати, при вiдсутностi тарифних ставок, нових працiвникiв i
припинити укладання трудових договорiв з новими працiвниками за 3 мiсяцi
до початку масових (понад З % прачюючих) звiльнень та на час таких
звiльнень.

2.1.10. Здiйснювати звiльнення працiвникiв з пiдстав виключно
передбачених чинним законодавством. Надавати уповноваженому трудового
коJIективу обГрунтоване письмове подання про розiрвання трудового договору з
працiвником за iнiцiативою роботодавця для одержання згоди на звiльнення.

2.I.|1. Сприяти у вирiшеннi питанъ роботи за сумiсництвом працiвникiв
закладiв освiти, якi за основним мiсцем роботи не мають повного навчаJIьного
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навантаження або працюють неповний робочий день, при yмoBi забезпечення
ставкою основних працi вникiв.

2. |.12. Забезпечити контролъ за органiзацiею своечасноi курсовоi
пiдготовки педагогiв та директора IРЩ Райгородоцькоi сiльськоТ ради.

2.I.13. Не направляти на кj.rрси пiдвищення квалiфiкацii педпрацiвникiв в
перiод хвороби та перебування в основних, соцiальних вiдпустках.

2.2. Сторони домовились:

2.2.1. Про безперешкодне взасiуIне надання економiчноi, методичноТ та
iншоТ iнформацiТ на умовах' передбачених ст. 10 Закону УкраiЪи "Про
колективнi договори i yгоди".

2.2.2. Вважати недопустимим застосування заходiв адмiнiстративного
впливу до членiв та уповноваженого представника трудового колективу IPIJ
РайгородоцькоТ сiльськоi ради у випадку вiдстоювання ними законних прав та
iHTepeciB працiвникiв IPIJ.

2.2.З. Заохочувати матерiачъно педагогiчних пра.цiвникiв за участь у
наданнi ocBiTHix послуг учасникам освiтнього процесу, за сумлiнне i якiсне
виконання посадових обов'язкiв на високом1, професiйному piBHi та змiцнення
виконавчоi та труловоi дисциплiни в межах наявних коштiв, згiдно
Положення про премiювання (ЩОfiАТОК J\Ъ 1).

2.3. Уповноважений представник трудового колективу IРЦ
РайгородоцькоТ сiльськоi ради зобов'язуеться:

2.З.I. Не давати згоду адмiнiстрацii на звiльнення з роботи працiвникiв
без проведення попереднiх переговорiв щодо iх працевлаштування.

2.З.2, ВИКОРИСТов)iвати тримiсячний TepMiH для ведення переговорiв з
директором IРЦ РаЙгородоцькоi сiльськоТ ради, обмiну iнформацiсю,
проводити iншу роботу, спрямовану на вiдкриття нових робочих мiсць,
зниження рiвня вивiльненнrl працiвникiв.

2.З.З. Сприяти органiзацii навчання працiвникiв з питань чинного
законодавства про зайнятiсть.

2.З.4.Контролювати порядок органiзацii проходження педагогiчними
працiвниками установи курсового пiдвиrцення квалiфiкачii.

3. ТРУДОВI ВIДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦI ТА ВIДПОЧИНКУ

3.1. Сторони домовилися:

3. i .1. Пр" реryлюваннi робочого часу у IРЦ РайгородоцькоТ сiльськоТ ради
сторони виходятъ з того, що нормапъна тривалiстъ роботи для педагогiчних
працiвникiв становить 3б годин на тиждень та 40 годин на тиждень дJuI
непедагогiчних працiвникiв, як це встановлено чинним законодавством.
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З.1.2. Сторони узгодили, що протягом 2021 - 2025 poкiв yстанова
працюе у режимi п'ятиденного робочого тижня, з двома вихiдниtr,tи днями - у
суботу, недi;rю.

З.l.З. Спiльно з представником вiд трудового колективу розробити
правила внутрiIIIнього трудового розпорядку установи (ДОД,АТОК -Nс б ).
вносити до них змiни та доповнення, затверджувати ik на загапьних зборах
трудового колективу; розробити i затвердити посадовi iнструкцiТ, ознайомити з
ними працiвникiв.

3.1.4. Сторони домовилися, що в IPIJ РайгородоцькоТ сiльськоТ радLI
peжiiivI рсботи i вiдпочlанку регла}riентi,€тъся ПравилаN{и внутрiшнъого трудовогс
розпорядку (ДОДАТОК JVs 6) i графiком роботи з розрахунку нормальноi
тривалостi робочого тижнrI, як це встановлено чинним законодавством.

З.1.5. Надавати працiвникам роботу вiдповiдно до Тх професiй, займаноТ
посади та квалiфiкацiI. Не вимагати вiд працiвникiв виконання роботи, не
обумовленоТ труловим договором та посадовою iнструкцiсю.

3.1.6.Не розривати трудовi договори з працiвниками у разi змiни
пiдпорядкованостi чи власника установи, його реорганiзацiТ (злиття, присднання,
подiлу, перетворення), KpiM визначених законодавством випадкiв (пп. З,4,6,7,8,
ст. 40 та ст. 41 КЗпП),, а також випадкiв скорочення чиселъностi або штату
працiвникiв, передбачених п.1 частини 1 ст. 40 КЗпП Украiни.

Здiйснюватрt звiльнення з пiдстав, зазначених у п. 1 частина 1 ст. 40 КЗпП
\/,,-л.-т, ,,,У Kpalilti ЛИШе У ВИПаДКаХ:, ЯКlЦО Н€iчiО-;КЛРlВО IrеРеВеСТИ ПРаЦlВНИКа, За 

'1ОГОзгодою, на iншу роботу.
Не допускати звiльнення прашiвника з iнiцiативи власника в перiод його

тимчасовоТ непрацездатностi (KpiM випадкiв, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 40 КЗпП
УкраiЪи), а також у перiол перебування працiвника у вiдпустui (KpiM випадку
лiквiдацiТ пiдприсмства).

З.\.7 , Скорочена тривалiсть робочого часу встановлюеться вiдповiдно до
ст. 51, ст. 209, 2l8 КЗпП та затверджусться наказо\{ директора установи.
(Скорочувати на одну годину трива,riсть робочого часу напередоднi святкових
та неробочих днiв).

З.1.8. У випадку використання неповного робочого дня (тижня),
зменшення норми робочого часу бiльше нiж улвiчi, не допускасться.

3.1.9. I{e дОпускати роботli i, вiтхiднi i святковi днi. Залучення cкpeiv{Iix
працiвникiв до роботи в установленi для них вихiднi днi здiйснювати у
виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом
(розпорядженням) лиректора, з дозволу уповноваженого трудового колективу.
Компенсу€ться робота у вихiднi та святковi днi додатковим оплачуваним днем
вiдпочинку або шроводиться опjrата в подвiйному розп,riрi.

3.1.10. Встановити, що в IPt{ РайгородоцькоТ сiльськоi ради, як правило,
загальнi збори трудового копективу. Засiдання при директору продовжу€ться не
бiльrrlе однiсТ години.

3.1.1 1. При складаннi розкладiв корекцiйно-розвиткових занять, уникати
нерацiонаJIьних витрат часу педагогiчних працiвникiв, якi здiйснюють
корекцiйно-розвитковi заняття.
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З.1.12. Свосчасно надавати працiвникам lPI_{ Райгородоцькоi сiльськоТ

ради шорiчнi ocHoBHi, додатковi та соцiальнi вiдпустки повноТ тривалостi згiдно
статей 2, 6, 7, Е, |9, 20 Закону УкраТни пПро вiдпустки>>' педагогiчним
працiвникам творчоi вiдпустки вiдповiдно до Умов, тривалостi, порядку
цадання та оплати тRоDчих вiдпусток, затверджених постановою Кабiнету,
MiHicTpiB Украiни вiд 19.01.98 p.Ns 45. Для педагогiчних працiвникiв та
директора IРЦ щорiчна основна вiдпустка становить 56 календарних днiв
(Постанова КМУ Jtlb 545 вiд 12.07.20117 р. та Постанова КМУ вiд 14.04.1997 }Гg

З46 пПро затвердження Порядку надання rцорiчноТ основноi вiдпустки
тривалiстю до 5б календарнriх днiв KepiBн}tivi працiвникам навчальнriх закладiв
та установ освiти, навчапъних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших
установ i закладiв, педагогiчним. науково-педагогiчним прачiвникам та
науковим працiвникам>).

Графiки вiдпусток, що враховують iнтереси працiвникiв, затверджуються
директором IРЩ РайгородоцькоТ сiльсъкоТ ради згiдно ч.4 ст.79 КЗпП УкраiЪи
за погодженням iз уповноваженим трудового колективу доводиться до вiдома
Bcix працiвникiв. При виробничiй необхiдностi, як виняток, надавати
директору та педагогiчним працiвникам вiдпустку пiд час навч€uIьного року.

Без затримки надавати навчальнi вiдпустки працiвникам, якi здобувають
ocBiTy без вiдриву вiд роботи або навчаютъся в закладах пiслядипломноТ освiти.

Затвердити графiк надання вiдпусток за погодженням з уповноваженим
трудового колектрlву до 5 сiчня поточного року та доводрtти його до вiдома
працiвникiв.

При складаннi графiкiв вiдпусток врахувати сiмейнi обставини, особистi
iнтереси та можливостi вiдпочинку кожного працiвника.

Письмово повiдомляти працiвника про дату початку вiдпустки не
пiзнiше, як за 2 тижнi до встановленого графiком перiоду.

Переносити на вимогу прачiвника шорiчну вiлпустку на iнший перiод у
раЗi порУШення TepMiH1, повiдом,пення про час надання вiдпlrстки та_

несво€часноi виплати йому зарплати за час вiдпустки.
Переносити працiвнику шорiчну вiлпустку на iнший перiод або

продовжувати Ti у випадках, визначених законодавством.
Вiдкликати працiвникiв з щорiчноТ вiдпустки лише за ix згодою та у

вL{падках, визначенt{у-. законодавством (ст. 12 Закону YKpaTHlr ,,Про вiдпустк;а>>).

.Щозволяеться подiл rцорiчноI вiдпустки на частини буль-якоi тривалостi
допускастъся на прохання працiвника з врахуванням виробничоТ необхiдностi,
за умови, що основна безперервна iT частина становитиме не менше |4
капендарних днiв.

За бажанням гrрацiвника частина щорiчноТ вiдпустки замiнюсться
грошовою компенсацiсю. При цьому тривалiсть використаноi працiвником
шорiчноТ та додаткових вiлпусток за вiдповiдний piK не повинна бути менше
нiж 24 календарних днi.

Вiдповiдно до ст. 26 Закону УкраiЪи uПро вiдпустки> за сiмейними
обставинами та iнших гIричин, працiвнику може надаватися вiдпустка без
збереження заробiтноi плати на TepMiH, обумовлений угодою мiж працiвниками
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та власником, або уповноваженим ним органом, апе не бiльше 15 календарних
днiв на piK.

tsiдповiдно до ст. 57 Закону Украiни пПро ocBiTy>> надавати педагогiчним
працiвникам допомогу на оздоровлення у розмiрi посадового окладу, в тому
числi i тим педагогiчним працiвникам, якi працюють за строковим трудовим
договором i виявили бажання при розрахунку взяти вiдпустку незаJIежно вiд
тривалостi.

3.1. 13. Надавати додатковi вiдпlrстки працiвникам iз ненормованим

робочим днем тривалiстю 7 (ciM) календарних днiв згiдно iз списками посад,
професiй, визначенllх колективни},i договором на пiдставi Орiснтовного
перелiку посад працiвникiв з ненормованим робочим днем, наведеного у
ДОДАТКУ Ns б.

3.1.14. Забезпечити встановлення працiвникам закладу конкретноТ
тривалостi додаткових вiдпусток за роботу iз шкiдливими i важкими умовами
працi заJIежно вiд результатiв атестацiТ робочих мiсць вiдповiдно до
колективного договору згiдно з ЩО{АТКОМ М 4.

3,1.15. Надавати соцiа-цьнi вiдпlrстки жiнкам, якi працюють i мають 2-х i

бiльше дiтей до 15-ти poKiB, або дитину-iнва-,тiда, жiнкам, якi всиновили дiтей,
одинокiй MaTepi (батьку), батькашr, якi виховують дiтей без MaTepi ( в т.ч. i у разi
ik тривалого перебування у лiкувальному закладi), особам, якi взяли дiтей пiд
опiку 10 ка_пендарних днiв без врахування неробочих i святкових днiв на
пiдставi Закону УкраТни <Про вiдпустки)), ст. i9. За наявностi двох пiдстав
соцiальна вiдпустка становитиме 17 календарних днiв.

З.1.1б. Надавати додатковi вiдпустки без збереження заробiтноi плати у
вiдповiдностi до ст.25 Закону Украiни " Про вiдпустки".

З.1.17. Сторони наголошуютъ, що режим робочого часу i вiдпочинку в
IРЦ РайгородоцъкоТ сiлъськоТ ради встановлюеться вiдповiдно до Правил
внутрiшнього трудового розпорядку, погодженого з уповноваженим
представником трудового колективу та затвердженого загальними зборами
трудового колективу, Сторони домовились привести у вiдповiднiсть з чинним
законодавством Правила внутрiшнього розпорядку для працiвникiв IРЦ
Райгородоцькоi сiльськоТ ради (ДОДАТОК JT9 6 ).

ЩИРеКТОР зобов'язlrеться повiдомляти кожному працiвниковi пiд пiдпис
Правила вну,трiшнього розпорядк}, i лосадовi iHcTpyKпiT при прrтйняттi на
роботу або BHeceHHi змiн до них.

З.1.18. Зняття i накладаннrI дисциплiнарних стягнень на працiвникiв
tPI_{ РайгородоцькоТ сiльськоТ ради за порушення трудовоi дисциплiни,
невиконання правил внутрiшнього трудового розпорядку та посадових
обов'язкiв проводити тiльки у повнiй вiдповiдностi зi статтями 'I47, i48, 149,
15 l, 152 КЗпП.

З.1.19" Забезпечити дотDимання чинного законодавства щодо надання в
повному обсязi гарантiй i компенсацiй працiвникам IРЦ РайгородоцькоТ
сiльськоТ ради, якi направляються для пiдвищення квалiфiкацii, пiдготовки,
перепiдготовки, навчання iншим професiям з вiдривом вiд виробництва.
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З.1.20. Bci заохочення працiвникiв IPI] РайгородоцькоТ сiльськоi ради
застосовувати виключно за погодженням з уповноваженим трудового
колективу (ст. 144 КЗпП).

З.1.21. Забезпечити дотримання чинного законодавства Iдодо
повiдомлення працiвникiв про введення нових i змiну чинних умов працi не
пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до ik запровадження.

З.|.22. Погоджувати з уповноваженим трудового колективу та доводити
до вiдома трудового колективу:

- штатнi розписи, графiки вiдпусток;
- запровад)лiення зляiн, Еерегляд уý{сts працi;
- час початку i закiнчення роботи, режим роботи, графiки роботи.
З.|.2З. fiиректор IPIf Райгородоцькоi сiльськоТ ради затверджус посадовi

iнструкцii працiвникiв. При прийняттi чи переведеннi на iншу посаду директор
rРЦ Райгородоцькоi сiлъськоI ради зобов'язаний ознайомити працiвникiв
письмово з посадовими обов'язками, правилами внутрiшнього трудового
розпорядку та iнструкцiею з охорони прачi.

3.2. Уповноважений шредставник трудового колективу IPI| РайгородоцькоТ
сiльськоТ ради зобов'яз)rсться.,

З.2.|. Забезпечити дотримання працiвниками установи трудовоТ та
виробничоТ дисциплiни, Правил внутрiшнього трудового розпорядку,
свосчасного i точного виконання розпоряджень, трудових та функцiональних
обов'язкiв.

З.2.2. Здiйснювати контроJIь за виконанням зобов'язань цього роздiлу,
сво€часнiстю внесення записiв до трудових книжок, видання наказiв гtро
прийняття,, звiльнення, переведення на iншу роботу, змiну режимiв працi i
вiдпочинку та ознайомленням з ними працiвникiв.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ПРАЦI

4.1. Сторони домовились:

4.1.1. Забезпечити умови працi у вiдповiдностi з вимогами нормативно-
правовж aKTiB, Генеральноi та Галузевоi угоди. Спрямувати свою дiяльнiсть на
Gтворення умов для забезпечення стабiлъноi та ефективноi роботи установи.

4.|.2. Суворо дотримуватись встановлен}гх нормативiв щодо технiки
безпеки, виробничоТ caHiTapiT, гiгiсни працi, протицожежноi безпеки.

4.1.З. Забезпечити безкоштовний медичний огляд працiвникiв установи
вiдповiдно до Постанови КМ УкраiЪи }lЪ 559 "Порядок проведення
обов'язкових пРЬфiлактичних медичних оглядiв та видачi особистих медичних
книжок" вiд 23.05.2001 р. та у вiдповiдностi до ст. 19 Закону УкраiЪи "Про
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охорону працi", адмiнiстрацiя зобов'язусться органiзувати попереднiй та
перiодичний медичний огляд.

4. i.4. Здiйснювати соцiальне страхування вiд нещасних випадкiв на
виробництвi вiдповiдно до Закону УкраТни <Про заг€шьнообов'язкове державне
соцiальне страхчRання)) вiд 2З.09.1999 року _}fs 1 105.

4.1.5. Своечасно та якiсно проводити розслiдування неrцасних випадкiв
на виробництвi вiдповiдно до Постанови КМУ вiд З0 листопада 2011 р.JФ12З2.

4.|.6. Працiвник мас право вiдмовитися вiд дорученоТ роботи, якlцо
створилась виробнича ситуацiя, небезпечна для його здоров'я або для людей,
якi його оточу-ють, аба для вiiробничого середовiiiiiа чri довкiлля (ст. б КЗпП
<Право працiвникiв на охорону працi пiд час роботи>).

4.1.7, ПраIriвник ма€ право на правовий захист вiд необrоунтованоТ
вiдмови у прийняттi на роботу i незаконного звiльнення, а також сприяння у
збереженнi роботи( ст.5 КЗпП <<Гарантii забезпечення права громадян на
працю>).

5. оплАтА прАщI, гАрАнтIi тА комшЕнсАцIi

5.1. Сторони домовились:

5.1.1. Пр" встановленнi педагогам тижневого навантаження на новий
навчальний piK зберiгати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися
принципу наступностi роботи, здiйснення корекцiйно-розвиткових занятъ.

Забезпечити фахiвцiв IPIJ Райгородоцькоi сiлъсъкоi ради в обсязi не
менше ставки заробiтноТ плати. За вiдсутностi такоi можливостi довантажувати
ik до встановленоi норми iншими видами роботи.

5.|.2. Праця працiвникiв IРЩ РайгородоцькоТ сiльськоi ради оплачуеться
за тарифними розрядами, посацовими окладами, вiдповiдно до виконуваноТ

роботи, займаноi посади, в загIежностi вiд професiТ, квалiфiкацiТ працiвника
вiдповiднс до пocTaнoBer Кý4У вtд 2З.ОЗ.2*|1 року Ns З7З кПрс встановленiiя
надбавки педагогiчним працiвникам закладiв дошкiльноi, позашкiльноi,
загаJIьноi середньоI, професiйноТ (професiйно-технiчноi)) вищоТ освiти, iнших
установ i закладiв незапежно вiд ix пiдпорядкування (i. змiнами)>>, наказ
MiHicTepcTBa освiти УкраiЪи вiд 15.04.199З року J\Гч 102 <Про затвердження
lнструкцiТ про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти>> п.З1,
та накЕву МОНУ вiд26.09.2005 року J\b 557 оПро впорядкування умов оплати
праIдi та затверджених схем тарифних розрядiв працiвникiв навч€uIъних
закладiв, установ освiти та наукових установ)> (зi змiнами). KoHKpeTHi розмiри
тарифних ставок i окладiв визначаються штатним розписом.

5.1.3. Забезпечити фiнансування закладу з урахуванням Bcix передбачених
чинним законодавством доплат i надбавок, пiдвищень, iндексацii,
коN{пенсацiйних виплат працiвникаt"r.

5.1.4. Мiнiмальна мiсячна заробiтна плата встановлюеться у вiдповiдностi
до державного бюджету поточного фiнансового року. В разi подаJIьшого
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збiльшення розмiру мiнiмальноi мiсячноТ зарплати, сума 11 змiнюетъся
вiдповiдно до встановлених розмiрiв.

Нормативи Генералъноi, ГалузевоТ Угод щодо тарифних ставок i
посадових окладiв при укладаннi колективного договору, використовуються як
орiснтири дllя диференцiацiТ оплати цра-rli, за_-чежно вiд фu-у та квалiфrка_тtiТ

працiвника, складностi та умов виконуваних робiт, приймаючи Тх як мiнiмальнi
гарантiТ оплати прачi. Мiнiмальна заробiтна плата забезпечусться працiвниковi
при yMoBi виконання ним встановленоТ норми виробiтку (часу), або
нормованого завдання, cBoix службових обов'язкiв.

( 1 { D^^обiтна плата виплачустъся двiчi на rчiiсяцъ: aвaric - до 21i ч-уiслdJ. 7.J. Jcly

поточного мiсяця, заробiтна плата - останнiй день поточного мiсяця (ст.24
Закону УкраТни "Про оплатy працi". ст. 115 КЗпК ). Розрахунковi листи з
вiдомостями про суми нарахованоi, утриманоТ та належноТ до виплати
заробiтноТ плати видавати працiвникам не пiзнiше дня останньоТ виплати
заробiтноТ плати.

При кожнiй виплатi заробiтноТ плати власник або уповноважений ним
оргац повинен повiдолцити працiвника про TaKi данi, що на*цежать до перiоду, за
який провадиться оплата прачi:
а) загальна сума заробiтноТ плати з розшлrфровкою за видами виплат;
б) розмiри i пiдстави утримань iз заробiтноТ плати;
в) сума заробiтноТ плати, tцо н€Lпежить до виплати (ст.30 Закону Украiни "Про
оплату працi", ст.110 КЗпП).

5.1.б. Оплата працi працiвникiв установи здiйснюсться в першочерговому
порядку. Bci iншi платежi здiйснюються пiсля виконання зобов'язанъ щодо
оплати працi. (ЗУ <Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраТни
щодо забезпечення сво€часноi виплати заробiтноТ плати вiд21.10.2004 р.>)

5.1.7. Особа, яка допустила несво€часну або неповну виплату заробiтноi
плати, несе вiдповiдальнiсть у порядку перелбаченим чинним законодавством (

ст.Зб Закону УкраТни,.Про оц-ца-ту праl-ti>).

5.1.8. Заробiтна плата прачiвникам за весь час щорiчноi вiдпустки, а
також доrrомога на оздоровленIuI виплачу€ться не пiзнiше, нiж за З робочi днi
до початку вiдпустки. (ст.21 ЗУ <Про оплату працi>, ст.1 15 КЗпП).

5.1.9. Про HoBi або змiну дiючих умов оплати прачi в бiк погiршення
власник або уповноваяiений ним оргаrr гIoвiiiicii пoBiдoin;l-iTli працiвника не
пiзнiш, як за два мiсяцi до ix запровадження або змiни (ст.29 Закону УкраiЪи
uПро оплату працi>>,ст .,ст. З2, 103 КЗпП ).

5.1.1 0. Виплачувати працiвникам освiти пiдвиценi ставки заробiтноТ
плати (посадовi оклади) згiдно законiв УкраТни, постанов Кабiнету MiHicTpiB
Украiни, здiйснювати оплату працi за роботу в понадурочний час, у святковi та
вихiднi днi у подвiйному розмiрi або надавати працiвникам iншi днi
вtдпочинку.

5.1.11. Педагогiчнi працiвники IPI_{ РайгородоцькоТ сiльськоТ ради мають
право на пiдвищення гIосадового окладу (ставки заробiтноi плати):

ln



- за роботу у закладi (ycTaHoBi) дл, дiтей, якi потребують корекцii

фiзичного таlабо розумового розвитку на 25 % (Постанова КМУ вiд
20.04.2007 р.r* 64З, Наказ ivliносвiти вiд i5.04. t993p. Л9 i02).

У разi, якщо працiвникам закладiв, установ освiти передбачено
пiдвиттIення посадоRих ок,цацiв (ставок заробiтноi п-чати) за декiлькома-
пiдставами, передбаченими умовами оплати працi, то абсолютний розмiр
кожного пiдвищенння визначаеться, виходячи з розмiру посадового окладу
(ставки заробiтноТ плати), без урахування iншого пiдвиrцення (.r.5 Наказу
МОНу J\Ъ 557 вiд 26.09.2005).

\r ,ллл1 : -.л-Елл.--.У РаЗi Пi,]ВriЩеННЯ fiОСаДОВОГО ОКЛаДJ iCi ДОПЛаТИ i НаДOаВКИ

обчислюються у вiдсотках вiд новоутвореного (з урахуванням пiдвиrцень)
посадового окладy (ставки заробiтноi плати).

Педагогiчним працiвникам IРЦ Райгородоцькоi сiльськоТ ради
виплачуються надбавки :

- за вислугу poKiB (ст. 57 Закону УкраТни пПро ocBiTy>>, Постанова KfulY вiд
З1.01.2001р. JYs 78) щомiсяця у вiдсотках до посадового окладу (ставки
заробiтноТ плати,\ Зацежно вiд стажу педагогiчноТ роботи у таких розь,тiрах:
понад 3 роки - l0О/о, понад 10 poKiB -20% та понад 20 poKiB -З0%;
- за престижнiсть (Постанова КМУ вiд2З.03.2011р. ЛЪ З7З {зt змiнами). Розмiр
надбавки складас не менше 25О/о посадового окладу (ставки заробiтноi плати) i
встановлюеться керiвником закладу у межах фонлу оплати прачi;

:-----: ----Ел_---- l--л-ллл l\rлII-. тr.гл trс,1 -: - .\/- лa\ aллс _л Irilr\r _:_- trtШl НаЛUаВКИ (НаNаj ivi\JГ1 У J\y JJ l БlЛ -U.Uy.-UUJ Fj.. l iUUlaHUfra ГriVi .у triЛ

З0,08.2002 p.Jф 1298):
- у розмiрi до 50% посадового окладу (ставки заробiтноТ плати):
а) за високi досягнення у працi;
б) за виконання особливо важJIивоТ роботи (на строк iT викона"о);
в) за складнiстъ, напруженiстъ у роботi (граничний розмiр зазначених
надбавок для одного працiвника не повинен перевищувати 50Оlо посадового
окпа пч):

- за почеснi звання УкраТни, за звання (народниЙ> - у розмiрi 40Уо, за звання ((

заслужений> - 20О% посадового окладу (ставки заробiтноi плати).
Надбавки за почеснi звання встановлюютъся працiвникам, якщо Тхня

дiяльнiсть за профiлем збiгасться з отриманим почесним або спортивним
. \/ л,, лFл Ё: ,,л -R.лjбalH1-1rivl. J БИlidЛN_! Лб\JА d\JU Ut,iDmC JбсiПЬ Пdj\JdбI\ii бt i сiПtJ15зiitJiU i ЬLЛ 

'ri 
LJЛfiij,li

(вищим) званням. Вiдповiдальнiсть почесного звання профiлю дiяльностi
працiвника на обiйманiй посадi визнача€ться керiвником установи.

Педагогiчним працiвникам IPIJ РайгоролоцькоТ сiльськоi ради виплачуються
доплати (наказ МОНу }Ь 557 вiд 26.09.2005р., Постанова KIVIY вiд 30.08.2002 J\Ъ

i298):
У розмiрi до 50% посадового окладу (ставки заробiтноТ плати, тарифноi ставки):
- за виконацня обов'язкiв тимча_сово вiдсутнiх працiвникiв;
- за сумiщення професiй (посад);
- за розширення зони обслуговування або збiльшення обсягу виконуваних
робiт.
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5.1.12. Керiвнику IРЦ Райгородоцькоi сiльськоi ради надасться право в
межах фо"ду заробiтноi плати, затвердженого в кошторисах доходiв та
видаткiв, надавати працiвникам матерiальну допомогу, у тому числi на
оздоровлення, у cyMi не бiльше нiж один посадовий оклад на piK, KpiM
ллатерiа-чъноi допоц{оги ца поховацн-s; затвердж}/вати цорядок i розмiри
премiювання працiвникiв вiдповiдно до ik особистого внеску в загальнi
результати роботи в межах коштiв на оплату працi.
Премiювання керiвника IРЦ РайгородоцькоТ сiльськоТ ради, установлення

йому надбавок i доплат до посадових окладiв, надання матерiалъноi допомоги
л -:-"-л--.лЗДiiiСtiЮСТЬСЯ З УРаХУВаННЯП4 КОНТРаКТУ За РiiiiеННЯfuI ОРГаiiJ ВiiЦОГО РiВiiЯ У
межах наявних коштiв на оплату прачi (ДОДАТОК Mi).

перiоди, пов'язанi iз санiтарно-епiдемiологiчними. клiматичними чи
iншими, не залежними вiд прачiвникiв обставинами, € робочим часом
педагогiчних та iнших прачiвникiв У зазначениЙ час працiвники заJIучаютъся
до органiзацiйно-методичноТ, органiзацiйно-педагогiчноТ робiт вiдповiдно до
наказу директора установи в порядку, передбаченому колективним договором
тlr ппяRи пями внvтпillrньогп Tnv]-_--i.--_. i.Jдового розпорядк_\/.

5.2 Керiвник (лиректор) IРЦ Райгородоцькоi сiльськоi ради
зобов'язуеться:

5.2.1. Проводити органiзацiйну роботу по свосчасн.эNiу введенiiю
посадових окладiв i ставок заробiтноТ плати працiвникам установи освiти,
тарифiкацiТ i виплати заробiтноТ плати. забезпечувати сво€часне проведення
перерахункiв та iндексацiЙ заробiтноТ плати, вiдпускних, оздоровчих,
винагороди за сумлiнну працю та зр€lзкове виконанIUI службових обов'язкiв,
премii, виплат, пов'язаних з роботою за розширення зони обслуговування,
збiльшення обсягу виконуваних робiт, за сумiшення посад, за замiн1, тимчасово
вiдсl.тнiх працiвникiв та iнтттих вип.цат вiцповiцно по чинного закоЕоцавства.

5.2.2. На пiдставi ГалузевоТ Угоди мiж MiHicTepcTBoM освiти i науки
Украiни та L${ Профспiлки, чинного законодавства передбачити в кошторисах
видатки на премiювання, надання матерiальноi допомоги педагогiчним та
iншим працiвникам закладiв освiти, стимулювання творчоi працi i
-о-л-л_irтттАгА TIiiслцi Ui t.ittUi t llCB3TopCTBa KeplBili.lx l ПеДаГОГlЧIIIlХ ПраЦlвliIil.:iв )' роЗ\,l!рах не
менше 2а/о планового фо"ду заробiтноi плати.

5.2.З. Здiйснювати виплату педагогiчним прачiвникам шорiчноi
винагороди за сумлiнну працю та зразкове виконаннrI службових обов'язкiв в

розмiрi посадового окладу (ставки заробiтноТ плати) з урахуванням пiдвищень.
Тим гlедагогiчним працiвникам, якi вiдпрацюваIи неповний каIендарний piK,
виплачувати винагороду пропорчiйно вiдпрацьованому часу: працiвникам, якi
звiльн-яються серец або в кiнцi навчаjIъного року на пiдставi п.1.2 ст.З6, ст.38,
ст..З9, п.|,2 ст.40 КЗпП УкраТни, виплачувати винагороду до посадового окладу
(ставки заробiтноi плати) при звiльненнi з роботи на пiдставi Положення про
премiювання та надання матерiальноТ допомоги працiвникам IРЦ
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РайгородоцькоТ сiльськоТ ради, яке дiс в YcTaHoBi та с lOfiATKOl!,I ЛЪ З до
колективного договору.

5.Z.4. Забезпечити оплату працi працiвникiв установи, якi замiнкlють
будь-якi категорiТ тимчасово вiдсутнiх працiвникiв.

5-2-5.ПРО Зп,riну }/\{ов оц,ца_ти пра_тti в бiк з\4еншецн_q з об'сктивних
причин попереджати письмово працiвникiв не пiзнiше, нiж за 2 мiсяцi
вiдповiдно до ст. З2,|0З,114 КЗпП УкраiЪи.

5.2.6.Забезпечити встановлення надбавки педагогiчним працiвникам за
престижнiстъ працi у максимальному розмiрi вiдповiдно до постанови Кабiнету
]\{:..:л_.л:л \/.-.л.-'",,,, л:- a? 

^л.-.л,,_ 
1л1.' [c,1?1 r_] л..:.,л..,.\ ..гl.ллivlijliL i Рiб J i\PdiГtyi Бiл -J UсрсiНЯ .:U i i PUi.i зr.i_l l'э i ji ЗiiiiHiii\ii.ii (ii ipij

Встановлення надбавки педагогiчним працiвникам закладiв дошкiлъноТ,
позашкiльноТ. загапьноТ середньоТ. поофесiйноi (проФесiйно-технiчноТ), вищоi
освiти, iнших установ i закладiв незалежно вiд ik пiдпорядкування).

5.2.7.Здiйснювати пiдвищену оплату працi працiвникам, зайнятим на
важких роботах тана роботах iз шкiдливими i небезпечними умовами працi за
перелiком, визначеним дiючими нормативними документами з оплати працi та
згiдно з ЩОЩАТКОМ -Ns 4 ТА_ ДОДАТКОN{ _Nq 5 до Ко_цективного договору.

5.2.8.Щоводити до працiвникiв установи змiни в оплатi працi та
здiЙснювати перерахунок посадових окладiв (ставок заробiтноТ плати), доплат,
надбавок i пiдвищень вiдповiдно до дiючого законодавства.

Забезпечити пiдвищення посадового окладу за роботу в ycTaHoBi д_гrя
,.. J_:л--__-_ lлaл ,лДiТеii, ЯКi riОТРеО}T ОТЪ КОРеКЦli ФiЗIlЧНОГО Та,'аОО РОЗУNiОВОГО РОЗВРiТКу У РОЗiv{lРi

25О/о вiдловiдно до постанови Кабiнету I\4iHicTpiB Украiни вiд 20.04.2007 р. М
64З. Наказ Мiносвiти вiд 15.04.199З р. J$102.

Забезпечити доплату за завiдування кабiнетiв в розмiрi 10-13%
посадового окладу (ставки заробiтноi плати), порядок установленнlI визначено
в п.41 Iнструкцii, затвердженiй il,iiносвiти вiл i5.04.1993p. j{9 i02, лист ivfOН
молодi та спорту вiд 08.09.2011р. N1l\2-48З2, та за рiшенням вiдповiдних
виIтlих органiв управлiння, ITdo фiнансl.ютъся з мiстtевих бюлжетrв (абзаrr дрчгиЙ
пп.5 п.4 наказу МоН вiд 26.09.2005 р. JФ 557, лист МоН вiд 25.09.2013 р. JФ
I19-66]).

5.2.9.0плачувати час простою не з вини працiвника в розмiрi не менше
тарифноi ставки (посадового окладу) згiдно з п. 77 Iнструкцii про порядок
обчислення заробiтноi платli працiвникiв ocBiTit, затверд;.,lсноi наказоNl
MiHicTepcTBa освiти УкраТни вiд 15.04.1993 р. J\Ъ 102, зареестрованоi в
MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни за ]ф 56.

5.2.|0. Забезпечити оплату прачi працiвникам IРЦ РайгородоцькоТ
сiльськоТ ради у випадках, коли oKpeMi днi (мiсяцi) заняття не проводяться з
незаJ-]-ежних вiд них причин (епiдемiТ, несприятливi метеорологiчнi умови тоrцо)
З роЗраХУНкУ заробiтноТ плати, встановленоТ при тарифiкацiТ, з дотриманням
цри цъому умов чинного законодавства. Перiоди, впродовж яких в ycTaHoBi не
здiЙснюсться комплексна оцiнка та корекцiйно-розвитковi заняття у зв'язку iз
санiтарно-епiдемiологiчними, клiматичними чи iншими, не з€шежними вiд
працiвникiв обставинами, е робочим часом педагогiчних та iнших працiвникiв.
У зазначений час працiвники залучаються до органiзацiйно-методичноi,
органiзацirlно-педагогiчноТ робiт вiдповiдно до Fiаказj директсра ycTaнoвii в
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порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрiшнъого
розпорядку.

5 .2.1 i .Проводити атестацiю педагогi чних працi вн и KiB вiдповiдно до
Типового положення "Про атестацiю педагогiчних працiвникiв УкраТни",
затверджецого наказоц4 \4iцiстоnствя ncpiTT.T Vлр2!цц _]'rГq 9З0 вiд 06.10.2010

року один раз в 5 poKiB.
Проводити сертифiкацiю педагогiчних прачiвникiв за Тх бажанням

вiдповiдно до ст. 51 Закону УкраТни <Про ocBiTy>>, Положення про
сертифiкацiю, затвердженого Постановою Кабiнету I\{iHicTpiB УкраТни вiд 27.|2
1л,lо \с. ! 1пл
-\lioPUi.J Jl: lt7\r.

Розряди оплати працi встановлюються працiвникам вiдповiдно до Сдиноi
таоифноi сiтки за пiдсумками атестацii.

Основним критерiем для проведення атестацii педагогiчних працiвникiв с
квалiфiкаuiя працiвника i результати, досягнlrтi ним при виконаннi службових
обов'язкiв. Пр" цъому враховуються квалiфiкацiйнi вимоги по гzLпузевих
посадах, посадах i спецiальностях, специфiчних для навчалъно-виховних
закладiв, установ i органiзацiй освiти, а також проходження пiдвиlдення
атестацiТ.

В разi виконання додатковоi роботи, або обов'язкiв тимчасово
вiдсl.тнъого працiвника без звiльнення з своет основнот роботи, оплату
проводити згiдно чинного законодавства.

5.2.|2. В перiод iчi:iж перегля.щоiчi розмiру г"iiнiрtалъноТ заробiтноТ пjlaTii
iндивiдуальна заробiтна плата пiдлягае iндексацiТ згiдно з чинним
законодавством (ст.ЗЗ ЗУ <Про оплатy ппашi>).

Компенсацiя працiвникам втрати частини заробiтноi плати у зв'язку iз
порушенням cTpoKiB lr виплати провадиться вiдповiдно до iндексу зростання
цiн на споживчi товари i тарифiв на послуги у гlорядку, встановленому чинним
законодавством (ст. З4 ЗУ <Про оплату прачi>).

Засновник rРЦ РайгороцотtькоТ сiлъськоТ ради зобов'язlz€тьс_я вжити
заходiв щодо фiнансування працiвникiв вiдповiдно ло тарифiкацiТ та СдиноТ
тарифноТ сiтки, а також за проведенняN{ iндексацiТ грошових доходiв
працiвникiв галузi (Постанова Кабiнету lr4iHicTpiB вiл 17.а7,200Зр. }ф 107В <Про
затвердження Порядку проведення iндексачii грошових доходiв населення>>) та
Kciviпeнc&i:iT эароб;тноТ п.laTii {Постанова К\1}' Bi: ]1.0].]00lp. ,Ч I59 <<Про

затвердження Порядку проведення компенсацiТ громадянам втрати частини
грошових доходiв у зв'язку з порушеннlIм TepMiHiB iх виплат>) у разi затримки
бiльше, нiж на мiсяць.

5.2.|З. При звiльненнi працiвникiв виплату Bcix сум, що н€шежать йому
вiд установи, проводити в денъ звiзтьнення.

якшо працiвник в день звiльнення не працював,, то зазначенi суми мають
бути вип_цачецi це цiзнiше настyпцого дня пiсцs пред'явленнrI звi_цьненим
працiвником вимоги про розрахунок. Про HapaxoBaHi суми, належнi
працiвниковi при звiльненнi, засновник, або уповноважений ним орган
повинен письмово повiдомити працiвника перед виплатою зазначених сум
(ст.1 1б КЗпП).
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5.2.14. У разi невиплати з вини засновника або уповноваженого ниМ

органУ належнИх звiльненому працiвниковi СУМ, при вiдсутностi спору про Тх

розмiр установа повинна виплатити працiвниковi його середнiй заробiток за

весъ час затримки по день фактичного розрахунку (ст.1 17 КЗпП).
5.2_|5, В разi звiльнецня цпатllвника, йому вип-цач)/стъся гроrrlоВa

компенсацiя за Bci невиКористанi ним щорiчнi вiдпустки, а також додатковi
вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей. У разi звiлънення керiвних,
педагогiчних працiвникiв, спецiа_пiстiв установи, якi до звiльнення
11ропрацюваJIи не менш як 10 мiсяцiв, грошова компенсацiя виплачу€ться За не

B}lKoprIcTaHi нлrъ,iлi днi цорiчнлlх вiдпi,сток з розра)i},нкi, ik повноТ трl-tвалостi

(ст.8З КЗпП).
5.2.|6. Зберiгати за працiвниками, якi брали участь у страЙку череЗ

невиконання норм законодавства, колективних договорiв Та УГОД З ВИНИ

роботодавця, заробiтну гIлату в повному розмiрi на пiдставi положенъ
колективних договорiв i Угод.

5.2.|7. У разi, коли день виплати заробiтноТ плати збiгасться з вихiдНиМ,
святковим, або неробочим дцеN{, заробiтну плату виплачувати напереДоДнi.

5.2.18. Здiйснювати виплату заробiтноТ плати через установи банкiв
вiдповiдно до чинного законодавства лише на пiдставi особиСтих ЗаЯВ

працiвникiв.

5.3 Уrrовноваженпй представЕЕк трудового колективJ. IРЦ
РайгородоцькоТ сiльськоi ради зобов'язу€ться:

5.3.1. Здiйснювати контроль за дотриманням в IРЦ Райгородоцькоi
сiлъськоi Ради законодавства про оплату працi; представляти та захищати
iнтереси працiвникiв iPi{ Райгородоцъкоi сi.l-rъсъкоТ ради у сферi опJ-IаТи ПРаЦi

(ст.247 КЗпП Украiни).
5.З.2. Сприяти в нала_ннi працiвникам установи необхiДноТ

консультативноi допомоги щодо питань оплати працi, практики ЗВернення

прачiвникiв до суду про примусове стягнення заробiтноi плати.
5.3.3. Порушувати питання про притягнення до дисциплiнаРнОТ,

адмiнiстративноi вiдповiдапьностi згiдно iз законодавством осiб, винних у
HcB}IKoHaHHi влrмог законодавстtsа про огrлатi, працi, ),VIOB даногс i{олеF{тriБного

договору, що стосуються оплати прачi.
5.З.4. Представляти iнтереси працiвника при розглядi Його труДоВоГО

спору щодо оп.тtати працi в KoMiciT по трудових спорах.
5.3.5. Здiйснювати контроль за сво€часною виплатою заробiтноТ плаТи.

1<
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б. охоронА прАцI I здоровя

б.1. Сторони договору домовились:

6.1.1, С)рганiзчвати навчання пl"lатliвникiв чстанови з охо-рони пt'laTti.

правил поводження з наявним обладнанням та дiй на випадок виникнення
небезпечних ситуацiй.

С,rорtlни зобов'язуtо,tься суворо дOтримуватись tsстаноtsлених нормагивiв

щодо технiки безпеки, виробничот caHiTapiТ, гiгiсни працi, протипожежнот
безцеки.

6,|.2. Забезпечити проведення атестацiТ робочих мiсць з несприятливими

умовами прачi вiдповiдно до постанови KN{ УкраТни ]ф 442 вiд 01.08.92 Р.,
T'ъ rL iд iб.0б.2002 р. jф 42j1152 та методичних рекомендацiЙ,JIиста itlvi у в]

затверджених наказом MiHicTepcTBa працi УкраТни вiд 01.09.92 }ф 4| З

цастуцни\4 встанов_ценняN4 доIl_цат i нада_ння додаткових вiдпУстОК. (lОДАТКИ
Jф4iJY 3).

6.1.З. Виплачувати середнiй заробiток i кошти на вiдрядження ДЛя

навчання представникiв трудового колективу з питань охорони ПРаЦi За

рахунок засновника.
6.1.4.Спiльно проводriтi1 свосчасне розслiдi,в.ання та вести облiк

нещасних вигIадкiв, професiйних захворювань i аварiй, що сталися на територiТ

установи
Забезпечувати безумовне виконання запропонованих комlсl€Ю З

розслiдування нещасного випадку на територii установи, органiзацiйНО-

технiчних заходiв по кожному випадку (Ст. 22 ЗУпОii).
6.1.5. Створити комiсiю з питань охорони прачi. Сприяти iT роботi

вiдповiдно до чинцих нормативно-правових aKTiB (ст.16 ЗУпОП)
6.1.6. Проводити профiлактичн)/ роботу серед прачiвникiв установи щодо

запобiгання та розповсюдження ВIЛ-iнфекцiТ / СНIЩу (Рiшення Мiнпрацi
УкраiЪи JЮ 755l0/1 5-07l1 8).

6.2. Керiвник (лиректор) IРЦ Райгородоцъкоi сiльськоТ ради
зобов'язу€ться:

6.2.1.IЩорiчно до початку навчального року розробляти i видавати наКаЗ В

ycTaHoBi щодо органiзацiТ роботи з охорони працi вiдповiдно до накаЗУ МОН
УкраiЪи Лs 5бЗ вiд 0i.08.2001 р. та закону УкраТни uПро охорону працi>.

6.2.2. Розробити, за погодженням з уповноваженим трудового колективУ, i

забезпечити виконання кот\,{п-цексних заходiв щодо досягценн-q встановлених

нормативiв безпеки, гiгiсни працi навчаIIьно-виховного та виробниЧОГО

середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiганням
випадкам травматизму на територiТ установи, професiйним ЗахвОРЮВанням i

аварiям.
6.2.з. Виконати заходи lцодо пiдготовки пришriщенця )/станови до роботи в

осiнньо-зимовий перiод до 10 жовтня поточного року. Забезпечити протягом
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цього перiоду стiйкий повiтряно-тепловий режим ("е менше 18 градусiв),
освiтленrrя у Bcix примirценнях установи.

О.2.4. iiогоджувати з уповноваженим лредставн иком трудового колекти ву
iнструкцiТ з технiки безпеки i охорони працi та пожежноi безпеки.

б.3. Працiвники IРЩ РайгородоцькоТ сiльськоТ ради зобовОязуються:

б.3.i. Вивчати та виконувати вимоги нормативних aKTiB прtr trхорону гrрацi

у перiод роботи та навчати дiтей безпечних методiв роботи i поведiнки на
територiТ установи.

6.з.2. Застосовувати засоби iндивiдуацьного захисту у випадках,
передбачених правилами технiки безпеки прачi, caHiTapiT i гiгiсни.

6,З.З. Свосчасно iнформувати директора установи про виникнення
небезпечних ситуацiй на робочому птiсшi, при проведенi комплексноТ оцiнки,
прлl здiлYiсiтеriнi корекцii:тIiо-розвriтковriх послJг дiтяr,i, на TepiiтopiТ ycTaнoвii.
Особисто вживати посильних заходiв шодо запобiгання та усунення
небезпечних факторiв при роботi. при гIроведенi комплексноТ оцiнки та при
здiйсненнi корекцiйно-розвиткових послуг дiтям.

б.4. Уповноважений представник трудового
Райгородоцькоi сiльськоi ради зобов'язу€ться:

колективу IРЦ

6.4.\. Здiйснювати громадський контроль за дотриманням законодавства
про охорону працi, створенням безпечних i нешкiдливих умов працi, н€Lтежних
санiтарно-побутових ytvIoв працi та умов проведення корекцiйно-розвиткових
занять.

6.4.2. Не цденше 2-х разiв на piK iнформувати працiвцикiв установи про ix
права i гарантiТ у сферi охорони працi, змiни в законодавствi з охорони працi.

6.4.З. Брати участь:

питань охорони прашi в ycTaHoBi;

} у проведеннi атестацii робочих мiсць;

випадки з працiвниками, представленнi iHTepeciB потерпiлих у спiрних
питаннях, розробцi пропозицiй i заходiв шодо усунення причин травматизму
rrрацiвникiв i дiтей.

7. ЗАБЕЗIIЕЧЕННЯ IIРАВ I ГАРАНТЙ ЛЯJIЬНОСТI
ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

7.1. Засновник та IРЩ РайгородоцькоТ сiльськоi ради зобовОязу€ться:
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7.1.|. Визнавати цим договором уповноваженого представника трудового
колективу повноважним представником iHTepeciB працiвникiв установи i
погоджувати з ним накази та iншi мiсцевi нормативно-правовi акти з питань,
що с предметом даного договору. Брати участь у заходах трудового колективу
на його запl]оIlJення.

].|.2. Забезпечувати реалiзацiю прав та гарантiй дiяльностi уповноваженого
представника трудового колективу установи, встановлених чинним
законодавством, не допускати tsтручання ts дiяльнiсть, tlбмеження trрав
трудового колективу, перешкоджаннJI Тх здiйсненню (ст.245 КЗпП УкраТни).

1.|.З.Д-ця забезпеченця дi-s-цьностi уповцоваженого прецставника трудового
колективу установи, проведення трудових зборiв надавати безкоштовно
примiщення з yciM необхiдним обладнанням, зв'язком, оп€Lпенням, освiтленням,
прибиранням, охороною.

7.|.4. Забезпечити обов'язковий розгляд пропозицiй уповноваженого
представника трудового колектriБJ до Статуту коiчi}н&льноi 5;cTaHoBll, змiн i
доповнень до нього, iнших документiв загального значення, якi стосуються
трудових i соцiальних взасмовiдносин у колективi.

7.|.5. Розглядати разом або за погодженням з уповноваженим трудового
колектив1, Bci заходи заохочення, lцо застосовуються до працiвникiв установи
(премii за успiхи у роботi, винагороди за сумлiнну працю, форми моралъного
стимулюваннlI тоrцо) вiдповiдно зi статтею 144 КЗпП.

7 -1.6. На вимоry }/цовноважецого представника трудового ко-цективу надавати

у визначений чинним законодавством TepMiH вiдповiднi документи, iнформацiю
та пояснення, шо стосlтоться додержаннrI законодавства про працю, }мов оплати
таохорони працi, виконанIuI колективного договору, соцiально - економiчних прав
працiвникiв та розвитку установи (ст. 20 КЗпПУ).

?17Dлл ,-7-,
,' . i. ,' . r"t-}Зl J lЯд\itТIi ПРОТЯГОl'!i i ДНiВ В}IillОГii i ПОДаННЯ iТIОВНОtsаЖеНИХ ПРСДСТаВНИКlts

трудового колективу щодо ус}ъення порушень законодавства про працю та
колективного договору, невiдкладно вживати заходiв до подолан}я недолiкiв (ст.
19 КЗпПУ).

7.1.8. Разом iз засновником надавати можливiсть уповноваженому трудового
колективу перевiряти розрахунки з оплати прачi та державного соцiалъного
страхування, використання коштiв на соцiальнi, культурнi, комунальнi i
побутовi захоли та витоати д,rIя установи i членiв трудового колектив}/,

7.|.9. На принципах соцiального партнерства провод4ти зустрiчi, консультацiТ,
iнформрати уповноваженого представника трудового колективу про плани i
напрями розвитку установи' забезпеч}ts€Lпи у{асть ).tIовноваженого представника
трудового колективу у нарадах i засiданнrIх органiв 1.правлiння установою.

8. контроль зА виконАннrм колЕктивного договору

8.1. Сторони домовплися:
8.1.1. Визначити осiб, вiдповiд€tльних за виконання oKpeMlD( положень

колективного договору, та встановити TepMiH ik виконання.
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8.1.2.Перiодично проводити зустрiчi адмiнiстрачiТ та уповноваженоi
особи трудового колективу, на яких iнформувати про виконання колективЕого
договору.

8.1.3. Один раз на piK спiльно аналiзувати хiд виконання колективного
погоRопv "аспчховvвати зоiт кепiвника_ та vпоRЕоRаженоi особи тDчrтоRого"-"-'J,^--j ---^,-

колективу про реалiзаuiю взятих зобов'язань на загальних зборах трудового
колективу.

8.1.4. У разi несвоечасного виконання, невиконання зобов'язань
(положень) аналiзувати причини та вжити TepMiHoBi заходи.

о 1 ( тгл-л - -tr_-.^.:-- - -..^--.-_^_-:б.i.). itолективнрiрi договiр зсерiгасться Б )с,LаноБi Б дtsох приfuiiрниках:
один у директора, лругий у уповноваженого представника трудового
колективу. Обидва примiрники мають однаковy юридичну силу.

9. зАклIочнI поло}кЕння
1а 1 "^-^ктивний договiр набирас чинностi з дня його пiдписанняY. l . I\0Jle

сторонами i дiс до пiдписання нового колективного договору.
Кожца iз cTopiH ма€ пра.во вносити пропозицiТ шодо змiн та цоцовЕеЕь по

тексту колективного договору. Цi пропозишiТ можуть бути BHeceHi до
колективного договору лише за згодою обох cTopiH.

9.2. За три мiсяцi до закiнчення строку дii цього колективного договору, за
iнiцiативою однiсi iз cTopiH розпочинаються переговори щодо укладання
колектriвного договору на наступний Tepr"riH.

IP ради

Уповноважений представник
трудового колективу:
Ф ахiвець(консультант)практичний

IPI I сlльсько1 r\ап.и

Яна CABILЪKA
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додАток }ф 1

fiо Колективного договору
мiж адмiнiстрацiсю i труловим
колективом
<<Тн к_п кlзиRно-l]есчпсного це HTl]v>
РайгородоцькоТ сiльськоi ради
Бердичiвського району
){tитомирськоТ областi
на2а21- 2025 рр.

шоло}ItЕння
п ро премiюва ння керiвника (лиректора) <<Iнклюз ивно-ресурсного центру>>

Райгородоцькоi сiльськоi ради Житомирськоi областi Бердичiвського
району та працiвникiв <<Iнклюзивно-ресурсного центру>> РайгородоцькоТ

сiльськоТ ради ЖитомирськоТ областi Берличiвськогtl району

Положення про порядок премiювання (да_rri Положення) директора
<<Iнклюзивно-ресурсного центруD РайгородоцькоТ сiльськоi ради Житомирськоi
областi Берличiвського району та працiвнлrкiв <<Iнклюзиtsно-ресурсного
цснтрi,)) Ра;.iгоро;оцькоТ сiльськоТ paJllЧ(;iтоl,лi;рськоТ областi Есрллlчiвського
району (далi -IРЦ) розроблено на пiдставi Кодексу законiв про працю
Украiни, Закону Украiни uПро оплату працi>>, Постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 30 серпня 2002 року JtlЪ |298 uПро оплату працi працiвникiв на
ocHoBi СдиноТ тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати прачi
працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноi
сфери> iз внесеними змiнами, lнструкцiТ про порялок обчислення заробiтноТ
п.пати праrtiвникiв освiти" затвердженоi' наказом MiHicTepcTBa освiти УкраТни вiл
15.04.1993 року ]ф 102, яка з 1 вересня 2005 року застосову€ться в частинi, що
не суперечить умовам оплати працi, визначеним наказом IVIiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни вiд 26.а9.2006 року Л9 557, Постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 28.12.20Iб року Nоl OЗ7.

1.Загальнi положення:

1 1 тт-_i. r. це r lоjtоження визначас умови та порялок riремlювання керlrjника
<<Iнклюзивно-ресурсного центру>> РайгородоцъкоТ сiльськоi ради ЖитомирськоТ
областi Бердичiвського району та працiвникiв IfeHTp1. з меток) матерiального
заохочення на полiпшення якостi та ефективностi роботи, враховуючи рiзнi
piBHi складностi, вiдповiдатtъностi та умови виконуваноi роботи, ква"тiфiкацiТ
працiвникiв на виконання вимог постанови KNIY вiд 28.i2.201бр. iriоi0З7
проводити диференцiацiю заробiтноТ плати шляхом встановлення премii в
пiдвищенол,лу розллiрi.

эп



1.2. laHe положення € складовою частиною чинноТ системи оплати працi
у Iрц.

i.З. Премiювання rrрацiвникiв ijeHTpy прOводитъся вiдповiднtl до iх
особистого вкладу в заг€Lпьнi результати роботи.

1.4.Премi_я _циректору IleHTplz встаЕоRJтю€ться ча_чальцико\4 вiддiлу,.
освiти, культури, молодi та спорту РайгородоцькоТ сiльськоi ради ,га

здiйснюеться на пiдставi наказу начаJIьника вiддiлу освiти.
1.5. Премiя працiвникам IJeHTpy встановлюсться директором

<<Iнклюзивно-ресурсного центру) РайгоролоцькоТ сiльськоТ ради ХtитомирськоТ
лк-лл-: глл-----:ОСЛаСТ1 ЬеРДiitiiВСЪКОГО РаИОаУ Та ЗДirlСНЮСТЬСЯ На ПiДСТаВi НаКаЗJ ДРIРеКТОРа
Iрц.

1.6. ПремiТ встановлюються на посадовий оклад.
1.7. Премiя визнача€ться в процентному вiдношеннi до посадового

окладу.
i.8.Розмiр премiТ не tlбмежу€:l,ъся максимальними розмiрами в межах

кошторисних призначень.
1.9. Здiйснюе об-цiк за використанням коштiв д_ця прел,tiювання

працiвникiв IJентралiзована бухгалтерiя вiддiлу освiти, культури, молодi та
спорту Райгородоцькоi сiльськоТ ради.

2. OcHoBHi показники при HapaxyBaHHi та визначеннi розмiру премii:
2.1. При HapaxyBaHHi премii враховусться:
- якiсне сво€часне, i в повному обсязi виконання працiвниками Центру

посадових обов'язкiв;
- професiйна cyM.,riHHa праця, якiсть робоl,и;
- особистий внесок в виконання планiв та заходiв I_{eHTpy;

- piBeHb виконавчоТ, трудовоТ дисциir.,iiни, iнiцiативнiсгь у робо,гi;
- виконання роботи не передбаченот посадовими обов'язками,

ллл лЁ.л^,iJикOiiаilня дOла,i,кOijого оосяг\. заtsдань;

- стабiльна, багаторiчна праця;
- ппгэцirпlliq .li,гипТ nn,fi,r,.,, ппаrriо-rr-iо I Iд--пr,- Uijl UHi jЦЦiХ Чl i i\vi PUUv l lr rrpйrilulltliiiu r+!lr r pJ, СТВОРеIIIIЯ

сприятливого мiкроклiмату в колективi ;

- систе},tатична робота щодо злдiцнення та цокращення л,rатерiачьно-
технiчноi бази Щентру;

- стRорення належних умов забезпечення охорони життя та здоров'я
працiвникiв IJeHTpy;

- органiзацiя та проведення освiтнъого пDоцесу вiлповiцно до вимог
законодавства.

- Забезпечення чiткого та сво€часного виконання наказiв начаJIъника
вiддiлу освiти, директора Щентрlr, рiшенъ селищноI ради;

- забезпечення постiйного контролю за ефективним та рацiональним
використанням енергоносiiв;
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- дотримання норм трудовот дисциплiни та правил внутрiшнього
трудового розпорядку;

- забезпечення органiзацiТ роботи щодо облiку та збереження
матерiальних цiнностей ;

- сумлiнне ставлення до виконання функцiоналъних обов'язкiв;
- дотримання в роботi вимог дiючого трудового законодавства' Правил

внутрiшнього трудового розпорядку, iнших нормативно-правових
aKTiB, якi регламентуюТь рiзнi сторонИ ix труловоТ дiяльностi;

- вiдсутнiсть порушень трудовот дисциплiни, технiки безпеки та
охорони праui.

премiювання також здiйснюеться до професiйних свя.г, святкових та
ювiлейних дат, установлених Указом Президента Украiни.

3.Порядок визначення фо,rду премiювання:

3.i. Премiювання може здiйснюватися за результатами працi за мiсяць,
квартаJI, пiврiччя, pik, а також до державних, професiйних свят та особистих
товiлейних дат.

З-2.На виплату премiй спрямовуються кошти, cTBopeHi за рахунокпремiального фоrrду та за рахунок економii фоrду or,rrur" працi, яка
визначаетъgя як рiзниця мiж затвердженими пJIановими кошториgними
призначеннями по фонду оплати працi (зi змiнами вiдповiдно законодавства) та
сумою фактичних видаткiв фонцу оцла.ти працi за вiдповiдниЙ перiод.

З.3. Видатки на премiювання плаНуютьсЯ та здiйсНюються в межах фо,,ду
заробiтноТ плати, затвердженого в кошторисах доходiв i видаткiв Центру нЬ
вiдповiдний piK.

. З.4. Конкретний розмiр премii працiвникiв визначаетъся у процентному
вlдношеннr до посадового oKJIa.ц/.

4. Пере.пiк показнпкiво при наявностi якпх розмiр
премll- може буг$ зменшений або повнiстю позбавленцй:

HapaxoBaHoI

неналежне
iнструкцiею;

- порчrТJення тoуловоТ ,цисциплiни. поавил TexHiKy безпеки. регламентч
lцодо органiзацiТ використання робочого часу та режиму роботи,
прогули;

- порушення cTpoKiB виконання завданъ;
- наявнiсть випадкiв неналежного контролю за зберiгання матерiальних

тtiнностей.
4.1. Праuiвники, якi отримали догану, перевищили своi повноваженIбt,

здiйснили прогул, перебуваJIи на роботi у нетверезому cTaHi, неодноразово
СПiЗНИЛИСЯ На РОбОТУ без поважних причин або скоij-rи iнший uu""on
позбавляються премiТ повнiстю.
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4.2 За перiоди вiдпусток (основнот, додатковот та iнших, передбачених

законодавством), тимчасовоТ непрацездатностi та iнших випадках, коли згiдно

iз законодавством виплати IIроводяться з розрахунку середньоI заробiтноi

плати, мiсячна премiя нарахову€тъся пропорчiйно вiдпрацьованому часу,

св-sткова премiя виц-ца-ч)/стъся R поRЕоNlу розмiрi цеза-цежно вiд кi-цькостr

вiдпрачьованих днiв в мiсяцi виплати премiТ.

5. Протягом строку дiт дисциплiнарного стягнення премii до
працiвникiв не застосову€ться (ст. 151 КЗпПУ).

Уповноважений представник
трудового колективу:

консу.iiь,ган,i,)
сiльсъкоТ ради психолог

сlльськоl ради
сЕрЕдюк Яна CABILЬKA

rрц

0ЕлАстl
iOд
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ДОДАТОК Л9 2

Що Колективного договору
iчiiж адмiнiстрацiсю i трудовип,i
колективом
<<Т нклтози вно-песчрс ного TleHTnv)
РайгородоцькоТ сiльськоТ ради
Берличiвського району
}t и,i,tlмирс bKtlT t-lб;-rас,гi

на2021- 2025 рр.

ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок надання щорiчноi грошовоi винагороди педагогiчним

працiвникам за сумлiнпу працю i зразкове виконання сJ-rужбових обов'язкiв

1.IIlорiчна_ грошова винагорода гiеда_гогiчцим пратiiвцикалд за сl.м.пiнн1,

працю i зразкове виконання службових обов'язкiв нада€ться вiдповiдно до ст.

57 Закону УкраiЪи "Про ocBiTy", Порядку надання щорiчноТ грошовоТ
винагороди педагогiчним працiвникам навчальних закладiв державноТ та

комунальноТ форми власностi за сумлiнну працю i зразкове виконання служ-
бовl:у, обоз'язi;iз, затверд;I(еIiого ПостаtIовоiо Кэбilrетi \4illiстрiз \/l.'pa:':llI вiд
05.0б.2000 JЮ898 та цього Положення в межах кошторисних призначень.

2.Винагорода надасться кожного року yciM педагогiчним працiвникам
закладу, за виключенням:

- працiвникiв, якi працюють в даному закладi за сумiсництвом;
- працiвнl-;itiв, якi ln;aroTb не знятс дiiсцIлплiнарнс стягненн,<I.

З.Винагорода надаеться педагогiчним працiвникам до професiйного свята

- Дня працiвника освiти, о в разi звiльнення педагогiчного працiвника серед
навчапьного року винагорода виплачу€ться при повному розрахунку з

прачiвником iз врахуванням часу фактичноi роботи.
,4 Dлл, .:_ птт т.л ' ,.r.,, nIToTI4TTa-TL a+. rcЭi}ilР tsiiНаГОРСДii i{ОЖНОМУ fiРаЦitsН}lКУ tsРiЭНаЧаеТЪСЯ ;{а СПiЛЬНОiчi}

засiданнi керiвництва установи та ради трудового колективу.
5. При визначеннi розмiру винагороди враховуеться:
- сумлiнна праця, зразкове виконання службових обов'язкiв, виконання

правил внутрiшнього трудового розпорядку;
- прояв творчоi iнiцiативи, впровадження нового педагогiчного досвiду;
- збереження та використання учбово-матерiальноi бази та технiчних

засобiв навчанt{,я, оформпення кабiнетi вr виготовцення на.очностi;
- проведення lтросвiтницьких заходiв, робота з батьками;
- додерхtання вимог з охорони прачi та технiки безпеки, caHiTapHo-

гiгiенiчного режиму.
6. Винагорода надаеться на пiдставi наказу керiвника (лиректора),

псгсджеFiсго з i,повЕlсваже}{и}l трi,дового KoxeiiTilBy.
7. Розмiр щорiчноi грошовоi винагороди не може перевиIцувати одного

посадового окладу (ставки заробiтноi плати) з урахуванням пiдвиrцень на день
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видання наказу про виплату винагороди, та не може бути менше 5а%
посадового окладу (ставки заробiтноТ плати).

8. Працiвники, яким у зв'язк1, iз застосуванням до них дисциплiнарних
стягненъ не одержали винагороди, у разi визнання таких дисциплiнарних
ст_sгцень непраRо\{iрнишrи RиЕа_горопа. Rип_ца.чу€ться 1, розмrрi, не меншоц{}/ за
середнiй розмiр винагороди по даному установи.

9. Тим педагогiчним працiвникам, якi вiдпрацюваJIи неповний
календарний piK, виплачувати винагороду пропорчiйно вiдпрацьованому часу
за кiлькiсть повних вiдпрацьованих мiсяцiв в навчапъному рочi.

Прuмimка:
Керiвники закладiв освiти вiдповiдно до Постанови КМ УкраТни Ns 1298

вiл З0.03.2002р. " Про огtлату rlpaili прачiвникiв на ocHoBi Слиноi тарифнtiТ
сiтки розрядiв i коефiцiснтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та
органiзаrriй окремих галчзей бюджетноТ сфеDи" (i. змiнами. внесеними
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вlд 22 серпня 2005 р. J\Гч 790) , мають
право затверджувати порядок i розмiри премiюванюI працiвникiв вiдповiдно до
iх особистого внеску в загаJIьнi резуlтьтати роботи, в межах фоrду заробiтноТ
плати, затвердженого в кошторисах доходiв i видаткiв.

Уповноважений представник
трудового колективу:

сlлъсько1
психолог

трт т

сЕрЕдок Яна CABILЪKA
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ДОДАТОК ЛЬ З

Що Колективного договору
мiж адмiнiстрацiсю i трудовим
колективом
<<Iнклюзивцо-ресурсн ого цецт11v)
Райгородоцькоi сiльськоТ ради
Берличiвського району
Житомирськоi' областi
на2021- 2025 рр.

пЕрЕлIк
категорiй працiвникiв, зайнятих на роботах з важкими i шкiдливими

умовами працi та особlrивий характер працi, яким за наслiдками атестацii
робочих мiсць нада€ться додаткова оплачувана вiдпустка

Вiдповiдно до Списку виробництв, робiт, цехiв, професiй, гIосад, зайнятiсть
працiвникiв в яких да€ право на r_rдорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз
шкiдltивими i важкими умOвами працi та за tlсобливий характер працi,
затвердЖеногО Постановою Кабiнету MiHicTpiB вiд 17 листопада 1997р.:ъ ]zqo
"Про сцисок виробниrtтв, робiт, професiй, цоса-д пра_цiвникiв, робоrч_ .яких
пов'язана з пiдвищенням нервово-емоцiйного та iнтелектуального
навантаження, або виконусться в особливих, природних, географiчних i
геологiчних умовах та в умовах пiдвишеного ризикУ для здоров'я'' , лиiтом МО
УкраiЪи J\Ъ Tl9 - 96 вiд 11.0З.1996 РокУ, oKpeMi категорiТ працiвникiв маютъ
ijpaBo на додатковi вiдпусткii TaKoi трлlвалостi:
1. Прибиральник службових примiшень, зайнятий прибиранням загальних
чбиралень та санвузлiв - 4 каленларнi лнi.
2.Водiй автомобiля вантажнiстю вiд 1,5 т до З т - 4 каленДарнi днi. Вiд 3 т i
вище - 7 календарних днiв.
З.",Тiкар, персон.L.I медичний, середнiй та молодший закладiв (груп) освiти для
дiтей з фiзичними вадами або з ураженнrIм центральнот нервовот системи з
порущенням опорно-р)iхоRого ацарату без Пооуrrrення психiкц - 7 ка_цендарних
днiв.
6. Лiкар установ освiти - 7 календарних днiв.
1. ПерсОнал медИчниЙ середнiЙ устаноВ освiтИ - 7 календарних днiв.
8. Працiвники бухгаrrтерiй - 4 каленларнi днi.

Тривалiсть кожноТ вiдпусткрr нада€ться у календарЁих днях.

к

Iрц

Уповноважений представни к
трудового колективу:
Фахiвець(консультант)

Iрцк
2t

психопог
сiльськоi ради

Яна CABILЪKA

06,тАсIl



ДОДАТОК Л9 4

Що Колективного договору
MirK алмiнiстрацiею i,груловиьл
колективом
<<Iнклюзивцо-рес)/рсного цецтр)/))
Райгородоцькоi сiльськоТ ради
Берличiвського району
}tитомирсъкоТ областi
на2021- 2025 рр.

ПЕРЕЛIК РОБIТ
з нееприятливимIl умовами працi, на яких встановJIюються

доплати в розмiрi 10% та |2а/о ставки заробiтноi плати
працiвникам з важкими i шкiдливими умовами працi

1. Bci ВИДИ РОбiТ, ВикоЕУВанi у навч€uIьно-виховЕих закJIадах, установах при
переведеннi Тх на особливий санiтарно-епiдемiологiчний режим роботи.

2. Робота з хJIоруваннr{м води, з виготовленнrIм дезинфiкуючих розчинiв, а
також з Тх використаннrIм (гrрибиральницi службових примiщенъ, старшi
медичнi сестри).

З. Мiсячнi посадовi окJIади працiвникiв, якi використовуютъ в роботi
дезинфiкуючi засоби, а також TlDq якi зайнятi прибираннrIм туалетiв
пiдвишlуrоться на ю % посадового (мiсячного окладу) згiдно пп. г п.З
наказУ MiHicTePcTBa освiти i науКи УкраiЪи вiД 26.а9.2005 р. J\Гs 557'' Про
впорядкУваЕнЯ умоВ оIтдати працi та затвердженIUI схем тарифншi
розрядiв працiвникiв навч€UIъних закладiв, установ освiти та наукових
установ", пп. г п.З наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи Ns б41 вiд
25.10.2005 р. без атестацiТробочих мiсць

Керiвник: Уповноважений представнI.rк
трудового колектпву:
Ф ахiвецъ(консультант)

психолог
сiльськоi ради

Яна CABIIФKA
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додАток Jф 5

.Що Колективного договору
мiж адмiнiстрацiсю i трудовим
колективом
<<Iнклюзи вно-ресурсного IJeHTpv>
Райгородоцькоi сiльс ькоТ ради
Бердичiвського району
ЖитомирськоТ областi
на 2021- 2025 рр.

пЕрЕлIк
посад працiвникiв з ненормоваIIим робочим

днем системп MiHicTepcTBa освiти i наукио молодi та епорту Украiни,
яким може надаватися додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю

до 7 календарних днiв вiдповiдно до колективних договорiв

1. lиректор IPIJ РайгородоцькоТ сiльськоi ради - додаткова оплачувана
вiдпустка тривалiстю 5 календарних днiв.

2. ФахiВецъ(конСутътант) IPI] РалiгородсцькоТ сiльсъкоi ради _ додаткова
оплачувана вiдпустка трив€Lтiстю 3 календарних днi.

З. БухгаЛтер - додаткоВа оплачувана вiдпустка тривалiстю 3 календарних
днi.

сlльсъко1

Уповноважений представник
трудового колективу:
Фахiвець(консуль ган т)

психолог
rрц сlльськоl ?ад,и

Яна CABIIфKA

q'

q
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додАток ль 6
Що Колективного договору
мiж адмiнiстрацiсю i трудсlвим
колективом
<<I нклюзивЕо-ресурс но го I teHTp}/))

РайгородоцькоТ сiльськоi ради
Берличiвського району
ПtитомирськоТ областi
на 2021r- 2025 рр.

прАвилА
внутрiшнього трудового розпорядку для працiвникiв

<<iнклюзивно-ресурсного центру>) Райrородоцькоi сiльськоi ради
Житомирського району Житомирськоi областi на 2021- 2025 рр.

I. Загальнi положення

i. Правиlта внутрiшнього трудового розпорядку дJIя працiвникiв
<<Iнклюзивно-ресурсного центру> Райгородоцькоi сiльськоТ ради
Берличiвеького районч }Китоrr,tирсъкоТ об.ца.стi (.dсlцi {РЦ РайгородоцькоТ
сiльськоТ ради) розробленi на пiдставi Типових правил внутрiшнього трудового

розпорядку для працiвникiв державних навчапьно-виховних закладiв УкраТни
(зi змiнами), затвердженого наказом VliHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд
20.\2.1993 J\b 455, зареестрованого в lr4iHicTepcTBi юстичiТ УкраТни 02.06.1994
h,i- la1 /1?лJtty -t- ii jJw.

2. Вiдгrовiдно до КонституцiТ УкраТни громадяни Украiни маютъ право на
працю, тобто на одержання гарантованоТ роботи з оплатою працi вiдповiдно до
ii кiлькостi та якостi i не нижче встановленого державою мiнiмального розмiру,
включаючи право на вибiр професiТ, роду занять i роботи вiдповiдно до
fiокликання, здiбностей, професiйноi гriдготtrвки, t_lсвiти та з урахуванням
суспiльних потреб. В IРЦ Райгородоцъкоi сiльськоТ ради трудова дисциплiна
rР)iЦТУСтЬСя Еа Свiдомоцду i сlrь,l_чiццоIчl}i викQцацнi працiвниками cBoi! трудовцх
обов'язкiв i с необхiдною умовою органiзацiТ ефективноТ праui i навчально-
виховного процесу.

Трудова дисциплiна забезпечу€ться методами переконання та заохочення
до сумлiнноТ працi. Що порушникiв дисциплiни застосовуються заходи
__-л----.--:дriсц}lплt Еарного та гроi,iадс ьiiого вппиву.

3.Цi llравила поширюються на Bcix працiвникiв IРЦ РайгородоцькоТ
сiльськоТ ради (шо прачюють на основним мiсцем роботи, за сумiсництвом, за

цивiльно-правовою угодою).
4. Метою цих Правил е визначення обов'язкiв педагогiчних та iнших

працiвникiв IPil РайгородоцькоТ сiльськоТ ради, передбачених нормами, якi
встановлюють внутрiшнiй розпорядок в закладi.

5. Yci питаЕЕя, пов'язанi iз застос)/ванця\4 Прави-ч внlrтрiшнього

розпорядку, розв'язуе директор lРЩ Райгородоцькоi сiльськоТ ради в межах
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наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених
законодавством i Правилами внутрiшнього розпорядку, спiльно
погодженням з трудовим колективом.

дiючим
або за

II. Порядок прийняття i звiльнення працiвцикiв.

6. Громадяни УкраiЪи вiлъно обирають види дiялъностi, не забороненi
законодавством, а також професiю, мiсце роботl-r вiдповiдно до cBoix
здiбностей.

Працiвнliки IPIj Райгородоцькоi сiльськоТ Ради прилi,пiаються на роботу
директором вiдповiдно до чинного законодавства. На посади педагогiчних
гrрацiвникiв центру гtризначаються особи. якi мають вишy педагогiчну
(шсихологiчну) ocBiTy за спецiальнiстю <<Корекцiйна ocBiTa>, <Дефектологiя>>,
<<Психологiя>>, <Спецiальна ocBiTa)) не нижче ступеня магiстра або ocBiTHbo-
квалiфiкацiйного рiвня спецiалiст.

призначення на посади педагогiчних працiвникiв центру здiйсню€ться
на ocнoBi наказу директора у порядку, визначечом,ч чинним законодавством.

7. При прийняттi на роботу директор IРЩ РайгородоцькоТ сiльськоi ради
зобов'язаний попросити вiд особи, що працевлаштовуеться:
- особисту заяву;
- ПОДаНЕЯ ТРУлОвоТ книжки, оформленоТ у встановленому порядку;
- пред'явлеFiня ilаспортJ-;
- диплом або iнший документ про ocBiTy чи професiйну пiдготовку;
- вiйськовослyжбовцi. звiльненi iз Збройних сил Укратни. Служби безпеки

УкраiЪи, Прикорлонних вiйськ УкраТни, I]ивiльноТ оборони УкраiЪи,
управлiння охорони вищих посадових осiб Укратни, iнших вiйськових
формувань, створених вiдповiдно до законодавства Укратни, та
вiйськовослужбовцi, звiльненi iз Збройних Сил колишнього Союзу i Збройних
Си"u держав учасниrtь СНД, шрец'яв.пяютъ вiйськовий квиток.

особи, якi влаштовуються на роботу, що вимагас спецiалъних знанъ,
зобов'язанi шодати вiдповiднi документи про ocBiTy чи професiйну пiдготовку
(диплом, атестат, посвiдчення), копii яких завiряються директором i
з€шишаються в особовiй справi працiвника. особи, якi приймаються до IPL{
раlyiгородоцькст сiльськоi радri, зобов'язаrтi fiодатrr ivieдrfliн}tiyi висiiовок прс
вiдсутнiсть протипоказань для роботи в ycTaHoBi.

ПРИ УКлаДаннi трудового договорч забоооня€тъся вимагати вiд осiб, якi
постугIають на роботу, вiдомостi про iх партiйну та нацiональну приналежнiсть,
ПОХОДження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

8. Посади педагогiчних працiвникiв замiщуються вiдповiдно до вимоr-
Закону УкраiЪи ,,Про ocBiTy", пПро дошкiльну ocBiry>>, постанови КМУ пПро
затвердженнlI Положення про iнклюзивно-рес}/рсний цецтр); iнших
законодавчих aKTiB.

9. Працiвники IРЩ РайгородоцькоТ сiлъськоТ ради, мо)йqдь працювати за
сумiсництвом вiдповiдно до чинного законодавства.
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10. Прийняття на роботу оформлясться наказом роботодавця, який

оголошусться працiвнику пiд пiдпис.
1i. Ёа осiб, якi пропрацювали понад п'ять днiв, ведуться трудовi книжки, На

тих, хто працю€ за сумiсництвом, трудовi книжки ведуться за основним мiсцем

роботи_ На осiб, -sKi працюютЬ ца }/мовах пого.динноТ оп-цати, трудова кцижка-

ведеться за умови, якщо ця робота е основною,

запис у трудову книжку вiдомостей про роботу за сумiсництвом

проводиться за бажанням працiвника власником або уповноваженим органом за

мiсцем основноТ роботи.
Всдення ТРуЛОВОi кЕижкрi необхiдно здiрiснювати згiДно з iнсТрукцiсЮ ,',ПрО

порядок ведення трудових книжок на пiдпри€мствах, в установах i органiзацiях,

.uru.po*eHoT спiльним наказом MiHicTepcTBa працi, MiHicTepcTBa юстицii i

MiHicTepcTBa соцiаJIъного захисту населення УкраiЪи вiд 29 лиrlня 199З року N
58.

трудовi книжки працiвникiв зберiгаються як документи суворо1 звlтност1 в

<<Iнклюзивно-ресУрсномУ центрi> РайгородоцькоТ сiльськоi Ради
Берличiвського району ЖитомирськоТ областi,

Вiдповiд-u"i.ru за органiзацiю ведення облiку, зберiгання i видачу

трудових книжок покладасться на керiвника (лиректора) закладу.

|2. Приймаючи працiвника або переводячи його в установленому порядку

на iншу роботу, директор зобов'язаний:
- роз'яЙитлi ,rрuчir"оrкf лiого права i обов'язкрr та icToTHi YrviоBri працi;

наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буле працювати, небезпечних i

шкiдливи* 
""роб"ичих фактооiв. якi ше не усунуто. та можливi наслiдки iх

впливу на здоров'я; його права на пiльги i компенсацii за роботу в таких

умовах вiдповiдно до чинного законодавства i колективного договору;

- ознайомити працiвника з iiравилами внутрiшнього розпорядку та

колективним договором;
- визначити прат{iвник1, робоче мiсце, забезпечити його необхiдними д-r]-я

роботи засобами;
- проiнструктувати прачiвника з технiки безпеки, виробничоТ caHiTapii, гiгiсни

прачi та протигIожежноТ охорони;
- ознайомлення проводити в письмовiй формi,

1З. Прлrпиненiiя трудового договсру }viO.aк€ iliaTIi ьqiсце }{а лiдстава>,-,,

передбачених чинним законодавством.
|4.розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або

уповноваженого ним органу допускастъся у випадках, передбачених чинним

законодавством.
ЗвiltьненrrЯ педагогiчниХ працiвникiВ У зв'язку iз скороченням обсягу

роботи може мати мiсце тiльки в кiнцi навч€tпьного року.
Звi-цьцеЦн-я цедаГогiчциХ чрацiвнИкiв за резупьтатами aTecTaTlii, а та-кож у

випадках лiквiдацiт Райгородоцькоi сiльськоi ради, скороченням кiлъкостi або

штату працiвникiв здiйснюсться у вiдповiдностi з чинним законодавством.

15. Припинення трудового договору оформля€ться наказом керiвника

закладу.
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Керiвник зобов'язаниft в день звiльненriя видати працiвниковi належно
оформлену трудову книжку i провести з ним розрахунок у вiдповiдностi з
чинним законодавством. Записи про причини звiльнення у труловiй книжцi
повиннi проводитись у вiдповiдностi з формулюванням чинного законодавства
iз цосила-цц-{м на_ вiдповiдъlцй п)lнкт, ста-ттю закону"

,Щнем звiльнення вважаеться останнiй день роботи.

III. OcHoBHi права та обов'язки працiвникiв

16. Педагогiчнi працiвнлlклi iчifiють iipаBo II?i
- захист професiйноi честi, гiдностi;
- вiльний вибiр форr, методiв, засобiв навчання. виявлення педагогiчноi
iнiцiативи;
- iндивiду€tльну педагогiчну дiяльнiсть;
- участь у громадському самоврядуваннi;
- користування оплачуваною вiдпусткою з виплатою матерiальноТ допомоги на
оздоровленнrI
законодавства;

в розмlрi посадового чинного

- пiдвиlцення квалiфiкацiТ, перепiдготовку, вiльний вибiр змiсту, про|рам, форirl
навчаЕнrI, органiзацiй та установ, якi здiйснюють пiдвищення квалiфiкацii i
перепiдготовку.

зобов'язанi:
працювати сумлiнно, виконувати педагогiчний робочий режим та план роботи,
вимоги Статуту закладу i Правила внутрiшнього розпорядку. дотримуватись
дисциплiни працi;
виконувати вимоги з охорони працi,, технiки безпеки, виробничоi caHiTapiT,

протипожежноТ безпеки, передбаченi вiдповiдними гlравиJ-Iами та iнструкцiями;
берегти обладнання, iHBeHTap, матерiали, навчальнi посiбники тоlцо,
виховувати )i виховантtiв бережливе ставлення до ма,йна зак.цацу;
нести персонаJIьну вiдповiдальнiсть про нерозголошеннlI персон€Lльних даних
дiтей, що прохо дили комплексну оцiнку в ycTaнoBi чи перебувають на облiку в
IPI_\ Райгородоцъкоi сiлъськоТ ради.

Працiвники установи в установленi строки повиннi проходити медичний
огляд у вiдповiдностi з чинниfuI закоЕодавстtsоiчi.

18. Педагогiчнi працiвники IPI_{ РайгородоцькоТ сiльськоi ради повиннr:
проводити комплексну оцiнку особи з метою визначення особливих ocBiTHix
потреб, за вiдповiдними до посадових обов'язкiв, напрямками;

робити та оформлювати експертнi висновки на ocнoBi даню< комrlлексноi оцiнки
особи за напрямками (компетенцii, потреби, рекомендацii тощо) з ypaxyBaнIul
потенцiйних можливостей та iндивiдуаьЕих особливостей особи;.
гrриймати у{асть у засiданнях фахiвцiв центру та узагальненнях результатiв
комплексноТ оцiнки (приймасться колегiальне рiшення про напрями, обсяг
психолого-педагогiчноi допомоги дiтям з особливими освiтнiми потребами lдля
дитини з iнвалiднiстю - з урахуванням iндивiдуальноi програмиреабiлiтацiТ).
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- ознайомлювати батькiв (одного з батъкiв) або законних представникiв дитини з

особливими освiтнiми потребами з висновком про комrrлексну оцiнку, умовами
навчання та надання психолого-педагtэгiчнот допомоги у навчальних закладах iy
разi здобуття дитиною дошкiльноi чи загальноТ середньоi освiти).

- оформJIюва-ти результати комц_цекснот оlliнки (в електронцо\4}/ та црукоRа_цо\4у

виглядi) i зберiгати в центрi та надавати батькам (одному з батъкiв) або ЗакОннИМ

представникам дитини за письмовим зверненням;
- надавати рекомендацii щодо складаннjI, виконання, коригування iндивiдуальних

проI рам розвитку дiтей з особливими освiтнiми потребами в частинi надання

псiiхолого-iiедагогiчноТ ДОilОiчiОГri, зпriсту, фор;,"i Та ivi€TOfiiB навчання вiдповiдно

до потенцiйних можливостей дитини;
- надавати консyльтацiт та взасмодiяти з педагогiчними прачiвниками дошкiльних.

загаJIьноосвiтнiх навчаJIьних закладiв з питань органiзацiт iнклюзивного
навчання,

- братИ участЬ У командi психолоГо-педагОгiчного супроводу особи в закладi

освiти, участь у розробленнi i] iндивiдуальноТ програми розвитку;
- надавати методичну допоN4оry педагогiчним працiвникам доrшкiльних i

заг€ulьноосвiтнiх закладiв, батькам (одному з батькiв) або законним
представникам дiтей з особливими освiтнiми потребами rцодо особливОСтеЙ

органiзацii надання психолого-педагогiчноi допомоги таким дiтям;
- взасмодiяти з педагогiчними працiвниками дошкiльних i загальноосвiтнiх

лл__-л-:*siiк.1lалiБ щuдо виксiiаннЯ РеКОiчi€ндаЦili, ЗаЗНаЧеН-kiХ У ВИСНОВКУ ЦеiiТРУ, ЩОДО

проведення оцiнки розвитку дитини з особливими освiтнiми потребамИ;

- надавати консультацiТ батькам (одному з батькiв) або законним предсТаВникаМ

дiтей з особливими освiтнiми потребами стосовно мережi дошкiльних i
заг€шьноосвiтнiх навчаJIьних закладiв для здобуття повноi заг€шьноТ сеРедньоТ

освiти' наявних ocBiTHix, медичних, соцiальних pecypciB дгlя надання допоМоги
таким дiтям;

- нада.вати консультативно-лросвrтницьку допомогу ба-тькам (одном1. з баТькiв)

або законним представникам дiтей з особливими освiтнiми потребами У

формуваннi позитивноТ мотивацiТ щодо розвитку таких лiтей;
- надавати корекцiйно-розвитковi та психолого-педагогiчнi послуги дiтям З

особливими освiтнiми потребами:
,/ дiтямi раннъого та дсiпкiлънсгс BiKy, якi не вlдвiдуrсть заклаДи доlпкiльriОl

освiти;
/ дiтям, якi здобувають ocBiTy у формi педагогiчного патронажУ;
- приймати участь та органiзовувати iнформачiйно-просвiтницькУ

дiяльнiсть шляхом проведення конференцiй, ceMiHapiB, засiдань За

кругJIим cTojIoM, майстер-класiв з питанъ органiзацiТ надання педагогiчнОi

допомоги дiтям з особливими освiтнiми потребами;
- вза€модrяти з органами мiсrrевого самовр-ядува.нця9 цавчальцими

закJIадами освiти, закладами охорони здоров'я, закладами соцiальногО
захисту, службами у справах дiтей, громадськими об'сднаннями щоДо
виявлення,га надання свосчасноТ корекцiйно-розвитковоТ та психолоГО-



педагогiчноi допомоги дiтям з особливими освiтнiми потребами
починаючи з раннього BiKy;

- брати участъ у пiдготовцi поточних та перспективних планiв iРЦ
Райгородоцькоi сiльсъкоТ ради, органiзацiйно-методичних документiв;

- вести вiдповiдну док}/\4ентацiю IPI] Райгоро.д,оцькоТ сiльськоТ ра,ди;
- додержуватися педагогiчноi етики, MopaJIi, поважати гiднiсть дитини з

ООП;
- захишIати дiтей вiд булъ-яких фор* фiзичного або психiчного насильства;
- постiйно пiдвиtцувати свiй професiйний piBeHb, педагогiчну майстернiсть

; -- --t Jcrl сLiDгlJ I\JJID,JPJ.

19. Коло обов'язкiв (робiт), що мас кожний працiвник за сво€ю
спецiальнiстю, квалiфiкацiсю чи посадою. визначаеться посадовими
iнструкцiями i положеннями, затвердженими в установленому порядку
квалiфiкацiйними довiдниками посад службовцiв i тарифно-квалiфiкацiйними
довiдниками робiт професiй робiтникiв, положеннlIми i Iiравилами
внутрiшнього розпорядку IPI-{ РайгородоцькоТ сiльськоТ ради де цi обов'язки
конкпети?\лбт}-ся.

З посадовими обов'язками працiвник ознайомлюеться пiд пiдпис.

IV. OcHoBHi обов'язки директора IРЩ Райгородоцькоi сiльськоТ ради

1л п---лл__-л-л Ir)I l г,tл-ч-_л - ллал _r--л-----"-zU. ЛiiРеКТОР lrЦ rаilГОРОДОЦЬКОl СlЛЬСЬКОi ljаДli. ЗОООВ'ЯЗаlf liИ;
планувати та органiзовувати роботу в IPI_{ РайгородоцькоТ сiльськоТ ради,
видавати вiдповiдно до компетенцiТ накази. контролювати Тх виконання.
затверджувати посадовi iнструкцiТ фахiвцiв IPI_{ РайгородоцькоТ сiльськоi
ради;
призначати на посади працiвникiв iРЦ Р,айгородоцькоТ сiльсъкоi ради,
звiльняти ik iз займаноi посади вiдповiдно до законодавства, заохочувати
тrрацiвникiв IРЦ Райгоро,tоттькоТ ci:TbcbKoT ради i накладати на- них
дисциплiнарнi стягнення;
створювати належнi умови для продуктивноТ прачi фахiвцiв IРЦ
Райгородоцькоi сiлъськоi ради, пiдвишення Тх фахового i
квалiфiкацiйного рiвня, впровадження сучасних методик проведення
fiсихологс-fiедагогiчноi оцiнки, HoBiTHix технолсгllYl наданЕя liс}tхолсго-
шедагогiчних та корекцiйно-розвиткових послуг особам з ООП;
визначити педагогiчним працiвникам робочi мiсця, своечасно доводити
до вiдома графiк роботи та план роботи, забезпечувати ix необхiдними
засобами роботи;
удосконаJIювати робочий процес, впроваджувати в практику кращий

досвiд роботи, розглядати пропозицii педагогiчних та iнших працiвникiв,
спряN{ованi на полiшшенчя роботи IРЩ Ра.йгороцоцькоi сiлъськоТ ради;
органiзувати пiдготовку необхiдноТ кiлькостi педагогiчних кадрiв, ik
атестацiю, правове i професiйне навчання;

э4



- контролювати виплату заробiтнот плати педагогiчним та iншим

.rрuчi"rrrкам у встановленi строки. Надавати вiдпустки BciM працiвникам

установи вiдповiдно до i,рафiка вiдпусток;
- встановлювати працiвникам розмiри премiй, винагород, надбавок та

доцJI2т ча_ передбачеЕих ко-цективним договором "га- зaкоцода-вства-}4

умовах;
- забезпечити умови технiки безпеки, виробничот caHiTapii, належне

технiчне обладнання Bcix робочих мiсць,, створювати здоровi та безпечнi

умови прачi, необхiднi для виконання працiвниками трудових обов'язкiв;

- дотрriП,iJВаТ!rСь чiiнного законодавства, aKTliBHo BiiКopiicToByBaTii засобli

щодо вдоскон€lJIення управлiння, змiцнення трудовоТ дисциплiни;
-ДоДержYВаТисЬУМоВкоНтракТУТакоЛекТиВНоГоДоГоВорУ;
- своечасно подавати ЗасновникУ IрЦ Райгородоцькоi сiльсъкоТ Ради

встановлену статистичн1, звiтнiсть про дiяльнiсть I-{eHTpy, а також iншi
необхiдНi вiдомоСтi прО роботу i стан IPi{ РайгородоцькоТ сiлъськоi ради;

- забезпечувати належне утримання примiщення, освiтлення, вентиляцiТ,

обладттання, створювати на-цежнi умови для зберiганця верхнього олягу

прачiвникiв закладу, дiтей та ix представникiв.

V. Робочий час i його використання

.1 L) тL-rIТ Райгородоцъкоi сiлъськоТ радli встаIiовити п'ятLiденнрrй робочий-i. 
jf rгi_{

тиждень з двома вихiдними днями. При п'ятиденному робочому тижнi

тривалiсть щоденнот роботи (змiни), час початку i закiнчення роботи та

обiдньот перерви визначасться цими Правилами внутрiшнього розпорядку та

графiком, якi затверджуе директор Iрц Райгородоцъкот сiльськоi Ради за

погодженням з трудовим колективом.

{Hi тижня Часи роботи: Перерва

Для
педагогiчних
працiвникiв

Для
непедагогiчних

тlрацiвникiв
lрц

Понсдiзiок с8.0с-16.с0 лолл1-^лUo.UU- i / .UU
lл лл 1л aлLL.VV- |Z.3V

BiBTopoK 08.00-16.00 08.00-17.00 12.00-12.30

08,00-16.00 08,00- 17.00 12.00-1'2"30

08.00-16.00 08.00-17.00 12.00-]l2.з0

П'ятниця 08.00-14.30 08.00-15.30 12.00-12.30

Прийом громадян фахiвцями IPI]
Райгородоцькоi сiльськоТ ради з ycix

питань, що наJIежать до Тх

компетенцii

Понедiлок
BiBTopoK
Середа
Четвер

П'ятниця

Середа
Четвер



Проведення комплексноТ оцiнки
розвитку

BiBTopoK
Четвер

Проведення корекцiйно -
розвиткових зашIть

BiBTopoK
Середа
ттл__ л_л=-rU i Бýij

Засiдання фахiвцiв IPI_{
РяйгппrrчпtlккпТ r-iпксккпТ пя пL ?

i"''л-'

питань комплекснот оцiнки
Методична робота.

П'ятниця

22. Т ривалi сть робочого тижня встановлю€ться :

- дгtя педагогiчних працiвникiв - Зб годин на тиждень;
- iнших працiвникiв - згiдно штатного розпису (40 годин на тижденъ).

2З. Встановити для працiвникiв, обiдню перерву протягом 30 хвилин
(враховуточи т€, що працiвники вiльно використов)lютъ rдей час). Обlдня
ПеРерВа за необхiдностi може використовуватися працiвниками для виконаннrI
робочих завдань. У такому разi час закiнчення роботи зменшу€ться на пiв
години.

24. Встановити час початку робочого дня:
* для дi,iрсктора - э 8.0С;
* для педагогiчних працiвникiв - з 8.00;
* для непедагогiчних працiвникiв - з 8.00.
За погодженням з трудовим колективом деяким окремим групам

працiвникiв (сумiсникам), за окремих умов, може встановлюватись iнший час
початку i закiнчення роботи.

25. Встановити, згiдно з чинним законодавством, передсвятковi днi, що с
ко1_1отшими на годину робочого час}i.

26. B'ci працiвники закладу зобов'язанi бути на робочому мiсцi вчасно. В
межах робочого днrI педагогiчнi працiвники IPIJ РайгородоцькоТ сiльсъкоi радw
повиннi вести Bci види роботи вiдповiдно до посади i робочого плану.

27. У РаЗi хвороби, працiвники IРЦ РайгородоцькоТ сiльськоТ ради
зобов'язанi вчасно повiдоl"iитtt керiвника (лиректсра) IPIj РайгородоцькоТ
сiльськоi Ради про невихiд на роботу. При вiдсутностi педагога або iншого
працiвника закладу керiвник за можливостi вживас заходiв щодо його замiни
iншим педагогом або працiвником або повiдомити батькiв дiтей про
перенесення/вiдмiну заняття фахiвця з дитиною.

28. У РаЗi оДУжання лiсля хвороби працiвники закJrаду зобов'язанi
ГIОВlДОМИТИ вчасно (у денъ закриття лiкарняного) директора IРЦ
РайгоролощъкоТ сiлъсъкоi ради прс час виходу на роботу.

29. ГРафiк надання щорiчних вiдпусток скJIадаеться на кожний
КаЛеНДаРниЙ piK, погоджуеться з трудовим колективом, затверджусться
директором IPI_{ Райгородоцъкоi сiльськоi ради.

Надання вiдпустки директору IРЦ Райгородоцъкоi сiлъсъкоi ради
оформля€тъся нвк?зоiлi Уповнсважеiiого оргаЕIJ управлiння (наказом
нач€LПЬника вiддiлу освiти, культури, молодi та спорту РайгородоцькоТ сiльськоi



ради)' педагогiчним та iншим працiвникам наказом директора rРЦ
райгородоцькоi сiльськоi Ради. Подiл вiдпустки на частини допускаеться за
11роханням працiвника за умови, що основна iT частина була не менше i4 днiв.
перенесення вiдпустки на iнший строк допускасться в порядку, встановленому
чинним законодавством.

ЗаборонЯ€тьсЯ ненаданнЯ щорiчноi вiдпустки протягом двох poKiB
пiдряд.

З0. Працiвникам забороняст,ься:
- ЗМiНЮВаТи на свiй розсуд розклад занять i графiк роботи без погодження

з директором |РТ{ Райгородоцькоi сi.цьськоi раци;- цередоручати виконання трудових обов'язкiв iншим особам;
- палiння в ycTaHoBi;
- допускати дiтей до установи у разi хвороби, яка може загрожувати

здоров'ю iнших дiтей та дорослих;
- ДОПJскати cTopoHHix осiб до кабiнетiв без дозБолу на те адlиiнiстрацii

установи;
- корист)zвання мобiльними телефонами пiд час роботи з дiтьми

(КОРеКЦiЙно-роЗвиткових занять, проведення комплексноТоцiнки дiтей з
ООП);

заборонясться в робочий час:
- вiдволiкати педагогiчних працiвникiв вiд ix безпосереднiх обов'язкiв дJuI
участi в рiзних господарських роботах, не пов'язаних з осЕовною дiяльнiстю, за
винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством.

VI. Заохочення за успiхи в роботi.

1 t ол л-лл,Jt. Ja зр€вкове врiконанЕя cBoix обов'язкiв, тррiвалу i бездогаIiiiу роботу,
новаторство В праui застосовуються заохочення: згiдно Положення про
премiювання (ДОДАТОК Jф 1 ).

з2. За досягнення високих резулътатiв у навчаннi й вихованнi педагогiчнi
працiвники представляються до нагородженнrI державними нагородами,
присвосння почесних звань, вiдзначення державними знаками, грамотами й
iншими видами мораJIьного i матерiального заохочення.

Заохочення оголошуються в наказi, цоRодяться до вiцома всього
колективу закJIаду i заносяться до труловоТ книжки працiвника.

ЗЗ. Працiвникам, якi успiшно i сумлiнно викон).ють своТ обов'язки,
надаються в першу чергу переваги i соцiалънi пiльги в межах cBoJx
повноважень i за рахунок власних коштiв закладу. Таким працiвникам
нада€ться також персtsага пр?I пpocy,BaHHi по роботi.

VII. Стяfненця за порушення труловоi дисциплiни

з4. За порушеннЯ трудовоТ дисциплiнИ дО працiвника може бути
застосовано один з таких видiв стягнення:
- догана,
- звiльнення.

з7



Звiльнення, як дисциплiнарне стягнення може бути застосоване
вiдповiдно п.п.3, 4,7,В ст.40, ст.41 КЗпП Украiни.

2]о застосування дисциплiнарного стягнення директор ловинен зажадати
вiд порушника труловоТ дисциплiни письмовi пояснення.

У випадку вiцмови пратIiвника дати цисьцдовi по_qснення_ склапаtrться
вiдповiдний акт в присутностi З-х осiб.

fiисциплiнарнi стягнення застосовуються безпосередньо пiсля виявлення
провини, аJIе не пiзнiше одного мiсяця вiд дня iJ виявлення, не враховуючи часу
хвороби працiвника або перебування його у вiдпустцi.

ýисциплiнарне стягfrення нс iчfоже бути trакладенс пiзнiiпе fiiccтri рriсяцiв
з дня вчинення проступку.

з7. За кожне порушення тоуловот дисциплiни наклада€ться одне
дисциплiнарне стягнення.

З8. Дисциплiнарне стягнення оголошусться в наказi (розпорядженнi) i
повiдомляеться працiвниковi пiд пiдпис.

З9. Якrцо протягом року з дня накладанюI дисциплiнарного стягнення
працiвника не буле пiддано новом}/ дисциплiнарном)i стягненн}о, то BiTT

вважа€ться таким, що не мас дисциплiнарного стягнення.
Якщо працiвник не допустив нового порушення трудовоi дисциплiни i до

Того ж проявив себе як сумлiнниЙ працiвник, то стягнення може бути зняте до
закiнчення одного року. Протягом строку дiТ дисциплiнарного стягнення заходи
заохочеiiiiя до працiвнлtка iie застосовуються.

40. Щиректор IРЦ РайгородоцъкоТ сiльсъкоТ ради мае право замiсть
накладання дисциплiнарного стягнення передати питання про порYшення
трудовоi дисциплiни на розгляд трудового колективу.

4|. Працiвники, обранi до склалу профспiлкових органiв i не звiльненi
вiд виробничоТ дiяльностi, не можутъ б,чти пiдданi дисцип.l-tiнарному стягненню
без попередньоi згоди Профспiлки прачiвникiв освiти i науки УкраТни.

Керiвник:
Уповноважений представник
трудового колективу:
Ф ахiвець(консу льтант)

сlльсько1 психолог
Iрц р сiльськоТ рап.и

Яна CABIIЩKA

1а

с

сlльськ0l



лодАток J\ъ 7

lo КолективЕого договору: , :-мiж адмiнiстрацiсю 1 тр"vдовим
колективом
<<I н к.цюзивно-ресуосногсl центрч>
Райгородоцькоi сiльськоТ ради
Берличiвського району
ЖитомирськоТ областi
на 2021- 2025 рр.

пЕрЕлIк
пктань (локументiв) соцiальЕо-екопомiчного i трудового характеру, що

погоджуються керiвником установп з уповноваженими представIIиками
трудового колективу

Питання i док}менти

1 Ст. Т42 КЗпП УкраТни
2 Попереднiй та остаточний розподiл навча],Iьного

навантаження
п.л.21-25 Типових правил
втр.
i1.6З lнструкцrТ про порядок
обчислення заробiтноi
пJIати працiвникiв освiти

занять. п.21 Типових правил ВТР
Погодження графiку та режиму роботи установи. П.21 Типових правил ВТР

5 Залучення праliiвникiв у виняткових випадках ло роботи 1,

святковi, вихiднi днi та до надурочних робiт
Ст. 71 КЗпП УкраТни

Графiки вiдпусток Ст.79 КЗпП УкраiЪи
ii.б. 1 .Тиiiовогri ilо.;iоження
про атестацiю
педпрацiвникiв УкраiЪи

8 Згода на розiрвання трудовоIо договору з iнiцiативи
роботодавця з працiвниками. що с членами профспiлки.

ст. 4з, ст..247 КЗпП
Украiни, ст..З8 Закону
УкраТни <Про професiйнi
спiлки, iх права та гарантiТ
дiялъностi>

?гппя чq rnniшrl \/Nrлр тп\ ]пRrlгlr ]llгпрпп\ пп lятt, ппяlti

IIритягнення до дисциплiнарноТ вiдповiда,rьностi працiвникiв.
якi е членами виборних профспiлкових органiв

ст ?i? К?пП Vrrпяi'ни ст Jl= " i-''' '

Закону кПро професiйнi
спiлки. iх права та гарантii
_: -__ -_ л л_:..
лiяjiьiiUс ii))

10 Згода вищого органу профспiлки на звiльнення членiв
виборного профспiлкового органу та iT пiдроздiлiв,
профорганiзаторiв

ст.252 КЗпП УкраiЪи, ст.41
Закону кПро професiйнi
спiлки, i1 права та гарантii
дiяльностi>

Nь
п/п

Пiдстава

a
J

4

6
1

9

з9



11 Звiльнення праuiвникiв за iнiltiативою адмiнiстрацiI з пiдстав.
передбачених п.1 (KpiM лiквiдацii органiзачii) п.п.2-5-7 ст.40,
ii.ii. .j Ui. +i i\ tjiil l J Npciiiiii. iL-,(,iU iiPii.

п.1 ст.40 - скороченнi штатiв, реорганiзачiТ;
п.2 ст. 40 * невiдповiдностi посадi внаслiдок недостатньоТ
квалiЕiкаrrii. аоо стану здоров я:

п.З ст. 40 - систематичного невиконання без поважних причин
посадових обов'язкiв;
п.4 ст. 40 - прогули без пова}кних прлlчин;
п.5 ст. 40 - вiдсутнiсть на роботi бiльше 4-х пriсяцiв BHac-ri.]oK

хвороби (KpiM особливого списку-'):
п.7 ст.40 - появi на роботу в нетверезом5, cTaHil
п.2 ст.4| - винних у дiях при обслуговуваннi матерiашьних
,ri,rrrлл-дй (утттл DлuтI поtАтa *i -a-ооa"цrrrrr.!..9 l !,l. /rlrцu. D.-.!i,, дцrv r u rrrдъ , *-,, _f-lЯ ВТРаl ll -]OBlP Я:

п.3 ст. 41 - аморальному вчинку, несlмiсного з виховними
функцiями

Ст.4З КЗпП УкраТни

lZ iiерелiк робiт. на якi встановлIо€ться доплата за важкi i
несприятливi умови працi, атестацiя робочих мiсць, розмiр
доплат за видами робiт, за складнiсть та напруженiсть у
роботi.

Додаток ЛЪ 9 до цiсТ ж
IHcTpyKuiT

1з Участь у розробцi заходiв щодо охорони працi Ст. 1б1 КЗпП Украiни
I4 Охорона прашi у навчальних кабiнетах. спортзалах. котельнях

тощо
Типовi правила з охорони
праui

15 Тарифiкацiйнi списки п.4, Додатки |,2,З
Т.r.-л.,-rriТ пhлttl,- l1,J,\цll ПОРЯ-]ОК

обчислення зарплати
прачiвникiв освiти.

iб 7]оплати за робот;ч у зак]lадi та ycTaHoBi для дiтей, якi
потребують корекчiТ фiзичного та\або роз}мового розвитку.

п.52^ iHcTplTcuii про
порядок об.шслення
зарплати працiвникiв освiти

17 fiоплати за с}мiшення професiй (поса.r). розширення зони
обслуговування чи збiльшення обсягiв виконyваних робiт

п.52. Iнструкчii про
поря_lок обчислення
зарпJати працiвникiв освiти

18 Положення про премiювання, розмiри MaTepia.,TbHoT допоплоги
та премiй працiвникilм та керiвнику установи.

П.53. IHcTpyKuiT про
поря_]ок обчислення
?:lпп .t1Tl,! п nr t t iqч t,t ri.о_ ncpiTt,t

Уповноважений представник
трудового колективу:

сlльсъко1 консулътант)
психолог

сlльсько1 Dад,и

обпАстl
кOд

сЕрЕлIок

дл

Iрц
Яна CABIIЪKA



додАток лъ 8

tо Колективного договору
мiж адмiнiстрацiсю i,rрулсlвим
колективом
<<Iнклюзцвц о-ресурсного тlецтDу))

РайгородоцькоТ сiльсъкоi ради
Берличiвського району
ПtитомирськоТ областi
на2021- 2025 рр.

Про впорядкування умов оплати працi працiвникiв установ, закладiв та
органiзацiй окремих галузей бюджетноi сфери

( iiocTaHoBa КМУ j\Ъ 1298 вiд З0 серпнrI 2аа2 р.; Постанова J\b 109б в\д25
серпня 2004 року)

.Щоплати i надбавки Розмiри доплат i надбавок
Доплати

За сiт,яiцеllття професiir (посал)

За розширення зони обслуговlr-
ваIiня або збiлъшенtlя обсягч

робiт

за виконання обов'язкiв тимча-
сово вiдсутнього працiвника

За роботу з дiтьми, якi
потребують корекцii фiзичного
та_/ а-бо po-"v мо во го роз в иткч

За завiдування навчальними
.-лЕ2.-ллл -... л .,л_л..лл:i\di ji iJL i .-l,VI il lJ \ (- l dН(rБl

<п -; .лл-,-; - --л,..{",,лт л-п-,/,.Jw DllLU l liiD iйPii,чjiiU,i L luDl\rl

50 вiдсоткiв тарифноi ставки, окладу, якi могли б
виплач-vватися за умови дОдержання нормативнОТ
Ki,TbKocTi працiвникiв.

50 вiдсоткiв тарифноi ставки, окладу вiдсутнього
працiвника

25 вiдсоткiв тарифноi ставки (посадового окладу).

1л 11о/ л:- --._,,Д.. 
,.

l U-,l J'2ti Bi.] TaPiiФHOi CTjBKii
Надбавки

За високi досягнення у прачi
за виконання особливо
важливоТ роботи на певний
TepMiH
За складнiсть та напруженiсть у
роботi
За високу професiйну
майстернiсть

50 вiдсоткiв посадового ок--Iад.ч

50 вiдсоткiв посадового ок-ltаду

50 вiдсоткiв посадового окладу

12О/о тарифноi ставки працiвника

сiлъсько1 ради

Уповноважений представник
трудового колективу:
Ф ахiвець(консультант)

ттrrт,т\aл ттr'\т'

сlльськоl ради
сЕрЕдок

А1

Iрц
Яна САВIIФКА



шriж адмiнiстацiсю i трудовим ко.цект}Iвом
i<IilK;toз;.i Biio-i]ecy6}ci,io го це}i,гру))

fiиректор сЕрЕдюк

скрiплено

1 -2025 рр.

ради

колектрtввr.тr:i догов ip


