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РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Уповноважений орган власника - керівник Бердичівської спеціальної школи 

Житомирської обласної ради в особі директора, що представляє інтереси власника 
і має відповідні повноваження, з однієї сторони та профспілковий комітет 
первинної профспілкової організації Профспілки працівників освіти і науки 
України (далі - профспілковий комітет) в особі голови профспілкового комітету, 
який згідно з ст.247 КЗпП України, ст.38 Закону України «Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності» представляє інтереси працівників Бердичівської 
спеціальної школи у сфері праці, побуту, культури і захищає їх трудові, 
соціально-економічні права та інтереси, отримавши на це відповідні повноваження 
від трудового колективу, з іншої сторони, уклали даний колективний договір (далі 
Договір) про наступне:

1.1. Договір є нормативним актом соціального партнерства, на основі якого 
здійснюється регулювання трудових відносин та вирішення соціально- 
економічних питань і розповсюджується на всіх працівників Бердичівської 
спеціальної школи Житомирської обласної ради. Договір визначає узгоджені 
позиції і дії сторін, спрямовані на співробітництво, створення умов для підвищення 
ефективності роботи закладу освіти, реалізацію на цій основі професійних, 
трудових і соціально-економічних гарантій працівників, забезпечення їх 
конституційних прав.

1.2. Договір укладений на 2022-2026 роки і набирає чинності з дня його 
підписання представниками Сторін.

1.3. Директор Бердичівської спеціальної школи визнає профспілковий комітет 
єдиним повноважним представником всіх працівників закладу в колективних 
переговорах.

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

1



При цьому:

• профспілковий комітет бере на себе зобов’язання сприяти ефективній роботі 
властивими профспілці методами, усвідомлюючи відповідальність за реалізацію 
спільних з керівником закладу цілей та необхідність підвищення якості та 
результативності праці.

• роботодавець зобов’язується дотримуватися вимог чинного законодавства 
України, зокрема законодавства про колективні договори і угоди, про працю, про 
освіту та виконувати зобов’язання цього договору.

Якщо порушення трудових і соціально-економічних прав працівників, 
невиконання зобов’язань Договору буде зумовлено непередбаченими обставинами 
або незаконними діями вищих органів управління освітою, работодавець 
звільняється від відповідальності за умови повідомлення профспілкового комітету 
про виникнення цих обставин.

1.5. Договір укладений на двосторонній основі згідно з Законами України 
«Про колективні договори і угоди», «Про освіту», «Про оплату праці», «Про 
охорону праці», «Про Державний бюджет України», «Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності», а також відповідно до законодавства про працю, 
відпустки, соціальне страхування, на підставі Генеральної угоди, Галузевої угоди 
між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і 
науки України, Статутом Профспілки працівників освіти і науки України, на основі 
прийнятих сторонами зобов’язань та взаємно узгоджених інтересів.

1.6. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в 
обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства, Галузевої 
угоди щодо предмету колективного договору та з ініціативи однієї зі сторін після 
проведення переговорів (консультацій) і досягнення згоди й набувають чинності 
після схвалення загальними зборами (конференцією) працівників.

1.7. Цим Договором Сторони визначили узгоджені між ними позиції і дії, коло 
своїх повноважень, а також відтворюють у Договорі відповідні положення 
Конституції та окремих законів України, нормативних актів Кабінету Міністрів 
України, Міністерства праці і соціальної політики України, Міністерства фінансів 
України, Міністерства освіти і науки України, які мають особливе значення для 
регулювання правовідносин роботодавця з працівниками.

1.8. Сторони домовились про те, що нові законодавчі або нормативно-правові 
акти, Генеральна і галузева угоди, що поліпшують умови, оплату і охорону праці, 
забезпечують більш високі гарантії, компенсації та пільги, ніж передбачені 
Договором, мають пріоритет перед відповідними положеннями цього Договору і 
вносяться до нього за згодою сторін без проведення переговорів.

1.9. Жодна зі Сторін, що уклали колективний договір, не може в 
односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, 
зобов’язання колективного договору або припиняють їх виконання. Пропозиції 
кожної зі Сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору 
розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 10-денний строк з дня їх 
отримання іншою стороною та згідно з процедурою.
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1.10. Сторони Договору домовилися про безперешкодний взаємний обмін 
економічною, методичною, організаційною, професійною, фінансовою та іншою 
інформацією, необхідною для роботи, підготовки і укладання Договору, на умовах, 
передбачених статтею 10 Закону України «Про колективні договори і угоди».

1.11. Сторони постійно сприятимуть не лише поліпшенню якості освітнього 
процесу та зміцненню матеріально-технічної бази спеціальної школи, збереженню 
робочих місць і зайнятості працівників, а й дотриманню правових засад і гарантій у 
сфері трудових і соціально-економічних правовідносин, домагатися посилення і 
забезпечення їх соціального захисту, особливо з питань прийому і звільнення, 
режиму роботи, нормування, умов і оплати праці, заохочення, доплат і винагород, 
пільг, гарантій та компенсацій, дисципліни й охорони праці, підвищення 
кваліфікації, соціального страхування, медичного обслуговування, лікування і 
оздоровлення, відпочинку та дозвілля працівників (ст.10-13 КЗпП України), в тому 
числі і пенсіонерів, як це передбачено пунктом 4 статті 57 Закону України «Про 
освіту».

1.12. Положення і норми колективного договору поширюються на всіх 
працівників закладу незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є 
обов’язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для 
працівників спеціальної школи (ст. 18 КЗпП України).

1.13. Сторони домовились, що після закінчення строку дії Договору, він 
діятиме до того часу, поки Сторони не укладуть новий, або не переглянуть чи не 
продовжать строк дії чинного. У випадку зволікання з укладанням нового 
Договору, внесенням змін чи доповнень до нього в обумовлені терміни, 
недотримання його положень однією з Сторін, за ініціативою іншої Сторони 
будуть вживатись заходи щодо притягнення до відповідальності винних в цьому 
осіб згідно з чинним законодавством, як це передбачено статтею 20 Закону України 
«Про колективні договори і угоди».

РОЗДІЛ II. ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Роботодавець зобов ’язується:

2.1. Забезпечити ефективну діяльність закладу, враховуючи фактичні обсяги 
фінансування і раціонально використовуючи кошти для підвищення результатів 
роботи, поліпшення умов праці, побуту працівників.

2.2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної Бердичівської 
спеціальної школи, створення оптимальних умов для організації освітнього 
процесу у відповідності до фінансових можливостей.

2.3.Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної 
праці для всіх працівників закладу, раціонального використання наявного 
обладнання, технічних засобів навчання тощо.

2.4. Комплектування педагогічними кадрами проводити з урахуванням 
фактичної потреби в спеціальній школі. Не допускати безпідставного і 
примусового звільнення педагогічних працівників та скорочення їх педагогічного 
навантаження протягом року; навчальне навантаження в об’ємі менше тарифної 
ставки встановлювалося лише за письмовою згодою працівників.
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2.5.3 усіх питань, які пов’язані зі зміною організації праці, системи заробітної 
плати, своєчасно інформувати первинну Профспілкову організацію.

2.6. Прийняття та звільнення працівників здійснювати відповідно до вимог 
чинного законодавства.

2.7. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором 
роз’яснити під розписку його права, обов’язки, інформувати про умови праці, 
права на пільги й компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного 
законодавства і даного колективного договору. Проводити компенсації за роботу в 
особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даного колективного 
договору. Ознайомити працівника із Правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, Колективним договором, Статутом закладу. Визначити працівникові 
робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами. 
Проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці 
і протипожежної охорони.

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

2.9. Укладати строкові трудові договори лише у разі, якщо трудові відносини 
не можуть бути встановлені на невизначений термін з урахуванням характеру 
майбутньої роботи, умов її виконання, інтересів працівника або в інших випадках, 
передбачених законодавством.

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

2.11. Забезпечувати наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх 
адаптації в колективі та професійному зростанню.

2.12. Залучати до педагогічної роботи керівних, непедагогічних працівників 
спеціальної школи, працівників інших підприємств, установ, організацій на умовах 
погодинної оплати лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників 
навчальним навантаженням не менше відповідної кількості годин на ставку.

2.13.Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії з розгляду 
індивідуальних трудових спорів.

2.14. Доводити до відома трудового колективу зміст нових нормативних 
документів, що стосуються трудових відносин, організації праці (через накази, 
розпорядження, посадові інструкції, функціональні обов’язки і т.д.).

2.15. Попереджати виникнення індивідуальних і колективних трудових 
конфліктів, а у разі виникнення забезпечувати їх вирішення відповідно до норм 
чинного законодавства.

2.16. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням 
з профспілковим комітетом.

2.17. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення 
працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм. Про 
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запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівників 
не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.

2.18.Забезпечити своєчасне щорічне (30-годинне) підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації 
згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата 
вартості проїзду, виплата добових) за наявності та в межах кошторисних 
призначень, передбачених на зазначені цілі.

2.19. Розподіл педагогічного навантаження здійснювати за погодженням із 
профкомом. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний 
навчальний рік проводити не пізніше 10 червня поточного навчального року з 
інформуванням працівників.

2.20. Режим роботи (графіки роботи), розклад уроків, занять затверджувати за 
погодженням з профспілковим комітетом.

2.21. Атестацію педагогічних працівників здійснювати відповідно до Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 № 930 (із змінами). Включати 
представника профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.

2.22. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, вимог щодо 
посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.23. Не допускати відволікання педагогічних та інших працівників від 
виконання ними професійних обов’язків (за винятком випадків, передбачених 
чинним законодавством).

2.24. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у 
виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом.

2.25. Компенсувати роботу у святкові і неробочі дні згідно з чинним 
законодавством. В передсвяткові дні встановлювати тривалість робочого часу для 
технічного персоналу, який працює не по графіку, скорочену на 1 годину.

2.26. Запроваджувати за погодженням з профспілковим комітетом 
підсумований облік робочого часу для працівників, умови роботи яких неможливі 
з додержанням щоденної або щотижневої тривалості робочого часу (медичного 
персоналу, кухонних працівників, помічників вихователів, сторожів, операторів 
котелень тощо.)

2.27. Визначати тривалість відпусток і порядок їх надання працівникам, 
керуючись Законом України «Про відпустки», постановою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки 
тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та 
установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і 
закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим 
працівникам» від 14.04.1997 № 346 (зі змінами та доповненнями) та іншими 
нормативними документами, які регулюють трудові відносини.

2.28. Керівним, педагогічним працівникам закладу освіти щорічну основну 
відпустку повної тривалості, у перший та наступні роки надавати в період літніх 
канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.
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2.29. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за два 
тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону України «Про відпустки»),

2.30. Перенесення щорічної відпустки на інший період з ініціативи 
адміністрації допускати лише у випадках, встановлених статтею 11 Закону України 
«Про відпустки». Обов’язково узгоджувати таке перенесення відпусток з 
Профспілковим комітетом за наявності письмової згоди працівника.

2.31. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на 
частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина 
становитиме не менше 14 календарних днів. Невикористану частину щорічної 
відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не 
пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Педагогічним працівникам частину невикористаної відпустки надавати у 
канікулярний період (п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 
року № 346).

2.32.3а бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється 
грошовою компенсацію. При цьому тривалість наданих працівникові щорічної і 
додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарні дні.

2.33. У зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування, надавати 
відпустку (або її частину) працівникам закладу протягом навчального року 
(постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346).

2.34. Особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в т.ч. тим, хто 
перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 
надавати щорічну основну відпустку повної тривалості.

2.35.Забезпечити надання щорічних додаткових відпусток за ненормований 
робочий час, особливий характер праці, роботу із шкідливими та важкими умовами 
праці та інших додаткових відпусток, передбачених законодавством, в межах 
бюджетних асигнувань та за рахунок інших джерел.

2.36.Тривалість щорічних додаткових оплачуваних відпусток встановлювати 
згідно з чинним законодавством, іншими нормативними актами і цим колективним 
договором (ст. 8 Закону України «Про відпустки», Постанова КМУ №1290 від 
17.11.1997р. «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і 
посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за 
роботу із шкідливими важкими умовами праці та за особливий характер праці», 
наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 7 від 10 жовтня 1997 
року «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з 
ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий 
характер праці» (із змінами та доповненнями); лист Міністерства освіти України 
від 11 березня 1998 року № 1/9-96).

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається:
1) окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним 

нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в умовах 
підвищеного ризику для здоров'я;
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2) працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 календарних 
днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним 
договором, угодою.

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами 
праці надається працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних із негативним 
впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки, встановлюється 
колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць (додаток 
№ 7).

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 
І -ї та 2- ї категорії, чергова відпустка надається у зручний для них час, а також 
додаткова відпустка із збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів на 
рік (Закон України від 28.02.1991р. № 796 «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» п.22 ст.20).

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам 
з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, реабілітованим 
відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного 
тоталітарного режиму 1917-1991 років", із числа тих, яких було піддано репресіям 
у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи 
примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного 
закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу, надається 
додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних 
днів на рік.

Одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або 
дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері (батьку) особи з 
інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, одинокій матері, батьку дитини або 
особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, який виховує їх без матері (у 
тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також 
особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І 
групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана 
відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих 
днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

Особам з інвалідністю І і II груп надається щорічна основна відпустка 
тривалістю ЗО календарних днів, а особам з інвалідністю III групи - 26 календарних 
днів.

Сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустка надається 
пропорційно до відпрацьованого ними часу.

2.37. Відкликання працівника зі щорічної відпустки здійснювати лише за його 
згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону України 
«Про відпустки»).

2.38. Надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її 
збереженням лише за наявності особистої заяви працівника, а також у інших 
випадках, передбачених законодавством (ст. 25, 26 Закону України «Про 
відпустки»).
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2.39. Забезпечувати дотримання працівниками трудової дисципліни у 
відповідності до посадових інструкцій, функціональних обов'язків та правил 
внутрішнього трудового розпорядку.

2.40. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного 
мікроклімату.

Профком зобов ’язується:

2.44. Забезпечити контроль за:
- своєчасним і правильним розподілом тижневого навантаження працівників;
- розробкою раціонального розкладу навчальних занять;
- тривалістю робочого часу обслуговуючого персоналу і робітників;
- своєчасним складання графіків роботи і ознайомлення з ним кожного 

працівника;
- здійсненням компенсації у випадках залучення працівників до чергувань, 

роботи у вихідні і святкові дні тощо;
- за своєчасністю надання щорічних та додаткових відпусток.

2.45. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів 
щодо організації праці, їх права і обов’язки.

2.46. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього 
трудового розпорядку в закладі.

2.47.Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням у дію 
нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування 
праці, розподілом педагогічного навантаження.

2.48. Активно і в повній мірі реалізовувати права педагогічного працівника, 
надані йому відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників .

2.49. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

2.50. Представляти та захищати законні права та інтереси працівників в 
органах влади та управління освітою.

РОЗДІЛ III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Роботодавець зобов ’язується:
3.1 .Підтримувати чисельність працівників на рівні, встановленому 

нормативами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для організації 
освітнього процесу. Забезпечувати стабільну роботу колективу; здійснювати 
вивільнення працівників лише у разі нагальної необхідності, зумовленої 
об’єктивними змінами в організації праці, зокрема у зв’язку з ліквідацією, 
реорганізацією, перепрофілюванням, скороченням чисельності або штату 
працівників, неухильно дотримуючись при цьому норм законодавства, цього 
договору.

3.2.Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, 
реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату 
працівників приймати лише після попереднього проведення переговорів 
(консультацій) з Профкомом - не пізніше як за три місяці до здійснення цих 
заходів.

8



3.3. Надавати всім бажаючим можливість працювати на умовах неповного 
робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично 
виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із 
збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, 
компенсацій, встановлених цим колективним договором.

3.4. При прогнозуванні масового вивільнення працівників (до 10 % загальної 
чисельності працюючих) розробити та реалізувати погоджену з Профкомом, 
трудовим колективом програму забезпечення зайнятості та соціальної підтримки 
працівників, яких передбачається вивільнити.

3.5. Не допускати економічно необгрунтованого скорочення класів, груп 
(підгруп), робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення 
чисельності педагогічних та технічних працівників провести його після закінчення 
навчального року.

3.6. При виникненні необхідності звільнення працівників відповідно до пункту 
1 статті 40 КЗпП України (у разі зміни в організації праці, в тому числі ліквідації, 
реорганізації або перепрофілювання закладу, скорочення чисельності або штату 
працівників) здійснювати вивільнення працівників лише після використання всіх 
можливостей для забезпечення їх роботою на іншому робочому місці, у тому числі 
за рахунок припинення трудових відносин із сумісниками, ліквідації суміщення, 
тощо.

3.7. Повідомляти про тих працівників, що вивільняються, службу занятості у 
встановлені законом строки.

3.8. При зміні власника спеціальної школи, а також у разі реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників проводити 
лише у разі скорочення чисельності або штату.

3.9.Захищати честь, гідність працівників школи.

Профспілковий комітет зобов ’язується:

3.10. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального 
захисту вивільнюваних працівників.

3.11 .Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним 
законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права 
залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП України.

3.12.Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які 
мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина друга статті 179 КЗпП 
України), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або 
дитини-інваліда (ст. 184 КЗпП України).

3.13.Захищати законні права та інтереси працівника в органах влади, перед 
адміністрацією установи і управлінням освіти.

3.14. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту 
їх працевлаштування (крім особистої заяви про зняття з обліку).

3.15. Спільно з органами управління освітою порушувати питання перед 
органами державної влади про призупинення, звільнення або поетапне звільнення 
працівників при неможливості їх подальшого працевлаштування.
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Сторони Колективного договору домовились про наступне:

3.16.Згідно із Статутом та робочими навчальними планами встановити в 
закладі 40-годинний робочий тиждень, крім педагогічних та медичних працівників, 
яким кількість робочих годин визначається наступним чином:

• вчителям - 18 годин на тиждень згідно розкладу занять;

• вихователям - 25 годин на тиждень згідно графіку роботи;

• медичним працівникам - 36 годин на тиждень відповідно робочого графіку 
чергувань.

3.17. Спрямовувати спільні зусилля для створення оптимального режиму праці 
і відпочинку всіх категорій працівників освіти в рамках діючого законодавства.

3.18. При скороченні чисельності чи штату працівників переважне право 
залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації, крім 
передбачених законодавством, надається особам допенсійного віку.

РОЗДІЛ IV. ОПЛАТА ПРАЦІ
Роботодавець зобов ’язується:

4.1. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, 
схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, 
премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат 
встановлювати з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, 
генеральною та галузевими (регіональними) угодами, за погодженням з виборним 
органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що 
представляє інтереси більшості працівників.

4.2. Виплату заробітної плати проводити два рази на місяць у строки:

• за першу половину місяця - 15 числа,

• за другу половину місяця - в останній день місяця.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим 
або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

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

4.3. Забезпечувати своєчасне й правильне встановлення та виплату 
працівникам заробітної плати з урахуванням зміни розміру мінімальної заробітної 
плати, освіти, стажу роботи, кваліфікаційної категорії, педагогічних звань тощо з 
дотримання положень ст. 24 Закону України «Про оплату праці». Заробітну плату 
за першу половину місяця виплачувати у розмірі не менше оплати за фактично 
відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

4.4. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про 
загальну суму нарахованої заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, 
розмірів відрахувань із заробітної плати, суму коштів, що належить до виплати (ст. 
ЗО Закону України «Про оплату праці», ст. 110 КЗпП України). Виплату заробітної 
плати, як правило, здійснювати в безготівковому порядку на спеціальні карткові 
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рахунки працівників, в окремих випадках проводити виплату готівки через касу 
школи.

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

4.6. Преміювання працівників спеціальної школи здійснювати згідно з 
Положенням про преміювання (додаток № 2).

4.7. Спільно з Профкомом:

• розподіляти фонд матеріального заохочення;

• здійснювати преміювання та винагороду працівників за результатами 
роботи.

4.8. Роботодавець має право в межах фонду заробітної плати надавати 
працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, за винятком 
матеріальної допомоги на поховання, в сумі не більше посадового окладу на рік.

4.9. Заробітну плату за період відпустки виплачувати за 3 дні до початку 
відпустки. У випадку затримки фінансування, виплата відпускних за письмовою 
згодою працівника може бути перенесена на інший період.

4.10. При затримці виплати заробітної плати нараховану до виплати суму 
індексувати відповідно до Положення про порядок компенсації працівникам 
частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її’ виплати (Положення 
про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з 
порушенням строків її виплати, затверджене постановою КМУ від 20.12.97 р. № 
1427).

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

• заміщення протягом менше ніж два місяці тимчасово відсутніх педагогів;

• оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної 
роботи.

При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало понад 2 місяці, 
оплату здійснювати згідно з тарифікацією з першого дня заміщення за всі години 
фактичного навантаження (п.73 «Інструкції про порядок обчислення заробітної 
плати працівників освіти»).

4.12. За час роботи в період канікул оплату праці педагогічних працівників та 
осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та допоміжного персоналу, 
яким дозволено вести викладацьку роботу, здійснювати з розрахунку заробітної 
плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул (п. 71 
«Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»),

4.13. У випадках, коли заняття не проводиться з незалежних від педагогічного 
працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії тощо), оплату 
праці здійснювати з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за 
умови, що працівник виконує іншу організаційно-педагогічну роботу. При 
відсутності такої роботи час простою оплачується у порядку і розмірах, визначених 
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Кодексом законів про працю України (п.77 «Інструкції про порядок обчислення 
заробітної плати працівників освіти»).

4.14. Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче 
від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). За 
час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я 
працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного 
середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток. Час простою з 
вини працівника не оплачується, (ст. 1 ІЗ КЗпП України).

4.15. Педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин 
протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з 
навантаженням встановленим при тарифікації відповідно до п. 76 «Інструкції про 
порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» до кінця навчального 
року виплачувати:

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

• у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче встановленої норми на 
ставку - заробітну плату за ставку, коли цих педагогічних працівників немає 
можливості довантажити навчальною роботою в даній місцевості за умови 
виконання іншої організаційно-педагогічної роботи;

• у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було встановлено 
нижче норми на ставку, - заробітну плату, встановлену при тарифікації за умови 
виконання іншої організаційно-методичної роботи.

4.16. Обчислення середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження, в 
тому числі допомоги з тимчасової втрати працездатності, по вагітності та пологах, 
здійснювати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 100 від 
08.02.1995р. з урахуванням змін.

4.17. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час 
проходження медичного огляду (ст.10 Закону України «Про охорону праці»).

4.18. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового 
договору:

• з підстав, зазначених у п.6 ст.36, п.1, 2, 6 ст. 40, КЗпП чи внаслідок 
порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, 
умов колективного або трудового договору - у розмірі середнього місячного 
заробітку;

• у разі призову або вступу на військову службу, направлення на 
альтернативну (не військову) службу (п.З ст.36 КЗпП) - у розмірі двомісячного 
середнього заробітку;

• внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом 
законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39)- у 
розмірі тримісячного середнього заробітку (ст. 38, ст. 39, ст. 44 КЗпП, ст. 6 Закону 
України «Про охорону праці»),

4.18. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний 
час, додаткову оплату у розмірі 35% годинної тарифної ставки за кожну годину 
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роботи в нічний час (п. 94 «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 
працівників освіти»). Вважати нічними зміни, які повністю або частково (не менше 
50 % робочого часу) припадають на період з 22.00 до 6,00 (п.3.3.2. Галузевої угоди).

4.19. Доплата в розмірі до 50% посадового окладу може встановлюватись за:

• за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

• за суміщення професій (посад);

• за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних 
робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівнику закладу, його 
заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам.

4.20. Водіям автотранспортних засобів встановлюються надбавки за 
класність відповідно до чинного законодавства, доплати за ненормований робочий 
день у розмірі до 25 % тарифної ставки за відпрацьований час. Під час технічного 
обслуговування та технічних ремонтів у свій робочий час праця водіїв оплачується 
за встановленою для них тарифною ставкою з виплатою надбавки за класність.

4.21. За використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, 
які зайняті прибиранням туалетів проводиться доплата у розмірі 10% посадового 
окладу.

4.22. За шкідливі умови праці працівникам проводиться доплата в розмірі до 
12% тарифної ставки згідно проведеної атестації робочих місць.

4.23. Керівник закладу може встановлювати працівникам надбавку у розмірі 
до 50% посадового окладу за високі досягнення у праці, за виконання особливо 
важливої роботи (на термін її виконання), за складність та напруженість у роботі. У 
разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення трудової дисципліни ці 
надбавки скасовуються або зменшуються.

4.24. Оплату праці педагогічних працівників розраховувати за результатами 
атестації та встановлених державою доплат, відповідно до Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати працівників освіти, статті 57 Закону України «Про 
освіту», наказів Міністерства освіти та науки України, Порядку обчислення 
середньої заробітної плати та інших нормативних документів. Вчасно подавати 
тарифікаційні списки та табелі робочого часу, накази по закладу до бухгалтерії для 
проведення відповідних виплат.

4.25. Педагогічним працівникам надавати щорічну грошову винагороду за 
сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків відповідно до статті 57 
Закону України “Про освіту”, “Порядку надання щорічної грошової винагороди 
педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми 
власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків”, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 № 898, та 
Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам 
Бердичівської спеціальної школи (додаток № 3).

4.26. Згідно законодавства з праці забезпечити виплату мінімальної 
заробітної плати та дотримання порядку встановлення посадових окладів і 
тарифних ставок. Відповідно до статті 95 Кодексу законів про працю України 
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мінімальна заробітна плата - це встановлений законом мінімальний розмір оплати 
праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

4.27. Розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) 
норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати (ст. 3-1 Закону 
України «Про оплату праці». Якщо ж нарахована зарплата за виконану місячну 
норму праці є нижчою за розмір мінімальної зарплати, тоді роботодавець має 
провести доплату до рівня мінімальної зарплати, яку слід виплачувати щомісяця 
одночасно з виплатою зарплати.

4.28. Під час обчислення розміру зарплати працівника для забезпечення її 
мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах 
праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, 
премії до святкових і ювілейних дат.

4.29. Гарантувати соціальний захист працівників шляхом перерахування 
внесків до державних цільових фондів.

Профком зобов ’язується:

4.30. Здійснювати контроль за дотриманням в закладі законодавства про 
оплату праці.

4.31. Сприяти в наданні працівникам спеціальної школи необхідної 
консультативної допомоги щодо питань з оплати праці.

4.32. Ініціювати питання про притягнення до дисциплінарної, 
адміністративної відповідальності осіб, винних у невиконанні вимог законодавства 
про оплату праці та умов даного колективного договору (ст. 45, 141, 147-1 КЗпП, 
ст. 36 Закону України «Про оплату праці», ст. 18 Закону України «Про колективні 
договори і угоди»),

4.33. Представляти інтереси членів профспілки при розгляді трудового спору 
щодо оплати праці в комісії по трудових спорах (ст. 224-230 КЗпП) та судових 
засіданнях (ст. 112 ЦПК).

4.34. Надавати працівникам матеріальну допомогу в зв’язку з важким 
матеріальним становищем, необхідністю лікування тощо за рахунок коштів 
профспілкового бюджету.

РОЗДІЛ V. ОХОРОНА ПРАЦІ
Роботодавець зобов ’язується:

5.1. Організувати охорону праці працівників спеціальної школи у 
відповідності до вимог діючого Закону України «Про охорону праці».

5.2. Забезпечити виконання нормативних актів, наказів, рішень, 
розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці Міністерства 
освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Житомирської обласної 
державної адміністрації, виконання заходів з охорони праці, приписів з охорони 
праці, Колективного договору, приписів органів державного нагляду за охороною 
праці, пропозицій Профспілкового комітету.

5.3. Забезпечити навчання з питань охорони праці учасників освітнього 
процесу та навчання з питань безпеки життєдіяльності учнів (вихованців) з 
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наступною перевіркою знань відповідно до чинного законодавства і діючого 
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в 
Бердичівській спеціальній школі Житомирської обласної ради та Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки 
життєдіяльності учасників освітнього процесу.

5.4. Контролювати у структурних підрозділах проведення інструктажів з 
питань охорони праці учасників освітнього процесу та інструктажів з безпеки 
життєдіяльності учнів (вихованців).

5.5. Забезпечити роботу щодо розробки та періодичного перегляду (один раз 
на п’ять років та один раз на три роки) інструкцій з охорони праці для працівників 
закладу та інструкцій з безпеки життєдіяльності для учнів (вихованців).

5.6. Здійснювати контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, 
навчально-наочних посібників тощо, що використовуються в освітньому процесі.

5.7. Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів зі створення 
безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних 
документів з охорони праці, забезпечити їх фінансування в розмірі не менше 0,2% 
від фонду оплати праці.

5.8. Щорічно проводити аналіз виробничого травматизму і профзахворювань. 
Розробляти конкретні заходи щодо запобігання нещасних випадків та 
профзахворювань на виробництві.

5.9. Проводити навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах 
з підвищеною небезпекою.

5.10.Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками 
вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону праці, 
технологічних процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів 
устаткування та вентиляції.

5.11.Забезпечити умови праці на робочому місці, безпеку технологічних 
процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стану 
засобів колективного та індивідуального захисту, що використовується 
працівниками, а також санітарно-побутові умови у відповідності до вимог чинного 
законодавства України.

5.12. З метою покращення умов праці жінок реалізувати такі заходи:

• не допускати жінок на важкі роботи та роботи з шкідливими і небезпечними 
умовами праці відповідно до Переліку важких робіт і робіт з шкідливими і 
небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок 
(затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.1993р. 
№256), (стаття 10 Закону України «Про охорону праці»);

• не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого 
перевищує гранично допустимі норми відповідно до Граничних норм піднімання і 
переміщення важких предметів жінками (затверджені наказом Міністерства 
охорони здоров'я України від 10.12.1993 р. № 241), (стаття 10 Закону України «Про 
охорону праці»).
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5.13. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з 
нещасним випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату на 
весь період до відновлення працездатності без визнання їх в установленому 
порядку інвалідами. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої 
роботи забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку і 
працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи (ст. 9 Закону 
України «Про охорону праці»),

5.14. Організовувати проведення щорічного обов’язкового медичного огляду 
працівників закладу. Роботодавець має право в установленому законом порядку 
притягнути особу, що ухиляється від проходження обов’язкового медичного 
огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов’язаний відсторонити 
його від роботи без збереження заробітної плати.

5.15. Своєчасно проводити атестацію робочих місць за умовами праці і за її 
результатами надавати працівникам додаткові відпустки та здійснювати додаткову 
оплату за роботу з шкідливими і небезпечними умовами праці.

5.16. Виконувати до 15 жовтня щороку всі заплановані заходи з підготовки 
закладу до роботи в зимових умовах.

5.17. Оновлювати куточки з охорони праці, технічні засоби навчання, засоби 
агітації і пропаганди, плакати, пам'ятки, вогнегасники тощо.

5.18. Щорічно проводити аналіз виробничого травматизму. Розробити 
конкретні заходи щодо запобігання нещасних випадків на виробництві.

5.19. Проводити один раз на три роки навчання і перевірку знань з безпеки 
життєдіяльності (охорона праці, пожежна безпека тощо) посадових осіб, 
спеціалістів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, працівників галузі.

Профком зобов ’язується:

5.20. Проводити вибори громадських інспекторів, затвердити склад комісії та 
представників профспілки з питань охорони праці. Провести навчання активу.

5.21. Здійснювати постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів 
з охорони праці силами громадських інспекторів, комісій, представників 
профспілки з питань охорони праці.

5.22. Систематично перевіряти виконання керівником закладу пропозицій 
громадських інспекторів, комісій, представників профспілки та виконання 
працівниками норм охорони праці, домагаючись їх максимальної реалізації.

5.23. Регулярно виносити на розгляд засідань профкому питання стану умов і 
охорони праці.

Роботодавець має право:

5.24. Відсторонювати від роботи осіб, які не пройшли передбачених 
законодавством навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до 
відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці.

5.25. Притягати до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо 
охорони праці.
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5.26. В установленому законодавством порядку притягнути працівника, який 
ухиляється від обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної 
відповідальності, а також відсторонити його від роботи без збереження заробітної 
плати.

Працівники зобов ’язані:

5.27. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я 
оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на 
території спеціальної школи.

5.28. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці.

5.29. Проходити в установленому законодавством порядку попередні та 
періодичні медичні огляди.

5.30. Піклуватися про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку учнів, 
вихованців, оточуючих.

5.31. Вивчати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони 
праці, безпеки життєдіяльності, правила поводження з устаткуванням і технічними 
засобами навчання, користуватися засобами колективного та індивідуального 
захисту.

5.32. Негайно повідомляти адміністрацію спеціальної школи про небезпеку, 
нещасний випадок, вживати заходів щодо їх попередження та ліквідації, надавати 
першу допомогу потерпілим.

5.33. Відповідати за порушення вимог, зазначених у цьому розділі 
Колективного договору.

РОЗДІЛ VI.

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ

Роботодавець зобов 'язується:

6.1. Своєчасно сплачувати внески з усіх видів соціального страхування та 
вчасно здійснювати платежі до бюджету.

6.2. При наявності державного фінансування забезпечити гарантовані 
статтею 57 Закону України «Про освіту» виплати педагогічним працівникам в 
повному обсязі:

- надбавок за вислугу років щомісячно у відповідних відсотках до ставки 
заробітної плати;

- щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу 
(ставки заробітної плати) за сумлінну працю і зразкове виконання службових 
обов’язків;

- матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в 
розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати).

Відповідно до постанови КМУ від 23 березня 2011 р. № 373 «Про 
встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів» проводити виплату 
надбавки за престижність педагогічної професії всім категоріям педагогічних 
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працівників згідно з переліком посад педагогічних працівників в розмірі до 20 
відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), але не менше 5 відсотків. 
Надбавка встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що 
виконується працівником.

6.3. Надавати працівникам з адміністративно-обслуговуючого персоналу 
матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в розмірі не більш ніж один 
посадовий оклад на рік, за винятком матеріальної допомоги на поховання 
(постанова кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002р.) в межах фонду 
оплати праці.

6.4 За рахунок наявних власних коштів педагогічним працівникам може 
виплачуватись матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань 
(п.5 ст. 57 Закону України «Про освіту»).

6.5. Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом у порядку, 
передбаченому законодавством (ст. 55 Закону України «Про освіту»),

6.6. Сприяти педагогічним працівникам у наданні їм пільгових кредитів для 
індивідуального та кооперативного будівництва (ст. 55 Закону України «Про 
освіту») та інших соціально-побутових питань.

6.7. Сприяти працівникам у підготовці та поданні документів, необхідних для 
призначення пенсій за вислугу років та за віком.

6.8. Забезпечити працівникам можливість у позаурочний час користуватись 
спортивними та актовими залами, іншими приміщеннями та необхідним 
інвентарем для задоволення своїх духовних потреб.

Профком зобов’язується:

6.9. Надавати допомогу у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, що 
стоять на обліку у профспілковій організації.

6.10. Проводити аналіз стану захворюваності працівників закладу, проводити 
облік працівників, які потребують лікування. Сприяти організації 
санаторно-курортного лікування та лікування членів профспілки і їх сімей.

6.11.Через представників профспілки в комісіях з питань соціального 
страхування контролювати своєчасність і повноту виплати допомоги за рахунок 
коштів соцстраху з тимчасової непрацездатності, по вагітності й пологах, при 
народженні дитини, по догляду за дитиною та інших соціальних виплат, 
передбачених законодавством.

6.12. Організовувати проведення «Днів здоров’я», виїздів на природу, 
екскурсій, вечорів відпочинку, відвідування театрів, виставок тощо.

РОЗДІЛ VII. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

Роботодавець зобов ’язується:

7.1. Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом 
цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки по захисту 
трудових і соціально-економічних інтересів працівників.

7.2. Безоплатно надавати профспілковому комітету обладнане приміщення, 
засоби зв’язку, оргтехніку, канцтовари, за необхідності транспорт для 
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забезпечення його діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань тощо 
(ст. 249 КЗпП України).

7.3. Згідно із заявами членів Профспілки проводити безготівкову оплату 
членських внесків та перераховувати їх протягом 3 днів після виплати зарплати.

7.4. Забезпечити вільний доступ представників Профспілкового комітету до 
матеріалів, документів, а також до усіх служб закладу з метою здійснення 
контролю за діяльністю закладу, дотриманням чинного законодавства, станом 
охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору (відповідно 
до гарантій діяльності профспілок, передбачених ст.248 КЗпП України).

7.5. Включати представників Профспілкового комітету до складу комісій з 
приватизації, реструктуризації, реорганізації, та ліквідації закладу.

Профком зобов ’язується:

7.6. Сприяти ефективній діяльності трудового колективу закладу, 
спрямованої на реалізацію державної політики в галузі освіти, зміцненню трудової 
дисципліни.

7.7. Організовувати контроль за своєчасним введенням в дію нормативних 
документів з питань трудових відносин і оплати праці та дотримання трудового 
законодавства в закладі.

Сторони домовились про наступне:

7.8. Основою їх узгоджених дій є двостороннє співробітництво, 
попередження і вирішення трудових спорів і конфліктів, що виникають.

7.9. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, 
консультації, інформувати профспілкову сторону про плани і напрямки розвитку 
освітньої галузі. Брати участь у заходах профспілкової сторони на її запрошення.

7.10. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, 
передбачених цим Колективним договором, Сторони несуть відповідальність 
відповідно до чинного законодавства.

7.11. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним в 
Україні законодавством. Притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи 
кримінальної відповідальності не виключає притягнення винних осіб до 
цивільно-правової, матеріальної або іншого виду відповідальності.

РОЗДІЛ VIII.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Сторони, що уклали цей Колективний договір, виконуватимуть взяті на 
себе зобов’язання, визнаватимуть і поважатимуть права іншої Сторони, нестимуть 
відповідальність за його виконання в порядку, передбаченому чинним 
законодавством.

8.2. Жодна із Сторін не може в односторонньому порядку припинити 
виконання взятих на себе зобов’язань. Дія Колективного договору може бути 
припинена лише за взаємною домовленістю сторін.
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8.3. Колективний договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами 
і діє до підписання нового Договору. Кожна із Сторін може вносити пропозиції 
щодо змін та доповнень до тексту Колективного договору відповідно до змін у 
чинному законодавстві. Ці зміни можуть бути внесені в Договір лише за згодою 
обох Сторін.

8.4. Якщо в період дії Колективного договору законодавчою чи виконавчою 
владою будуть прийняті нормативні акти, що знижують рівень гарантій, 
передбачених Договором, то норми Договору діють до укладання нового Договору 
або реєстрації досягнутих шляхом переговорів змін до даного Договору.

8.5. Невиконання керівником закладу положень Колективного договору є 
підставою для порушення Профспілковим комітетом перед органами державного 
управління освітою питання про розірвання з ним трудового договору (контракту) 
відповідно до чинного законодавства.

8.6. З метою забезпечення реалізації положень цього Колективного договору, 
здійснення контролю за його виконанням Сторони зобов’язуються:

- визначити осіб до складу узгоджувальної комісії представників Сторін, які 
уклали цей Колективний договір: роботодавець в особі керівника та голова ППО;

- спільно аналізувати стан виконання колективного договору, заслуховувати 
звіти керівника спеціальної школи та голови первинної профспілкової організації 
про реалізацію взятих зобов’язань на загальних зборах трудового колективу;

- у разі несвоєчасного виконання або невиконання зобов’язань (положень) 
цього Договору, аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо 
забезпечення їх реалізації.

Роботодавег[ь зобов ’язується:

Роздрукувати Колективний договір та забезпечити його реєстрацію.

Колективний договір укладений в трьох однакових примірниках, по одному 
для кожної із сторін: Адміністрації, Профорганізації, органу реєстрації. Всі 
примірники мають однакову юридичну силу.

Перелік додатків №№ 1,2, 3.

За дорученням трудового колективу

Т.в.о.директора Бердичівської Голова первинної профспілкової
спеціальної школи Житомирської організації Бердичівської спеціальної
обласної ради школи ЖитомирськоСрбласної ради

омніцька
7/*--------------

1 М.В.Козир
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Додаток № 1
до колективного договору 

на 2022-2026 роки

Перелік
професій і посад, які мають право на додаткові відпустки 

за пенормований робочий час, за особливий характер роботи 
та за роботу із шкідливими умовами праці 

у Бердичівській спеціальній школі 
Житомирської обласної ради

№ п/п Професії і посади Тривалість 
додаткової 
відпустки, 

ДНІВ

1 Заступник директора з господарської роботи 7
2 Головний бухгалтер, бухгалтер 7
3 Завідувач бібліотеки 7
4 Секретар-друкарка 4
5 Юрисконсульт 4
6 Фахівець з публічних закупівель 4
7 Інженер з охорони праці 4
8 Комірник 4
9 Каштелян 4
10 Водій 4
11 Помічник вихователя 7
12 Лікар 7
13 Сестра медична 7
14 Сестра медична з дієтичного харчування 7
15 Молодша медична сестра 4
16 Шеф-кухар 4
17 Кухар 4
18 Машиніст з прання білизни 4

Т.в.о.директора
Бердичівської спеціальної школи
Житомирської обласної ради

Голова первинної 
профспілкової організації 
Бердичівської спеціальної школи

Ж. Д.Г ромніцька

Житомирської обласної ради
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Додаток № 2
до колективного договору 

на 2022-2026 роки

Положення про преміювання та 
надання матеріальної допомоги працівникам 

Бердичівської спеціальної школи
Житомирської обласної ради

1. Загальні положення

1.1. Це положення розроблене відповідно до Конституції України, Кодексу 
Законів про працю України, Законів України «Про оплату праці», «Про освіту», 
«Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.02 р. № 1298 «Про 
оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з 
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки від 26.09.05 № 557 «Про 
упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Положення визначає джерела, умови і механізм визначення розмірів премії та 
матеріальної допомоги працівникам Бердичівської спеціальної школи 
Житомирської обласної ради.

1.2. Матеріальне стимулювання працівників закладу освіти здійснюється 
шляхом виплати матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, премій, 
надбавок до посадового окладу тощо з метою покращення показників діяльності, 
матеріальної зацікавленості, підвищення престижності професії, створення 
належних умов для ефективної діяльності працівників.

2. Визначення джерела фонду матеріального стимулювання

2.1. Витрати, пов'язані з виплатою премій, надбавок та матеріальної допомоги 
здійснюються у межах коштів на оплату праці та за рахунок економії фонду оплати 
праці.

3. Умови та розмір преміювання
3.1. Преміювання працівників спеціальної школи проводиться за:
• підвищення професійного і методичного рівня;
• досягнення вагомих результатів в освітній роботі, інноваційну діяльність;
• поліпшення матеріально-технічної та методичної бази навчальних 

кабінетів, класних та спальних кімнат;
• сприяння забезпеченню належного утримання приміщень школи, їх 

ремонту та благоустрою території;
• активну участь в підготовці школи до нового навчального року;
• організацію змістовного дозвілля вихованців;
• підготовку та участь у проведенні обласних семінарів-практикумів, 

конференцій, виставок та інших заходів;
• сумлінне, якісне виконання своїх посадових обов’язків;
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• з нагоди державних, професійних свят та особистих ювілейних дат 
працівників (60-річчя);

• за багаторічну сумлінну працю та у зв’язку з виходом на пенсію;
• за підсумками роботи за місяць, квартал, рік (навчальний рік) та ін.

3.2. Преміюванню підлягають працівники школи, в тому числі і сумісники, 
незалежно від членства у профспілковій організації.

3.3. Розмір преміювання працівників визначається директором закладу 
залежно від їх особистого трудового внеску в загальні результати роботи. За умови 
економії фонду заробітної плати максимальний розмір премії працівникам закладу 
не обмежується.

3.4. Керівник закладу, його заступники мають право позбавляти конкретних 
працівників премії повністю або частково у разі порушення ними трудової, 
виробничої дисципліни і внутрішнього трудового розпорядку.

3.5. В разі накладення на працівника дисциплінарного стягнення у вигляді 
догани премії до нього не застосовується протягом всього строку дії 
дисциплінарного стягнення.

4. Порядок надання матеріальної допомоги працівникам
4.1. Матеріальна допомога на оздоровлення виплачується при наданні 

основних щорічних відпусток.

4.2. Матеріальна допомога, в тому числі на оздоровлення, надається в сумі не 
більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

5. Прикінцеві положення
5.1. Преміювання керівника закладу, встановлення йому надбавок та доплат 

до посадового окладу, надання матеріальної допомоги на оздоровлення 
здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату 
праці.

5.2. Нарахування премій та матеріальної допомоги здійснюється 
бухгалтерією школи на підставі наказу директора та в межах фонду оплату праці. 
Облік і контроль за використанням фонду матеріального стимулювання здійснює 
головний бухгалтер школи.

5.3. Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги 
працівникам Бердичівської спеціальної школи Житомирської обласної ради 
набирає чинності з дня підписання Колективного договору на 2017-2022 роки і діє 
до його скасування, внесення змін або затвердження нового.

Т.в.о.директора Голова первинної
Бердичівської спеціальної школи профспілкової організації

.Громніцька

Бердичівської спеціальної школи 
Житомирської обласної ради

М.В.Козир
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Додаток № З
до колективного договору 

на 2022-2026 роки

ПОЛОЖЕННЯ
про надання щорічної грошової винагороди 

педагогічним працівникам 
Бердичівської спеціальної школи 

Житомирської обласної ради

1. Загальні положення

1.1. Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання 
службових обов’язків надається відповідно до абзацу 9 частини 1 статті 57 Закону 
України «Про освіту», Порядку надання щорічної грошової винагороди 
педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми 
власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 № 898, та 
цього Положення.

1.2. Перелік посад працівників, які мають право на вказану щорічну
грошову винагороду, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 
14.06.2000 № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних і
науково-педагогічних працівників».

1.3. Це положення поширюється на всіх педагогічних працівників 
спеціальної школи, крім тих, які працюють за сумісництвом.

2. Основні показники для визначення розміру 
щорічної грошової винагороди

2.1 .Положення про надання щорічної грошової винагороди 
педагогічним працівникам передбачає порядок матеріального стимулювання 
працівників за:

- зразкове виконання посадових обов’язків;
- творчу активність і ініціативу в реалізації покладених на них обов'язків;
- сумлінне, якісне та своєчасне виконання завдань та доручень;
- високу результативність у роботі, плідну працю;
- вагомий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління;
- небайдуже ставлення до рейтингу навчального закладу, показників його 

діяльності.
2.2. Розмір щорічної грошової винагороди зменшується за:
- неналежне виконання посадових обов'язків;
- порушення строків виконання завдань, листів, звернень громадян;
- порушення трудової дисципліни, правил техніки безпеки, педагогічної 

етики та інші порушення;
- наявність випадків неналежного контролю за зберіганням матеріальних 

цінностей.
2.3. Педагогічні працівники, що мають дисциплінарні стягнення, здійснили 

прогул, неодноразово спізнилися на роботу без поважних причин або скоїли інший 
вчинок, який ганьбить ім’я педагогічного працівника, позбавляються щорічної 
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грошової винагороди повністю.

3. Порядок надання щорічної грошової винагороди

3.1. Розмір щорічної грошової винагороди педагогічних працівників 
встановлюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи 
школи та не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної 
плати) з урахуванням підвищень.

3.2. Для визначення розміру щорічної грошової винагороди враховується:
- виконання основних показників, викладених у розділі 2;

може бути врахований час фактичної роботи працівника протягом 
відповідного періоду.

3.3. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам видається 
на підставі наказу директора спеціальної школи, а керівнику - за погодженням з 
організацією вищого рівня.

Щорічна грошова винагорода керівнику школи, який працює на умовах 
контракту, надається незалежно від умов, визначених у контракті.

3.4. Грошова винагорода не нараховується педагогічним працівникам, які 
звільнилися.

4. Прикінцеві положення

4.1. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам 
здійснюється в межах загальних коштів, передбачених кошторисом спеціальної 
школи на оплату праці.

4.2. Облік і контроль за використанням коштів для надання щорічної 
грошової винагороди здійснює головний бухгалтер школи.

4.3. Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним 
працівникам Бердичівської спеціальної школи Житомирської обласної ради 
набирає чинності з дня підписання колективного Договору на 2017-2022 роки і діє 
до його скасування, внесення змін або затвердження нового.

Т.в.о.директора
Бердичівської спеціальної школи 

Ж. Д.Г ромніцька

рійний »«*•-

Бердичівська
спеціальна

школа
Житомирської
обласної ради

Голова первинної 
профспілкової організації 
Бердичівської спеціальної школи 
Житомирської обласної ради

М.В.Козир
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