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1. Загальні положення 

 

1.1. Сторони колективного договору та їх повноваження 

 

1.1.1. Колективний договір укладено між завідувачем Житомирського 

дошкільного навчального закладу №49 в особі Юрченко Л.В. (далі - сторона 

власника) і первинною організацією Профспілки працівників освіти і науки 

України в особі Голови профспілкового комітету ЖДНЗ № 49                

Серафенюк Т.І. (далі -  профспілка). 

1.1.2. Завідувач Житомирського дошкільного навчального закладу №49, далі 

у тексті скорочено – ЖДНЗ № 49 або заклад освіти, в особі Юрченко Лариси 

Василівни, яка представляє інтереси власника та має повноваження сторони 

власника (роботодавця), визначенні чинним законодавством, наказами і 

нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом, 

галузевими та регіональними угодами, на ведення колективних переговорів, 

укладання колективного договору і виконання зобов’язань сторони власника, 

визначених цим договором. 

1.1.3. Профспілковий комітет, який відповідно до ст.42 КЗпП України 

представляє інтереси працівників ЖДНЗ № 49 в галузі виробництва, побуту, 

культури, в особі голови профспілкового комітету Серафенюк Тетяни 

Іванівни, яка також має повноваження, визначені чинним законодавством, 

Статутом, галузевими та регіональними угодами, на ведення колективних 

переговорів, укладання колективного договору і виконання зобов’язань 

профспілкової сторони, визначених цим договором. 

1.1.4. Сторони зобов’язуються дотримуватись принципів соціального 

партнерства: паритетності представництва і аргументованості, 

рівноправності сторін, взаємної відповідальності та аргументованості при 

проведенні переговорів (консультацій) щодо укладання колективного 

договору, внесення змін і доповнення до нього,  вирішенні всіх питань, що є 

предметом цього договору. 

1.1.5. Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов 

виникнення колективних та індивідуальних спорів (конфліктів) в ході 

реалізації зобов’язань і положень договору, віддаватимуть перевагу 

розв’язанню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і 

примирних процедур відповідно до законодавства. 
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1.2. Мета укладання колективного договору 

 

1.2.1. Цей договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових, 

соціально-економічних та професійних відносин, а також узгодження 

інтересів працівників ЖДНЗ № 49 і сторони власника з питань, що є 

предметом цього договору. 

1.2.2. Положення і норми договору розроблено на основі Конституції 

України, Закону України «Про колективні договори і угоди», Кодексу законів 

про працю України, інших нормативних актів України, галузевої та 

регіональної угод. Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, які його 

уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи ЖДНЗ №49 

по виконанню законодавства про освіту, реалізації на цій основі трудових, 

соціально-економічних та професійних прав та інтересів працівників ЖДНЗ 

№49. 

1.3.Сфера дії договору 

1.3.1. Норми і положення колективного договору діють безпосередньо і є 

обов’язковими для виконання стороною власника, працівниками ЖДНЗ №49 

і профспілковим  комітетом. 

1.3.2. Положення договору поширюються на всіх працівників ЖДНЗ №49. 

Окремі положення договору, що визначаються за взаємною згодою сторін, 

поширюються на пенсіонерів, інвалідів, колишніх працівників ЖДНЗ №49, 

вивільнених з ініціативи сторони власника, до моменту їх працевлаштування 

та дітей, стосовно охорони їх прав. 

1.3.3. Жодна зі сторін протягом дії договору не може в односторонньому 

порядку призупинити виконання прийнятих зобов’язань за договором. 

1.3.4. Невід’ємною частиною договору є додатки до нього. 

 

1.4.Строк дії колективного договору та набуття ним чинності 

1.4.1. Договір укладено на 2021-2025рр. він набуває чинності з дня схвалення 

загальними зборами трудового колективу і дня його підписання сторонами та 

діє до укладання нового договору. 

1.4.2. Сторони розпочинають переговори з укладання нового договору не 

пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору, на який 

укладається чинний договір. 

 

1.5. Порядок внесення змін та доповнень до договору 

1.5.1. При виникненні розбіжностей по пропозиціях щодо змін i доповнень до 

колективного договору сторони створюють примирну комісію  згідно ст. 11 

Закону України “ Про колективні договори і угоди ”. 
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1.5.2. Пропозиції до колективного договору розглядаються  спільно, 

відповідні  рішення приймаються у 3-денний строк з дня  їх отримання 

стороною. Жодна з сторін, що уклали цей колективний договір, не може 

протягом усього строку його дії в односторонньому порядку  приймати 

рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного 

договору або  припиняють їx виконання. 

1.5.3. Зміни і доповнення до договору вносяться тільки за взаємною згодою 

сторін, і в обов’язковому порядку, в зв’язку зі змінами чинного 

законодавства, угод вищого рівня з питань, що є предметом договору. 

1.5.4. Сторона, яка ініціює внесення змін  і доповнень до договору, письмово 

повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів (консультацій) 

та надсилає свої пропозиції, що спільно розглядаються у 7-денний термін з 

дня їх отримання іншою стороною. 

1.5.5. Внесення змін і доповнень їх оформлення і схвалення здійснюється у 

такому ж самому порядку як розроблення, оформлення і схвалення цього 

колективного договору. Зміни і доповнення  вносяться після проведення 

переговорів і досягнення згоди, набувають чинності після схвалення 

загальними зборами працівників і підписання уповноваженими 

представниками сторін та повідомної реєстрації. 

1.6. Порядок і строки доведення змісту колективного  

договору до працівників ЖДНЗ №49 

 

1.6.1. Завідувач ЖДНЗ №49 зобов’язується у 7-денний термін після 

підписання договору забезпечити його тиражування у кількості 3-х 

примірників, реєстрації договору та ознайомити з ним під розпис всіх 

працівників, а також нових працівників під час укладання з ними трудового 

договору після здійснення повідомної реєстрації. 

 

1.7.  Повідомна реєстрація колективного договору 

 

1.7.1. Завідувач ЖДНЗ № 49 подає колективний договір на повідомну 

реєстрацію в департамент освіти Житомирської міської ради. 
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2.Забезпечення стабільності роботи і розвитку ЖДНЗ №49 

 

2.1. Сторони договору домовились: 

 

2.1.1.  Забезпечити ефективну діяльність ЖДНЗ № 49 виходячи з фактичних 

обсягів фінансування та раціонального використання позабюджетних коштів 

для підвищення результативності роботи ЖДНЗ № 49, поліпшення 

матеріального становища працівників. 

2.1.2. Протягом дії договору спрямувати свою роботу на забезпечення умов 

необхідних для виконання Законів України «Про освіту» та «Про дошкільну 

освіту».  

2.1.3. Забезпечити повне охоплення освітою дітей, які проживають у 

мікрорайоні, де розміщується ЖДНЗ № 49. 

2.1.4. Робити аналіз потреб в кадрах, прогнозувати на перспективу. 

2.1.3. Не приймати в односторонньому порядку рішень з основних питань 

роботи ЖДНЗ № 49, трудових, соціально-економічних та культурних прав та 

інтересів працівників . 

2.1.4. Залучати батьків, депутатів, місцеві комерційні структури до зміцнення 

і впорядкування навчально-матеріальної бази ЖДНЗ № 49 за рахунок 

надання  благодійної допомоги. 

 

2.2 Сторона власника зобов’язується: 

 

2.2.1. Створювати необхідні організаційні, матеріально-фінансові (в межах 

наявних коштів) умови для реалізації пріоритетних напрямів розвитку 

матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти та реалізації освітніх 

завдань та якісного виконання професійних обов’язків кожним працівником. 

2.2.2. Виконувати плани курсової перепідготовки, семінарських занять, 

інших форм роботи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 

відповідності з графіком атестації педагогів з обов’язковим збереженням 

заробітної плати в період навчання з відривом від роботи, в період 

відряджень. 

2.2.3. Створити умови для розвитку методичної творчості працівників, 

видання рукописних збірок творчих доробок педагогів, запровадження 

сучасних апробованих інноваційних педагогічних технологій в роботу 

педагогічного колективу. 

2.2.4. Відкривати гуртки у повній відповідності з нормативами, що визначені 

законодавством про освіту, і на цій основі забезпечити належне педагогічне 

навантаження педагогів. 
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2.2.5. Розробити за участю профспілкової сторони стратегію розв’язання 

організаційно-педагогічних проблем, над якими працює ЖДНЗ № 49, 

підвищення ефективності освітнього процесу, створення                             

соціально-економічних умов навчання дітей та роботи працівників. 

2.2.6. Забезпечити методичний кабінет сучасними науково-педагогічними і 

методичними виданнями. 

2.2.7. Своєчасно інформувати профспілкову сторону про результати розгляду 

її пропозицій, запитів і звернень щодо поліпшення роботи ЖДНЗ № 49. 

 

2.3. Профспілка зобов’язується: 

 

2.3.1. Сприяти зміцненню трудової дисципліни в колективі ЖДНЗ № 49, 

збереженню, впорядкуванню та ефективному використанню                      

навчально-матеріальної бази для створення належних умов засвоєння 

вихованцями навчальних програм. 

2.3.2. Організувати збір та узагальнення пропозицій і звернень працівників з 

питань поліпшення діяльності ЖДНЗ № 49, доводити їх до сторони власника, 

інформувати трудовий колектив про вжиті заходи. 

2.3.3. Вирішувати питання трудових і соціально-економічних відносин у 

трудовому колективі ЖДНЗ № 49 у повній відповідності з законодавчими 

актами в галузі освіти та Угодами всіх рівнів разом зі стороною власника 

шляхом взаємних консультацій та спільних засідань по розгляду проблем в 

роботі закладу освіти. 
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3. Гарантії працівникам у разі змін в організації праці, забезпечення 

продуктивної зайнятості, соціальний захист працівників від безробіття 

 

3.1. Сторони договору зобов’язуються: 

 

3.1.1. На спільних засіданнях адміністрації ЖДНЗ № 49 та профспілкового 

комітету визначати мережу груп, гуртків у відповідності з нормами, 

встановленими чинним законодавством і штатними нормативами, згідно заяв 

батьків. 

3.1.2. Розглядати питання про вивільнення педагогічних працівників тільки 

на підставі чинного законодавства, або обґрунтованого                    

організаційно-розпорядчого документу департаменту освіти Житомирської 

міської ради.  

3.1.2.1.Здійснювати вивільнення працівників лише після використання усіх 

можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в тому числі 

за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення. 

3.1.3. Надавати можливість представникам іншої сторони брати участь у 

засіданні своїх керівних органів при розгляданні питань, які стосуються 

трудових і соціально-економічних правовідносин, захисту прав та інтересів 

працівників ЖДНЗ № 49, надавати один одному відповідну повну і своєчасну 

оперативну інформацію. 

3.1.4. При звільнені працівників вивільнені години розподіляти в першу 

чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе педагогічне 

навантаження. 

3.1.5. Не допускати неповної зайнятості працівників передпенсійного віку, 

при якій вони матимуть заробітну плату меншу від мінімальної. 

3.1.6. Організувати у трудовому колективі навчання працівників з питань 

чинного законодавства про зайнятість. Не допускати звільнення працівників 

з ініціативи роботодавця без попереднього погодження з профспілковим 

комітетом, яке згідно чинного законодавства надається за безпосереднім 

поданням роботодавця. Здійснювати звільнення педагогічних працівників у 

зв’язку зі скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального 

року. 

3.1.7. Забезпечити працівникам, що вивільнені на підставах п. 1 статті 40 

КЗпП України, протягом року переважне право на укладання трудового 

договору (поворотне прийняття на роботу – стаття 42' КЗпП України) у разі 

виникнення потреби прийняття на роботу в заклад освіти працівників 

аналогічної професії, кваліфікації. 

3.1.8. Зберегти за працівниками, що вивільняються на підставі п. 1 статті 40 

КЗпП України чергу на одержання житла, а також інші пільги і гарантії 

передбачені чинним законодавством. 
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3.1.9. Входити до органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з 

пропозиціями про призупинення вивільнення працівників за п.1 ст.40 КЗпП, 

якщо їх неможливо працевлаштувати згідно чинного законодавства. 

3.1.10. Надавати 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 всі 

гарантій пільг, компенсацій, встановлених колективним договором. 

3.1.11. Не допускати економічно не обґрунтованого скорочення груп робочих 

місць. 

3.1.12. Сторони домовились, що при скороченні чисельності чи штату 

працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової 

продуктивності праці і кваліфікації, крім передбачених законодавством, 

надається: 

• особам передпенсійного віку; 

• працівникам, в сім'ях, яких є особи, що мають статус безробітних. 

 

3.2. Сторона власника зобов’язується: 

 

3.2.1. За бажанням вивільнених працівників ЖДНЗ №49, у встановленому 

законодавством порядку, переміщати їх на вільні робочі місця та вакантні 

посади у закладі освіти або в інших закладах міста. При виникненні умов для 

вивільнення працівників припинити приймання на роботу нових працівників. 

3.2.2. Повідомляти у письмовій формі профком не пізніше як за 3 місяці про 

можливе вивільнення працівників на підставі п. 1 статті 40 КЗпП України, 

включаючи інформацію про причини і документальні підстави наступних 

вивільнень працівників закладу освіти, категорії працівників, яких це може 

стосуватись, проекти можливого працевлаштування вивільнених працівників 

ЖДНЗ № 49. 

3.2.3. Розробляти пропозиції щодо формування гуртків, чергових груп 

надання додаткових освітніх послуг, якими визначається кількість робочих 

місць у ЖДНЗ № 49 відповідно до чинного законодавства, нормативних актів 

і наказів Міністерства освіти і науки України. Інформувати профспілкову 

сторону у разі виникнення змін до Статуту з цих питань. 

3.2.4. Своєчасно оформляти накази по ЖДНЗ № 49 про факти всіх простоїв 

(припинення занять з дітьми), що виникають не з вини працівників ЖДНЗ № 

49 на підставі письмових звернень працівників, які інформують про початок 

простою. Оплату за період простоїв проводити з дотриманням вимог ст.113 

КЗпП України у повному обсязі. 
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3.2.5. Не пізніше, як у місячний строк після затвердження доводити до відома 

профкому трудового колективу ЖДНЗ №49 кошторис доходів і видатків та 

штатний розпис ЖДНЗ №49 (ст. 28 Закону України Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності). 

3.2.6. Повідомляти міський центр зайнятості у письмовій формі про вакансії. 

 

3.3. Профспілка зобов’язується: 

 

3.3.1. Здійснювати контроль за виконанням роботодавцями законодавства 

про зайнятість і порядок вивільнення працівників, а також щодо виплати 

вихідної допомоги, надання гарантій пільг і компенсацій звільненим з роботи 

у ЖДНЗ № 49 за ініціативою власника або уповноваженого органу. 

3.3.2. Не допускати звільнення працівників з роботи, які мають переважне 

право на залишення на роботі або які не можуть бути звільнені згідно 

чинного законодавства (ст. 42, 184 КЗпП України та інші законодавчі акти). 

3.3.3. Контролювати своєчасність затвердження департаментом освіти 

Житомирської міської ради штатного розпису ЖДНЗ № 49. 

3.3.4 . Не давати згоди на звільнення працівників ЖДНЗ № 49 у разі 

порушення роботодавцями вимог законодавства про працю, зайнятість, 

оплату та охорону праці, не виконання колективного договору. 

3.3.5 . Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних; жінок, 

які мають дітей віком до 3 років (до 6 років), одиноких матерів за наявністю 

дитини віком до 14 років або дитини -інваліда, ст.184 КЗпП України. 

3.3.6 . Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до 

моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про 

зняття з обліку). 
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4. Нормування і оплата праці, захист заробітної плати 

 

4.1. Сторони договору зобов’язуються: 

 

4.1.1. За взаємним погодженням визначити кількісний та персональний склад 

тарифікаційної комісії. 

4.1.2. Заздалегідь, до виходу педагогів у відпустку, проводити на підставі 

статуту та чинного законодавства розподіл навчального та педагогічного 

навантаження працівників, погоджувати його на засіданні профкому ЖДНЗ 

№ 49 та повідомляти всім педагогічним працівникам під розписку. 

4.1.3.Доплати педагогічним працівникам, визначені інструкцією за окремі 

види педагогічного навантаження, погоджувати з профкомом ЖДНЗ № 49, 

щорічно, до 20 серпня (додаток №5). 

4.1.4. Згідно чинного законодавства жінкам, які перебувають у відпустці по 

догляду за дітьми до 3-ох років (до 6 років), щорічно визначати обсяг 

навчального та педагогічного навантаження в розмірі, який вони мали до 

виходу у відпустку по догляду за дітьми. Вносити прізвища жінок, які 

перебувають у згаданих відпустках, до тарифікаційних відомостей на 

початок кожного навчального року з визначенням відповідного 

навантаження і заробітної плати. 

4.1.5. При заміні відсутнього педагогічного працівника оплату проводити 

відповідно до Інструкції затвердженої наказом МОНУ від 15.04.1993 №102, а 

при заміні працівника з числа обслуговуючого і навчально-допоміжного 

персоналу оплату проводити згідно з Галузевою угодою на 2016-2020р. та 

чинним законодавством. 

4.1.6. У відповідності зі ст. 113 КЗпП України зберігати середній заробіток за 

працівниками у випадку, коли виникла виробнича ситуація небезпечна для 

життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і 

навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається 

середній заробіток. 

4.1.7. Час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення 

карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з 

розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого 

працівникові розряду (окладу) (стаття 113 КЗпП України). 

4.1.8. На час загрози поширення епідемії, пандемії та/або на час загрози 

військового, техногенного, природного чи іншого характеру умова про 

дистанційну (надомну) роботу та гнучкий режим робочого часу може 

встановлюватися у наказі (розпорядженні) власника або уповноваженого ним 

органу без обов’язкового укладення у письмовій формі трудового договору 

про дистанційну (надомну) роботу. 
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4.1.9.Гнучкий режим робочого часу - це форма організації праці, якою 

допускається встановлення режиму роботи, що є відмінним від визначеного 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання 

встановленої денної, тижневої чи на певний обліковий період (два тижні, 

місяць тощо) норми тривалості робочого часу. 

4.1.10.У разі відрядження на працівника поширюється режим робочого часу 

того підприємства (установи, організації), до якого (якої) його відряджено. 

4.1.11.Застосування гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змін в 

нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників. 

4.1.12.Дистанційна (надомна) робота - це така форма організації праці, коли 

робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому 

місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця. 

4.1.13.При дистанційній (надомній) роботі працівники розподіляють робочий 

час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового 

розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі. При цьому 

загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норм, 

передбачених статтями 50 і 51  КЗпП України. 

4.1.14.Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою                       

будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. 

4.1.15.При цьому, якщо працівник і роботодавець письмово не домовились 

про інше, дистанційна (надомна) робота передбачає оплату праці в повному 

обсязі та в строки, визначені діючим трудовим договором. 

4.1.16. За спільною згодою після атестації робочих місць працівників ЖДНЗ 

№ 49 визначати величину доплати за несприятливі умови праці (додаток 

№2). 

4.1.17. Виплачувати винагороду згідно положення «Про виплату 

педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, 

зразкове виконання обов'язків» згідно ст. 57 Закону України «Про освіту» та 

у відповідності з постановою КМУ від 5 червня 2000 р. №898 за 

погодженням ПК (додаток №1). 

4.1.18. Положення про преміювання працівників за особливі трудові успіхи, 

впорядкування, зберігання і примноження навчально-матеріальної бази 

згідно статей 97 і 98 КЗпП за погодженням профспілкового комітету (додаток 

№6). 

4.1.19. Всі види надбавок, допомоги і винагород, передбачених статтею 57 

Закону України «Про освіту», надавати у повному обсязі, як це визначено 

Постановою КМ України від 19 серпня 2002 р. №1222. 

4.1.20. Не допускати відволікання працівників від виконання ними 

професійних обов'язків (за винятком випадків, передбачених чинним 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n340
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n344
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законодавством). 

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

дозволу профкому з оплатою її у відповідному розмірі. 

4.1.22.  Впроваджувати підсумковий облік робочого часу для сторожів.  

4.1.23. Залучати працівників до заміни тимчасово відсутніх працівників лише 

за їх згодою. 

4.1.24. Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків 

відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв 

працівників. 

4.1.25. Розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік 

проводити в кінці навчального року за погодженням з профспілкою і про це 

повідомляти працівників невідкладно (додаток №15). 

 

4.2. Сторона власника зобов’язується: 

 

4.2.1. Здійснювати виплату заробітної плати в робочі дні  два рази на місяць: 

аванс – 22 числа, остаточну виплату – 7 числа кожного місяця. Виплачувати 

заробітну плату напередодні у разі, коли день її виплати збігається з 

вихідним, святковим або не робочим днем. Видавати працівникам, не пізніше 

дня останньої виплати  заробітної плати, розрахункові листи з відомостями 

про суму нарахованої, утриманої та належної до виплати заробітної плати. 

4.2.2. Виплачувати заробітну плату працівникам за весь час щорічної 

відпустки не пізніше, ніж за 3 робочих дні до початку відпустки. 

4.2.3. Здійснювати оплату роботи в надурочний час, вихідні, святкові та 

неробочі дні у порядку та з дотриманням вимог, передбачених 

законодавством (статті 106,107 КЗпП України). 

4.2.4. Повідомляти працівників і профспілковий комітет ЖДНЗ № 49 про 

запровадження нових або зміну діючих умов оплати праці не пізніше як за 2 

місяці до їх запровадження (стаття 32 і 103 КЗпП України). 

4.2.5. Присвоєння тарифних розрядів і кваліфікаційних категорій 

працівникам закладу дошкільної освіти здійснювати в умовах широкої 

гласності за участю в цій роботі представників профкомів, методичних 

служб, департаменту освіти Житомирської міської ради. 

4.2.6. Проводити своєчасну індексацію заробітної плати у зв’язку з ростом 

індексу споживчих цін, згідно з чинним законодавством.  

 4.2.7. Зберігати за працівником місце роботи і середній заробіток за час 

проходження медичного огляду (ст. 17 ЗУ «Про охорону праці») 

4.2.8. Забезпечити працівникам за графіком роботи, які працюють у нічний 

час додаткову оплату у розмірі 40% годинної тарифної ставки за кожну 

годину роботи в нічний час з 22.00 до 06.00. (додаток №4) 
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4.3. Профспілка зобов’язується: 

 

4.3.1. Здійснювати контроль за дотриманням у ЖДНЗ № 49 законодавства 

про оплату праці, своєчасною виплатою заробітної плати.  

4.3.2.Представляти і захищати інтереси працівників ЖДНЗ № 49 у сфері 

оплати праці.  

4.3.3. Вносити обґрунтовані пропозиції щодо використання коштів фонду 

оплати праці, підвищення розміру оплати праці, премій і доплати 

працівникам ЖДНЗ № 49. 

4.3.4. Аналізувати рівень середньої заробітної плати по категоріях 

працівників ЖДНЗ № 49. 

4.3.5. Проводити перевірку нарахування працівникам заробітної плати, 

розмірів і підстав відрахувань з неї в разі звернення члена профспілки. 

4.3.6. Забезпечити контроль за гласністю і колегіальним розглядом розподілу 

педагогічного навантаження, тарифікації, визначення кваліфікаційних 

категорій і тарифних розрядів оплати праці, розподілу винагород за сумлінну 

працю і премії за особливі досягнення у роботі працівників ЖДНЗ № 49 

(стаття 144 КЗпП України). 
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5. Трудові відносини, робочий час, режим праці і час відпочинку 

5.1. Сторони договору домовилися: 

 

5.1.1. Що роботодавець укладатиме з працівниками ЖДНЗ № 49 безстрокові 

трудові договори. Строкові трудові договори укладатимуться лише у 

випадку, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на 

невизначений строк (стаття 23 КЗпП України). Не допускати переукладання 

безстрокового договору на строковий з ініціативи власника з підстав 

досягнення працівником пенсійного віку.  

5.1.2. До розроблених «Правил внутрішнього трудового розпорядку ЖДНЗ № 

49» своєчасно вносити зміни і доповнення, затверджувати їх на зборах 

трудового колективу; своєчасно ознайомлювати працівників з посадовими 

інструкціями під розписку. 

5.1.3. Погоджувати, відповідно до чинного законодавства та чинних 

нормативних актів з обов’язковим розглядом на засіданнях профспілкового 

комітету розклад занять, графіки роботи, графіки відпусток працівників 

ЖДНЗ №49, графіки атестації педагогічних працівників, посадові інструкції 

керівників підрозділів, педагогічних працівників і навчально допоміжного 

персоналу. При складанні графіків роботи надавати перерву на обід до 2-х 

годин за згодою працівника.   

5.1.4. Переносити за проханням працівника щорічну відпустку на інший 

період у випадках поїздки на санаторно-курортне лікування та ділити її на 

частини згідно графіка та прохання працівника. 

 

5.2. Сторона власника зобов’язується: 

5.2.1. Укладати трудові договори з працівниками ЖДНЗ № 49 в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. Під розписку 

ознайомлювати працівників з наказом про їх прийняття на роботу, 

переведення, зміну умов праці. Не включати до трудових договорів умови, 

що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством 

та цим колективним договором. 

5.2.2. Надавати працівникам ЖДНЗ № 49 роботу відповідно до їх професії, 

займаної посади та кваліфікації. Не вимагати від працівників ЖДНЗ № 49 

роботи не обумовленої трудовим договором, посадовою інструкцією, 

обов’язками, визначеними законодавством України про освіту. 

5.2.3. Організувати облік робочого часу працівників ЖДНЗ № 49. За 

взаємною згодою з працівником, встановлювати для нього неповний робочий 

час, гнучкий графік роботи на умовах і в порядку, що визначені чинним 

законодавством.  
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5.2.4.Встановлювати для вагітних жінок, жінок, які мають дитину віком до 14 

років або дитину-інваліда, працівників, які здійснюють догляд за хворим 

членом сім’ї відповідно до медичного висновку, на їх прохання, скорочену 

тривалість робочого часу (ст. 56 КЗпП України). 

5.2.5. Розподіл педагогічного навантаження між педагогічними працівниками 

ЖДНЗ № 49 проводити за погодженням з профспілковим комітетом до 

закінчення навчального року у відповідності з умовами цього договору та 

згідно з чинним законодавством і повідомляти його працівникам під 

розписку. 

5.2.6.Залучати педагогів до заміни відсутніх лише за їх згодою.  

5.2.7. Виплачувати доплату за перевищення планової наповнюваності груп 

закладу  вихователям, музичним керівникам, інструкторам з фізкультури, 

помічникам вихователів (додаток №7). 

5.2.8. Своєчасно надавати працівникам ЖДНЗ № 49 щорічні основні та 

додаткові, соціальні відпустки відповідно ст. 2, 6, 8, 19, 20 Закону України 

«Про відпустки» та інших  нормативно-правових документів. 

5.2.8.1. Без затримки надавати відпустки у зв’язку з навчанням працівникам, 

які здобувають освіту без відриву від роботи або навчаються в закладах 

післядипломної освіти. 

5.2.8.2. Затверджувати графік надання відпусток за погодженням з 

профспілковим комітетом до 5 січня щорічно та доводити його до відома 

працівників. При складанні графіків відпусток враховувати сімейні 

обставини, особисті інтереси та можливості відпочинку кожного працівника. 

5.2.8.3. Письмово повідомляти працівника про дату початку його відпустки 

не пізніше, як за 2 тижні до встановленого графіком періоду. 

5.2.8.4. Надавати подружжям, які працюють у системі освіти, право на 

щорічну відпустку в один і той самий період за умови що це не вплине на 

організацію та якість освітнього процесу. Щорічні відпустки за бажанням 

працівників надавати в зручний для них час згідно ст.10 Закону України 

«Про відпустки» (інвалідам, жінкам, які мають 2 і більше дітей,                         

дітей-інвалідів, одиноким матерям). 

5.2.8.5. На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший  

період у випадках: порушення терміну повідомлення працівника про час 

надання відпустки; несвоєчасної виплати заробітної плати за період 

відпустки, тобто не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки/ ст.ст. 10, 21 

Закону України “ Про відпустки ”/. 

5.2.8.6.У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника 

основну  безперервну частину відпустки надавати у  розмірі  не менше 14 

календарних днів. Невикористану  частину відпустки надавати педагогічним 

працівникам у канікулярний період /п.4 Постанови Кабінету Міністрів 
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України від 14 квітня 1997 р.№ 346/ перенесення щорічної відпустки 

здійснювати у порядку, передбаченому ст. 11 Закону України “ Про 

відпустки ”. За бажанням працівника виплачувати йому грошову 

компенсацію за частину щорічної відпустки / при умові, що тривалість 

фактично наданих працівникові щорічної i додаткових відпусток не повинна 

бути менше, ніж 24 календарних дні/.  

5.2.8.7. Надавати відпустку / або її частину/ керівним та педагогічним 

працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю                

санаторно-курортного лікування / Постанова Кабінету Міністрів України 

від14 квітня 1997 року № 346/. 

5.2.8.8. Надавати особам, які  працюють на умовах неповного робочого дня, в 

т.ч. тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного  віку, щорічну основну відпустку повної тривалості. 

5.2.8.9. Тривалість  додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно 

з чинним законодавством, іншими  нормативними актами i цим  колективним 

договором понад тривалість основної оплачуваної відпустки згідно з ст. 8 

Закону України " Про відпустки", накази Міністерства праці та соціальної 

політики України № 7 від 10 жовтня 1997 року лист Міністерства освіти 

України від 11 березня 1998 року  № 1/9 - 96. 

5.2.8.10. Жінкам, які працюють i мають двох i більше дітей віком до 15 років 

або  дитину – інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства 

підгрупи А І групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда 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 інваліда з дитинства підгрупи А І групи, чи одному із 

прийомних батьків  за їx бажанням щорічно надавати додаткову   оплачувану 

відпустку, тривалістю 10 календарних днів без  врахування святкових і 

неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її 

загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. 

5.2.8.11. Надавати додаткові неоплачувані відпустки у випадках: 

- особистого шлюбу - 3 дні, 

- при народженні дитини - 2 дні, 

- шлюбу дітей- 3 дні, 

- смерті близьких- 3 дні.    

5.2.8.12. Відкликання працівників з щорічної  відпустки здійснювати лише за 

його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством / ст. 12 

Закону України “ Про  відпустки ”.  Забезпечити дотримання працівниками 

трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Сприяти створенню в 

колективі здорового морально-психологічного мікроклімату. 
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5.2.8.13. Забезпечити надання додаткових відпусток працівникам із не 

нормованим робочим днем згідно із списками посад, робіт та професій, 

визначених цим договором на підставі орієнтовного переліку посад 

працівників із ненормованим робочим днем, наведеного у додатку №11 до 

цього договору. 

5.2.9. Здійснювати звільнення працівників з підстав, передбачених чинним 

законодавством. Надавати профспілковій стороні обґрунтоване письмове 

подання про розірвання трудового договору з працівниками за ініціативою 

роботодавця для одержання попередньої згоди на звільнення. 

5.2.10. Кожному працівникові під особисту розписку повідомляти Правила 

внутрішнього трудового розпорядку і посадову інструкцію.  

5.2.11. Застосування і зняття дисциплінарних стягнень за порушення 

трудової дисципліни невиконання Правил внутрішнього трудового 

розпорядку та посадових обов’язків проводити тільки у повній відповідності 

зі статтями 147, 148, 149, 151, 152 КЗпП України. 

5.2.12. У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину 

відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на 

період карантину не включається у загальний термін, встановлений частиною 

першою  статті 26 Закону України «Про відпустки». 

5.3. Профспілка зобов’язується: 

5.3.1. Забезпечити контроль за дотриманням працівниками ЖДНЗ№ 49 

трудової та професійної дисципліни, Правил внутрішнього трудового 

розпорядку, своєчасного і точного виконання розпоряджень роботодавців, 

трудових та функціональних обов'язків. 

5.3.2. Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань, зазначених у цьому 

розділі договору, своєчасністю і правильністю внесення записів до трудових 

книжок і особових карток форми П-2, виданням наказів про прийняття, 

звільнення, переведення працівників на іншу роботу, зміну режимів праці і 

відпочинку та ознайомлення з ними працівників. 

5.3.3. Надавати працівникам ЖДНЗ № 49 безкоштовну юридичну допомогу 

та консультації з чинного законодавства. У разі порушення їх прав 

представляти та відстоювати шляхом переговорів права працівників ЖДНЗ 

№ 49 у відносинах з роботодавцем, а також у відповідних органах по 

вирішенню індивідуальних трудових спорів.  

5.3.4. Своєчасно розглядати обґрунтоване письмове подання сторони 

власника про розірвання з працівником трудового договору за ініціативою 

роботодавця на підставах передбачених чинним законодавством. 

Повідомляти сторону власника про прийняте рішення у письмовій формі у                

3-денний строк після його прийняття. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
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6. Умови та охорона праці 

 

6.1. Сторони договору домовилися: 

 

6.1.1. Організувати вивчення з працівниками ЖДНЗ № 49 нормативних актів 

з охорони праці, правил поводження з обладнанням та дій на випадок 

виникнення небезпечних ситуацій. 

6.1.2. Брати участь у проведенні  атестації робочих місць з несприятливими 

умовами праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 

01.08.1992р. № 442 та методичних рекомендацій, затверджених наказом 

Міністерства праці України від 01.09.92 № 41 з наступним встановленням 

доплат і надання додаткових відпусток. (додаток №2, додаток №12) 

6.1.3. Проводити громадські огляди-конкурси з питань охорони праці під час 

підготовки ЖДНЗ № 49 до навчального року, подавати матеріали для участі у 

відповідних конкурсах. 

6.1.4. Виплачувати середній заробіток і кошти на відрядження для навчання 

представників профспілкової організації з питань охорони праці за рахунок 

роботодавця. 

6.1.5. Проводити спільно з профспілковою стороною своєчасне 

розслідування та вести облік нещасних випадків професійних захворювань і 

аварій, що сталися на території ЖДНЗ № 49. Забезпечувати безумовне 

виконання запропонованих комісією з розслідування нещасного випадку на 

території ЖДНЗ № 49, організаційно-технічних заходів по кожному випадку 

(ст. 22 ЗУ «Про охорону праці»). 

6.1.6. Створити комісію з питань охорони праці у рівній кількості осіб від 

адміністрації і трудового колективу ЖДНЗ № 49. Сприяти її роботі 

відповідно до чинних нормативно-правових актів (ст. 16 ЗУ «Про охорону 

праці»). 

6.1.7. За поданням профспілкової  сторони, комісії з питань охорони праці 

заохочувати ініціативних працівників, уповноважених профспілкової  

сторони з питань охорони праці, які відзначилися при виконанні заходів з 

підвищення безпеки та покращенням умов навчання і праці, відзначити 

преміями за особливі успіхи в роботі. 

6.1.8. Поповнювати куточки з охорони праці засобами агітації та пропаганди: 

плакати, пам’ятки і т.д. 

6.1.9. Розробляти комплексні заходи по створенню безпечних та нешкідливих 

умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці. 

(додаток №3). 
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6.2. Сторона власника зобов’язується: 

 

6.2.1. Щорічно, до початку навчального року, розробляти і видавати наказ 

щодо організації роботи  з охорони праці відповідно до Закону України «Про 

охорону праці» та наказу МОН України від 26.12.2017  № 1669. 

6.2.2. Розробити, за погодженням з  профспілковою  стороною, і забезпечити 

виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів 

безпеки, гігієни праці навчально-виховного та виробничого середовища, 

підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам 

травматизму на території ЖДНЗ № 49, професійним захворюванням і 

аваріям. На реалізацію комплексних заходів виділяти кошти по мірі 

надходження (додаток №9). 

6.2.3. Щорічно до 10 жовтня виконувати заходи щодо підготовки ЖДНЗ № 

49 до роботи в осінньо-зимовий період. Забезпечити протягом цього періоду 

стійкий повітряно-тепловий режим (не менше 18 градусів), освітлення у всіх 

приміщеннях ЖДНЗ № 49. 

6.2.4.Безкоштовно, за встановленими нормами, забезпечувати 

обслуговуючий персонал спецодягом, взуттям та іншими засобами 

індивідуального захисту, миючими засобами, матеріалами і пристроями для 

забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов. (додаток №8, 10) 

6.2.5.Проводити виплату вихідної допомоги в розмірі тримісячного 

середнього заробітку у випадку розірвання трудового договору з ініціативи 

працівника через невиконання адміністрацією законодавства про охорону 

праці, умов колективного договору з цих питань (ст. 44 КЗпП України, ст. 6 

ЗУ «Про охорону праці» ). 

6.2.6. Вирішити разом з департаментом освіти Житомирської міської ради 

питання про відрахування коштів до фонду охорони праці в ЖДНЗ № 49 у 

розмірі 0,5% від фонду оплати праці. Використовувати кошти фонду за 

погодженням з профспілковою стороною тільки на виконання комплексних 

заходів, що забезпечують досягнення встановлених нормативів з охорони 

праці (ст. 19 ЗУ «Про охорону праці»). 

6.2.7. Не залучати жінок до важких робіт, робіт з шкідливими умовами праці, 

до переміщення речей, вага яких перевищує встановлені норми (ст. 10 ЗУ 

«Про охорону праці» , накази Міністерства охорони здоров’я України від 29 

12.93 №256 та від 10.12.93 №241). 

6.2.8. При укладанні трудового договору проінформувати під розписку 

працівника про умови праці, наявність на робочому місці шкідливих і 

небезпечних факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про 

його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах (ст. 5 ЗУ «Про 

охорону праці»). 
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6.2.9. Відшкодувати працівникам ЖДНЗ № 49, заподіяну їм травму, 

пов’язаними з виконанням трудових обов’язків, у повному розмірі 

втраченого заробітку відповідно до законодавства України, а також 

сплачувати потерпілому одноразову допомогу відповідно до чинних 

нормативних і законодавчих актів (ст. 9 ЗУ «Про охорону праці»).  

6.2.10. Надавати додаткові відпустки за особливий характер роботи згідно з 

додатком № 12. 

 

6.3. Працівники ЖДНЗ № 49 зобов’язуються: 

6.3.1. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці під 

час освітнього процесу безпечних методів роботи і поведінки на території 

ЖДНЗ № 49. 

6.3.2. Застосовувати засоби індивідуального захисту населення у випадках, 

передбачених правилами техніки безпеки праці, санітарії і гігієни. (додаток 

№8) 

6.3.3. Своєчасно інформувати адміністрацію ЖДНЗ № 49 про виникнення 

небезпечних ситуацій на робочому місці, під час освітнього процесу, на 

території ЖДНЗ № 49. Особисто вживати посильних заходів щодо 

запобігання та усунення небезпечних факторів при здійсненні освітнього 

процесу. 

6.4. Профспілка зобов’язується: 

 

6.4.1. Здійснювати контроль за дотриманням стороною власника  

законодавства про охорону праці, створення безпечних і не шкідливих умов 

праці, належних санітарно-побутових умов праці і навчання дітей, 

забезпеченням працівників спецодягом, взуттям та іншими засобами 

індивідуального та колективного захисту. У разі виявлення порушень 

вимагати їх усунення.  

6.4.2. Представляти інтереси працівників  ЖДНЗ № 49 у вирішенні питань 

охорони праці у випадках, визначених чинним законодавством, вносити 

стороні власника відповідні подання (ст.41 ЗУ «Про охорону праці»). 

6.4.3. Брати участь: 

- в розробці програм, положень з питань охорони праці в ЖДНЗ № 49; 

- в організації навчання працівників з питань охорони праці; 

- у проведенні атестації робочих місць; 

- у розслідуванні нещасних випадків, складанні актів про нещасні 

випадки з працівниками, представленні інтересів потерпілих у спірних 

питаннях, розробці пропозицій і заходів щодо усунення причин травматизму 

працівників і дітей; 

- у проведенні перевірки знань посадових осіб з охорони праці.  
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7. Охорона здоров’я працюючих та дітей 

 

7.1. Сторони договору домовилися: 

 

7.1.1. Організувати проведення обов’язкових попередніх (під час приймання 

на роботу) та профілактичних медичних оглядів працівників  ЖДНЗ № 49 та 

видачі їм особистих медичних книжок згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.05.2001р. №559 « Про затвердження переліку 

професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 

обов’язковим профілактичним, медичним оглядам, порядку проведення цих 

оглядів та видачі особистих медичних книжок». Проводити підсумковий 

аналіз результатів медоглядів працівників ЖДНЗ № 49, враховувати 

рекомендації лікарів щодо надання працівнику іншої (легкої) роботи. 

7.1.2. Систематично проводити аналіз стану захворюваності і випадків 

непрацездатності працівників ЖДНЗ № 49 та вживати заходів до усунення 

причин непрацездатності. 

7.1.3. Створювати належні умови для діяльності комісії з соціального 

страхування на випадок тимчасовою непрацездатності. 

7.1.4.Організувати комісію з соціального страхування з однаковою кількістю 

представників під профкому і роботодавця. 

7.1.5.Витрати коштів фонду соціального страхування проводити тільки за 

рішенням комісії з соціального страхування на випадок тимчасовою 

непрацездатності. 

7.1.6. Організувати з числа працівників  ЖДНЗ № 49 групи «Здоров’я» і 

створювати можливості для їх занять на базі обладнання і приміщень. 

7.1.7. Систематично залучати працівників до відпочинку в кімнаті 

психологічного розвантаження в неробочий час та під час обіду. 

 

7.2. Сторона власника зобов’язується: 

 

7.2.1. Своєчасно і в повному обсязі виплачувати допомогу на оздоровлення 

педагогічних працівників  ЖДНЗ № 49 згідно ст. 57 Закону України «Про 

освіту». 

7.2.2. Не допускати працівників  ЖДНЗ № 49 до роботи, яка їм 

протипоказана за результатами медичного огляду. Відсторонювати від 

роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від проходження 

обов’язкового медичного огляду. 

7.2.3. Забезпечити в ЖДНЗ № 49 належний повітряно-тепловий режим, 

освітлення навчальних і допоміжних приміщень, гігієнічні умови вживання 

питної води. 
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7.3. Профспілка зобов’язується: 

 

7.3.1. Контролювати цільове використання коштів на культурно-масову 

роботу і соціальне страхування, своєчасність надання послуг з фондів 

соціального страхування, доводити інформацію з цих питань до трудового 

колективу. 

7.3.2. Представляти інтереси працівників у комісії з соціального страхування. 

Щорічно проводити облік працівників, які потребують лікування у 

санаторіях. 

7.3.3. Організовувати проведення фізкультурних і оздоровчих заходів для 

працівників ЖДНЗ № 49 та членів їх сімей. 

7.3.4 Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативами і 

законодавчими актами з питань соціального страхування та пенсійного 

забезпечення, надавати консультативну і методичну допомогу працівникам 

ЖДНЗ №49 з цих питань. 

7.3.5. Обладнати стенди з рекомендаційними та інформаційними матеріалами 

з цих питань законодавства, здорового способу життя, культури побуту і 

взаємовідносин між людьми. 
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8. Соціальні пільги та гарантії, компенсації 

 

8.1. Сторони договору домовилися: 

 

8.1.1. У відповідності з Законом України «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку» забезпечити 

створення сприятливих умов праці і належного заробітку для осіб 

передпенсійного віку. 

8.1.2. Вживати заходів для дотримання чинного законодавства при наданні 

гарантій і компенсацій молодим спеціалістам у зв’язку з направленням їх на 

роботу у порядку розподілу після закінчення навчального закладу. 

8.1.3. Розробити та забезпечити реалізацію заходів щодо активації художньої 

самодіяльності і культурно-масової роботи у трудовому колективі ЖДНЗ № 

49. Сприяти духовному і культурному розвитку працівників ЖДНЗ № 49, 

організовувати для них екскурсії і подорожі у вихідні дні та довготривалі 

туристичні поїздки у вихідні дні. 

8.1.4. Педагогічним працівникам видавати щорічну грошову винагороду за 

сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків та допомоги на 

оздоровлення при наданні щорічних відпусток у розмірі  до одного 

посадового окладу. (додаток №1) 

• Виплачувати надбавки за вислугу років: 3р - 10%; 10р - 20%; 20р - 

30% від посадового окладу. (додаток №4) 

• Забезпечити надання педагогічним працівникам, бухгалтерам, 

медичним працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення, в сумі до 

одного посадового окладу на рік (матеріальна допомога на поховання 

зазначеним вище розміром не обмежується), виплату премій відповідно до їх 

особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної 

плати, затверджено в кошторисах, відповідно до постанови Кабміну України 

№1298 від 30.08.2002р. 

8.1.5. Забезпечити: 

• Оплату простою не звини працівника у розмірі не менше тарифної 

ставки (посадового окладу); 

• Оплату праці педагогів ЖДНЗ № 49, коли в окремі дні (місяці) при 

відсутності дітей з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні 

умови тощо) і з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з 

дотримання при цьому умов чинного законодавства. 

8.1.6. Надавати додаткову відпустку за шкідливі і важкі умови праці, за 

особливий характер праці: (додаток №12). 

8.1.7. Надавати додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим 

днем: (додаток №11). 
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8.1.8. Надавати додаткову відпустку за виконання громадських обов’язків: 

(додаток №11) 

8.1.9. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, 

щорічну основну відпустку повної тривалості. 

 

 

8.2. Сторона власника зобов’язується: 

 

8.2.1. Утримувати у належному стані всі об’єкти і обладнання соціального і 

побутового призначення, своєчасно їх ремонтувати і модернізувати. 

8.2.2.Надавати належне педагогічне навантаження педагогічним працівникам 

перед пенсійного віку. 

8.2.3. Домагатись від власника своєчасно виплачувати працівникам ЖДНЗ             

№ 49 всі виплати соціального і організаційного характеру.  

 

8.3. Профспілка зобов’язується: 

 

8.3.1. Здійснювати контроль ефективності використання коштів на       

соціально-культурні заходи, ремонт приміщень закладу дошкільної освіти, 

кухні та території. За результатами перевірок складати належні акти, 

доводити їх до відома трудового колективу і власника. Вносити пропозиції 

щодо більш ефективного  використання коштів.  

8.3.2. Захищати і представляти інтереси членів трудового колективу у сфері      

житлово-побутових, комунальних, культурно-освітніх відносин. 

8.3.3. Вивчати з членами  трудового колективу нові нормативні акти з питань 

житлового законодавства, надавати консультативну допомогу з питань 

вирахування податків, надання соціальних податкових пільг тощо. Вивчати і 

повідомляти працівників ЖДНЗ № 49 про умови надання кредитів на 

будівництво і придбання житла, обладнання високої вартості, побутової 

техніки та ін. 

 

 



 26 

9. Забезпечення прав і гарантій діяльності первинної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України 

 

9.1. Сторона власника зобов’язується: 

 

9.1.1. Визнавати цим договором профком ЖДНЗ № 49 повноважним 

представником інтересів працівників і погоджувати з ним накази та інші 

нормативно-правові акти з питань, що є предметом даного договору. Брати 

участь у заходах профспілкової сторони на її запрошення. 

9.1.2. Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності профспілкової 

організації ЖДНЗ № 49 встановлених чинним законодавством, не допускати 

втручання в діяльність, обмеження прав профспілкової організації, 

перешкоджання їх здійсненню. 

9.1.3. Для забезпечення діяльності профкому ЖДНЗ №49, проведення 

профзборів надавати безкоштовно приміщення з усім необхідним 

обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною. 

9.1.4. На умовах цього договору згідно з заявами працівників щомісячно і 

безоплатно утримувати із заробітної плати та перераховувати членські 

профспілкові внески у безготівковому порядку на рахунок профспілкової 

організації (міської організаційної ланки профспілки працівників освіти і 

науки України) протягом трьох банківських днів після виплати заробітної 

плати. 

9.1.5. Надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної 

плати членам профкому для виконання їх повноважень та громадських 

обов’язків в інтересах трудового колективу: голові і членам профкому – 2 

години на тиждень та для профспілкового навчання членам виборних 

профспілкових органів до 6 календарних днів на рік (ст. 41 ЗУ Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності). 

9.1.6. Забезпечити обов’язковий розгляд пропозиції профкому до нового 

проекту Статуту ЖДНЗ № 49, змін і доповнень до нього, інших документів, 

які стосуються трудових і соціальних взаємовідносин у колективі. 

9.1.7. Гарантувати неухильне дотримання чинного законодавства стосовно 

захисту трудових і соціальних прав членів виборних профспілкових органів 

(ст.252 КЗпП України та ст. 41 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності»). Розглядати разом або за погодженням з профкомом всі 

заходи заохочення, що застосовуються до працівників ЖДНЗ № 49 

відповідно зі статтею 144 КЗпП України. 

9.1.8. На вимогу профспілкової сторони надавати в тижневий строк 

відповідні документи, інформацію та пояснення, що стосуються додержання 

законодавства про працю, умов оплати та охорони праці, виконання 

Колективного договору, соціально-економічних прав працівників та розвитку 
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навчального закладу (ст. 40, 45 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності»). 

9.1.9. Разом з департаментом освіти надавати можливість профспілковій 

стороні перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального 

страхування, використання коштів на соціальні, культурні, комунальні і 

побутові заходи та витрати для ЖДНЗ № 49 і членів трудового колективу. 

9.1.10. Розглядати протягом 7 днів вимоги і подання профспілкових органів 

щодо усунення порушень законодавства про працю та колективного 

договору, невідкладно вживати заходів до подолання недоліків.  

9.1.11. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, 

консультації, інформувати профорганізації про плани і напрями розвитку  

закладу освіти, забезпечували участь представників профкому у нарадах, 

засіданнях органів управління ЖДНЗ № 49. 

9.1.12 Встановлювати голові профспілкової організації, яка здійснює свої 

повноваження на громадських засадах, щорічну винагороду в розмірі 

посадового окладу за активну і сумлінну працю із захисту прав та інтересів 

працівників. 
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10. Принципи співробітництва Сторін договору 

 

10.1. Сторони договору зобов’язуються співпрацювати у формі 

конструктивного діалогу, відкритості, гласності, прозорості рішень і дій, 

взаємного надання інформаційних послуг із сфери своєї діяльності, рівності у 

правовідносинах, передбачених цим договором і чинним законодавством. 

10.2. Суперечки між сторонами договору розглядатимуться узгоджувальною 

комісією, створеною з рівною кількістю представників Сторін. Рішення 

узгоджувальної комісії приймаються на підставі переговорів, згідно чинного 

законодавства, Угод вищого рівня, оформляються протоколом і мають 

обов’язкову силу для сторін договору. 

10.3. Недотримання цих правил виключає співпрацю Сторін договору, 

зумовлює їх вдаватися до самозахисту своїх прав і інтересів, повідомляти 

контролюючим органам про порушення договору і чинного законодавства 

іншою Стороною, вдаватись до дій, які передбачені Законом України «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). 

10.4. Невиконання колективного договору посадовими особами тягне за 

собою їх відповідальність згідно Угод вищого рівня та чинного 

законодавства України. 
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11. Контроль за виконанням колективного договору 

та відповідальність сторін за його реалізацію 

 

З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення 

контролю за його виконанням Сторони зобов’язуються: 

11.1. Безпосередньо нести відповідальність і організовувати виконання 

взятих зобов’язань, а також визначати посадових осіб, відповідальних за 

виконання взятих умов договору, та встановити термін виконання цих умов. 

11.2. Забезпечити здійснення контролю за виконання договору робочою 

комісією представників сторін, яка вела переговори з його укладання 

(додаток №14), в узгодженому нею порядку. Результати перевірки виконання 

зобов’язань договору оформляти відповідним актом, який доводити до 

відома сторін договору (додаток № 16). 

11.3. Розглядати підсумки виконання колективного договору та звіти перших 

осіб, що підписали договір (завідувач і голова профкому ЖДНЗ № 49), на 

загальних зборах трудового колективу двічі на рік.  

11.4. У разі порушення чи невиконання зобов’язань по договору з вини 

конкретної посадової особи, не дотримання принципів співробітництва, 

зазначених у цьому договорі (розділ 10), посадові особи несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством. 

11.5. Колективний договір зберігається у ЖДНЗ № 49 в двох примірниках: 

один – у сторони власника, другий – у профспілки. Обидва примірники 

мають однакову юридичну силу. 

 

Колективний договір підписали: 

 

 

Від сторони власника      Від сторони комітету 

 

Завідувач ЖДНЗ № 49      Голова профкому 

_________Л.В. Юрченко                                          ________Т.І. Серафенюк 
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Додаток №1  

до пункту 4.1.17; 8.1.4 договору 

 

Положення  про виплату педагогічним працівникам ЖДНЗ № 49  

щорічної грошової винагороди  

Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання 

службових обов’язків, як передбачено ст. 57 Закону України «Про освіту», 

надається педагогічним працівникам, які працюють в Житомирському 

дошкільному навчальному закладі № 49. 

Пропозиція адміністрації про розміри грошової винагороди педагогам 

погоджується на засіданні профкому. 

1. Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове 

виконання службових обов’язків надається таким працівникам ЖДНЗ № 49: 

вихователю-методисту, вихователям, музичному керівнику, керівнику 

гуртка, інструктору з фізичної культури, практичному психологу, 

соціальному педагогу та  іншим педагогічним працівникам за умов: 

-  виконання інструкції з охорони життя і здоров'я дітей; 

- забезпечення   високого рівня освітнього процесу, виконання програм 

дошкільного закладу, піклування про фізичне і психічне здоров'я дітей, 

досягнення зниження захворюваності; 

- введення  ділової документації відповідно вимогам чинного 

законодавства; 

-  дотримання правил техніки пожежної безпеки, санітарних правил; 

- впровадження новітніх технологій в освітній  процес, та наступність в 

роботі зі школою; 

-  активна участь в житті закладу дошкільної освіти та району (міста), 

ведення роботи з батьками на високому рівні, відсутність скарг та 

заборгованості по батьківській платі. 

2. Щорічна грошова винагорода видається педагогічним працівникам в 

розмірі - до одного посадового окладу, крім сумісників. 

3. В разі винесення догани працівнику, винагорода не виплачується. 

4. При прийнятті на роботу протягом календарного року виплачується 

пропорційно відпрацьованому часу. 

5. В разі якщо працівник отримав декретну відпустку під час 

навчального року, грошова винагорода виплачується в повному розмірі. 

6. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається 

на підставі наказу керівника та погодження з ПК, а керівнику – на підставі 

наказу департаменту освіти за поданням профспілкового комітету ЖДНЗ № 

49. 

7. Нарахування і виплата винагороди проводиться бухгалтерією 

Житомирського дошкільного навчального закладу № 49. 

 

Завідувач ЖДНЗ №49                     Л.В. Юрченко 

 

Голова ПК ЖДНЗ №49       Т.І. Серафенюк 
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Додаток № 2  

до пунктів 4.1.16; 6.1.2 договору 

 

Перелік робіт на яких встановлюється  

надбавка, доплата  за умови праці 

 

За виконання складної роботи: 

№ Посада  Назва робіт Доплата  

1. Завідувач  

 

За складність та 

напруженість  

50% 

2. Головний бухгалтер За складність та 

напруженість в роботі 

50% 

3. Бухгалтер  За складність та 

напруженість в роботі 

50% 

За результатами атестації робочих місць: 

4 Шеф-кухар, кухар, 

підсобний працівник 

Роботи, пов'язані з 

розчиненням, обдиранням 

м'яса, риби, різкою, чищенням 

посуду та за роботу в 

гарячому цеху та з 

електроприладами 

12% 

5. Машиніст з прання та 

ремонту  білизни 

(спецодягу) 

Робота з пранням білизни з 

використанням миючих і 

дезінфікуючих засобів 

4% 

За  особливі умови праці: 

6. Прибиральник 

службових приміщень, 

помічник вихователя для 

дітей віком до 3-х років, 

помічник вихователів 

для дітей віком від 3-х 

років 

Використання 

дезінфікуючих 

засобів та 

прибирання 

туалетів 

10% 

7.  Сестра медична старша  За  старшинство 10 %   

 

8. Сторож  За роботу в нічні 

години (22.00-6.00) 

40 % 

 

 

Завідувач ЖДНЗ №49                     Л.В. Юрченко 

 

Голова ПК ЖДНЗ №49       Т.І. Серафенюк 
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Додаток № 3  

до пункту 6.1.9 договору 

 

Комплексні заходи по створенню безпечних та нешкідливих умов праці 

відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці 

 

№ Зміст роботи Термін 
виконання 

Відповідальний 

1 Провести поточний ремонт 
будівлі, сантехніки, 
приміщень, обладнання 
ігрових майданчиків 

До 01.09.2021 

До 01.09.2022 

До 01.09.2023 

До 01.09.2024 

До 01.09.2025 

Завідувач,  
завідувач господарства 

2 Поліпшити благоустрій 
території ЖДНЗ 

Щороку  Завідувач,  
завідувач господарства 

3 Дообладнати фізкультурний 
майданчик 

До 01.09.2021 Завідувач 

4 Відремонтувати меблі, 
привести у відповідність з 
маркуванням дитячі меблі 

 Щороку  Завідувач господарства,  
 сестра медична старша 

5 В зимовий час під час ожеледі 
посипати доріжки та сходи 
піском 

В залежності 
від погоди 

Завідувач господарства 

7 Забезпечити ЖДНЗ засобами 
дезінфекції та антисептики 

До 01.09.2021 

Щороку 

Завідувач,  
Завідувач 
господарства, 
сестра медична старша 

 

 

Завідувач ЖДНЗ № 49                     Л.В. Юрченко 

 

Голова ПК ЖДНЗ № 49                                                     Т.І. Серафенюк 
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Додаток № 4  

до пунктів 4.2.8; 8.1.4.  

 
1. Порядок встановлення надбавок за педагогічний стаж  

♦ 3 3-х до 10 років - 10% посадового окладу педагогічним 

працівникам. 

♦ 3 10 років до 20 років - 20%; 

♦ 3 20 років і більше - 30%. 

2. За роботу у нічний час з 22.00 до 06.00 

проводити додаткову оплату у розмірі 40% годинної тарифікаційної ставки 

сторожам.  

 

Завідувач ЖДНЗ №49                   

 Л.В. Юрченко 

 

 

Голова ПК ЖДНЗ №49              Т.І. Серафенюк 
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Додаток № 5  

до пункту 4.1.2 договору 

 

Перелік посад працівників, яким встановлюються 

підвищені посадові оклади та розмір підвищення: 

 

Відповідно до інструкції  № 102 від 15.04.93:  

 

За педагогічне звання: 

1) Вихователь-методист – 10%; 

2) Старший вихователь – 10% 

 

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 

р. N 373 « Про встановлення надбавки педагогічним працівникам 

дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів 

незалежно від їх підпорядкування» та за погодженням з профспілковим 

комітетом: 

      

За педагогічну діяльність від 5 до 20%: 

- вихователю; 

- музичному  керівнику; 

- керівнику гуртка; 

- інструктору з фізкультури; 

- практичному психологу; 

- соціальному педагогу. 

 

Розмір  надбавки встановлюється керівником ЖДНЗ №49 у межах  

фонду  оплати  праці. 

 

Завідувач ЖДНЗ №49                     Л.В. Юрченко 

 

 

Голова ПК ЖДНЗ №49       Т.І. Серафенюк 
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Додаток №6  

до пункту 4.1.18 договору 

  

Положення  

про преміювання працівників ЖДНЗ №49 

1. Вступ 

Це положення вводиться на підставі п. 3 та 53 Інструкції про порядок 

обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом 

Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. №102 з метою стимулювання 

творчої, добросовісної праці та педагогічного новаторства членів трудового 

колективу закладу освіти. 

Воно розповсюджується на всіх її працівників і діє протягом часу на 

який укладений колективний договір. У разі прийняття Верховною Радою 

України, Урядом, Міністерством освіти і науки України чи місцевими 

органами державної влади рішення про зміну умов системи оплати праці і 

матеріального стимулювання працівників освіти, до нього можуть вноситися 

за погодженням з профспілковим комітетом відповідні зміни. 

Персональну відповідність за дотримання цього положення несе 

керівник ЖДНЗ №49. Контроль здійснює  профспілковий комітет. 

 

2. Умови і показники роботи для преміювання працівників ЖДНЗ №49 

Обов’язковими умовами для розгляду питання про преміювання 

працівників є: 

- Дотримання в роботі вимог чинного трудового законодавства, 

правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативних документів, 

що регламентують різні сторони їх трудової діяльності; 

- Відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки та 

охорони праці. 

Працівники ЖДНЗ №49 преміюються за такі показники в роботі: 

2.1 Керівник закладу-освіти, вихователь-методист. 

- За досягнення в організації колективу, за добросовісне виконання 

покладених на нього обов’язків; 

- За раціональну і ефективну організацію освітнього процесу; 

- За ефективну організацію методичної роботи; 

- За налагодження тісної співпраці з батьківською громадою; 

- За покращення матеріально-технічної бази, створення належних і 

безпечних умов праці; 

- За ефективну роботу по здійсненню керівництва і контролю за 

освітнім процесом. 

2.2 Вихователь, музичний керівник,  керівник гуртка, інструктор 

з фізичної культури та практичний психолог, соціальний педагог: 

- за високу персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей 

в ЖДНЗ № 49; 

- за створення належних умов для навчання та виховання дітей; 
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- за високу результативність у навчанні і вихованні дошкільників; 

- за проведення навчальних і виховних занять на високому 

професійному рівні; 

- за використання ефективних норм, методів навчання і виховання, 

педагогічне новаторство; 

- за результативну роботу по розвитку творчих здібностей  дітей; 

- ведення документації, дотримання правил техніки пожежної 

безпеки, Санітарного регламенту.  

- впровадження новітніх технологій в освітній процес,   

наступність в роботі зі школою. 

- активну участь в житті закладу дошкільної освіти, робота з 

батьками ведеться на високому рівні, відсутні скарги та заборгованість по 

батьківській платі. 

2.3 Медичний персонал: 

- за ефективну організацію і контроль за санітарним станом 

приміщень і території ЖДНЗ № 49 та протиепідемічний режим; 

- за високу організацію санітарно-просвітницької роботи серед 

батьків, працівників ЖДНЗ № 49; 

- за забезпечення систематичного ведення медичної документації, 

контроль за аналізом захворюваності дітей, та працівників закладу освіти.  

- за умов: 

 контролю за дотриманням системи управління безпечністю 

харчових продуктів НАССР;  

 контролю за виконанням санітарно - гігієнічних вимог та 

медичного огляду працівників; 

 організації медико-педагогічного контролю за фізичним 

розвитком дітей, своєчасного проведення щеплень; 
2.4 Помічник вихователя: 

- за високу відповідальність за життя і здоров’я довірених йому 

дітей; 

- за відповідальне ставлення до харчування дітей в групі, уваги до 

дітей під час зборів, виходу і повернення з прогулянки; 

- за дотримання правил санітарно-гігієнічного утримання групових 

приміщень, збереження майна. 

- за умов: 

 відсутність порушень  санітарного режиму; 

 допомагає вихователям проводити освітній процес з дітьми; 

 дотримується особистої гігієни; 
 працює без зауважень санітарно-епідемічної служби, скарг 

батьків; 
 бере участь у житті закладу дошкільної освіти. 

 допомагає вихователю в проведенні режимних моментів: 

харчування загартовування, сну. 
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2.5 Машиніст з прання і ремонту білизни, кастелянка: 

- за свідоме дотримання Правил внутрішнього трудового 

розпорядку; 

- за дотримання в приміщенні належного санітарно-гігієнічного 

стану; 

- за збереження білизни, м’якого інвентарю, 

- за умов: 

 дотримання правил техніки безпеки, правильної експлуатації 

електрообладнання згідно з інструкцією;  
 сумлінне відношення до функціональних обов'язків,  
 своєчасне забезпечення чистою білизною та дотримання графіка 

заміни білизни; 
 забезпечення вчасного ремонту м'якого інвентарю;  

 збереження   майна закладу освіти.  

 

2.6 Працівники харчоблоку: 

- за високу відповідальність за життя і здоров’я дітей, за їх 

харчування; 

- за дотримання вимог системи управління безпечністю харчових 

продуктів НАССР;  

- за дотримання належного санітарно-гігієнічного стану на 

харчоблоку, складі, овочесховищі; 

- за дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку. 

- за умов: 

 дотримання санітарно - гігієнічних вимог харчоблоку, технології 

приготування їжі, кулінарної обробки продуктів, особистої гігієни;  

 ведення документації згідно з вимогами НАССР; 

 праці без зауважень збоку міських  контролюючих служб; 

 дотримання правил техніки безпеки, правильного використання 

електрообладнання та технологічного обладнання. 

 

2.7 Завідувач господарства: 

- за забезпечення збереження господарчого інвентарю, його ремонт 

та поновлення; 

- за безперебійну  роботу освітлення, системи опалення, 

вентиляції, каналізації, водопостачання; 

- за створення необхідних умов для роботи харчоблоку, пральні, та 

керівництвом молодшим обслуговуючим персоналом. 

- своєчасний ремонт приміщення, електрообладнання;  

- своєчасне проведення інструктажів та контроль за виконанням 

інструкцій з техніки безпеки та охорони праці працівниками дошкільного 

закладу,  

- збереження та придбання твердого інвентарю. 
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2.8 Сторож: 

- За збереження майна; 

- За дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку; 

- Дотримання техніки безпеки. 

2.9 Двірник: 

- за дотримання належного санітарно-гігієнічного стану території 

закладу освіти; 

- за дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку; 

- сумлінне відношення до функціональних обов'язків; 

- виконання правил техніки безпеки і виконання графіка 

прибирання території. 

2.10. Робітник з  комплексного обслуговування й ремонту приміщень 

(будинків), слюсар-електромонтер:: 

- за дотримання техніки безпеки, пожежної безпеки;  

- своєчасний ремонт обладнання, приміщення. 

2.11. Працівники бухгалтерії, діловод  : 

- за дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку; 

- сумлінне відношення до функціональних обов'язків; 

- виконання  роботи без зауважень збоку міських  контролюючих служб  

            

3. Порядок преміювання: 

 На преміювання працівників виділяються кошти, передбачені на це у 

кошторисі, згідно п. 3. Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 

працівників освіти.  Конкретні розміри преміального фонду доводяться до 

відома трудового колективу. 

 Премії, відповідно до цього положення призначаються завідувачем з 

обов’язковим погодженням з профспілковим комітетом. Вони не 

обмежуються максимальним розміром. 

 Конкретні розміри премії визначаються відповідно до особистого 

внеску працівників і загальних результатів роботи закладу освіти. 

 Працівники, які здійснили грубі порушення трудової дисципліни 

чинного законодавства, правил техніки безпеки та охорони праці, допустили 

моральні проступки і мають дисциплінарні стягнення, а також 

недобросовісно ставляться до виконання своїх функціональних обов’язків, 

позбавляються премії у повному обсязі.  

 Нарахування і виплата премії проводиться бухгалтерією ЖДНЗ№ 49 на 

підставі відповідного наказу завідувача.  

 Преміювання керівника здійснюється відповідно до цього Положення і 

за погодженням з департаментом освіти. 

 

Завідувач ЖДНЗ №49                     Л.В. Юрченко 

 

Голова ПК ЖДНЗ №49       Т.І. Серафенюк 
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Додаток № 7 

до п. 5.2.7. договору                          

  

                                               

 

Порядок  встановлення доплати за перевищення планової 

наповнюваності   груп дошкільних навчальних закладів  вихователям, 

музичним керівникам, інструкторам з фізкультури,  

помічникам вихователів. 

 

Доплати проводяться за фактичну кількість дітей, що відвідували групи 

понад встановлену норму наповнюваності за минулий місяць, виходячи зі 

ставки заробітної плати (посадового окладу) відповідного працівника та   

відпрацьованих днів. 

 

        

 

Завідувач ЖДНЗ № 49             Голова профкому ЖДНЗ №49 

        

___________________    ___________________ 

Л.В.Юрченко Т.І.Серафенюк 
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Додаток №8  
до пунктів 6.2.4; 6.3.2 договору 

 
Перелік професій і посад з шкідливими і небезпечними умовами 
праці, а також пов'язаними із забрудненням, робота на яких дає 

право на безоплатне забезпечення спецодягом  та іншими засобами 
індивідуального захисту 

  
№ 
п/п 

Професія, посада Спецодяг, спецвзуття, інші 
засоби індивідуального 

захисту 

Строки 
носіння в 

місяцях 

1 Двірник Робочий халат 
Рукавиці комбіновані 
 
Плащ непромокальний 
Гумові чоботи 

12 
1 
 
24 
24 
 

2 Кухар 

Підсобний робітник 

 

Костюм  
Фартух   
Фартух гумовий з нагрудником  
Рукавички гумові 

12  
12 
12 
1 

3 Робочий по 
обслуговуванню 
приміщення 

Халат робочий 
Рукавички комбіновані  
Рукавиці діелектричні  
Калоші діелектричні  

12 
1 
24 
36 

 

 

 

4 Машиніст з  
прання та ремонту 
білизни 
(спецодягу) 

Халат білий 
Халат робочий 
Фартух гумовий з нагрудником  
Рукавички гумові  

12  
12  
12  
6 

5 Сестра медична 

старша 

Костюм медичний 
Халат медичний 
Рукавички гумові 
Маска індивідуального захисту 

12 

12 

За 

необхідності 
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6 Помічник 
вихователя, 
прибиральник 
службових 
приміщень 

Костюм (спецодяг) 
Фартухи білі -2 
Косинка 
Халат робочий (темний) 
Рукавиці комбіновані 
При митті підлоги і місць 
загального користування 
додатково: 
Рукавички гумові 
  

24 
12 
12 
12 
6 
 
 
 
2 
 

 

Примітки: 

1. Безкоштовно видача спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального 

захисту за переліком професій і посад, передбачених у цих нормах, 

проводиться у всіх галузях народного господарства належного від їх 

профілю і відомчої підпорядкованості, якщо вони не обумовлені у 

відповідних Типових галузевих нормах. 

2. Кому і на який строк видавати спецодяг, спецвзуття та інші засоби 

індивідуального захисту визначає трудовий колектив спільно з керівником 

з урахуванням несприятливих факторів, їх шкідливого впливу на 

працюючих за умови наявності відповідного фінансування. 

 

 
Завідувач ЖДНЗ №49                     Л.В. Юрченко 

 

 

Голова ПК ЖДНЗ №49       Т.І. Серафенюк 
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Додаток №9  
до пункту 6.2.2. договору 

 
Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 

існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійних захворювань і аваріям 

  
№ Найменування заходів і робіт Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання особи 

1 2 3 4 

1 Виготовлення та встановлення 
нових, більш ефективних 
інженерно-технічних запобіжних 
засобів охорони праці : 
 огорожа; 
 система опалення ; 
 асфальтування  

території 

 

 

 

2025 

2023 

2022 

Завідувач,  

завідувач господарства 

2 Виконання робіт щодо 
застосування Сигнальних  
кольорів  та  знаків безпеки 
відповідно до правил 

2021 Завідувач,  

завідувач господарства 

4. Заміна вхідних дверей на 3-х 
входах 

2021 Завідувач,  

завідувач господарства 

5. Заміна міжкімнатних дверей в 
приміщеннях закладу (кабінетах, 
групах) 
 

 

2021-2022 

 

Завідувач,  

завідувач господарства 
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6. Ремонт санітарно-побутових 
приміщень та обладнання їх 
сучасним інвентарем і пристроями: 
  харчоблок (придбання, 

м’ясорубки, варочного котла на 
100л, холодильної шафи); 

  Пральня (придбання 
сушильно-гладильного катка, 
побутової пральної машини) 

 

 

2021-2022 

 

 

2021- 2022 

Завідувач,  

завідувач господарства 

6 Оснащення зовнішнього 
освітлення території 

2021 Завідувач,  

завідувач господарства 

7 Обслуговування вентиляційної 
системи харчоблоку, пральні 

Щороку Завідувач,  

завідувач господарства 

8 Облаштування душу для 
техперсоналу  

2025 Завідувач,  

завідувач господарства 

 
 
 
Завідувач ЖДНЗ №49                     Л.В. Юрченко 

 

 

Голова ПК ЖДНЗ №49       Т.І. Серафенюк 
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 Додаток №10 

до пункту 6.2.4 договору 

 

Перелік професійних напрямків, робочих спеціальностей працівників, 

робота яких пов’язана із забрудненням і яким безкоштовно видається 

мило на туалетні та санітарно-гігієнічні потреби 

(грамів на місяць для однієї особи). 

 

№ 

п\п 

Перелік професій і посад 

працівників, яким 

безкоштовно видається мило 

Для туалетних 

потреб 

Для санітарно-

гігієнічних 

потреб*** 

1 Двірник 200  

2 Працівники харчоблоку у 

закладі дошкільної освіти 

200 600* 

3 Робітник з комплексного 

обслуговування приміщень та 

будівлі 

100   

4 Інші професії і посади, робота на 

яких пов’язана із забрудненням 

 200** 

5 Медичний персонал  200 

6 Працівники пральні 100 600 

 

 Примітка:  

*Мило, яке передбачене на санітарно-гігієнічні потреби кухарям, 

працівникам кухні видається для місць загального користування (до 

умивальника); 

**Мило видається за нормами відповідно до нормативно-правових актів про 

охорону праці 5 г. на добу для однієї особи але не більше 150 г. на місяць. 

***Даною нормою передбачено мило господарче 72, яке відпускається на 

санітарно-гігієнічні потреби у місця загального користування. 

 

Завідувач ЖДНЗ № 49                     Л.В. Юрченко 

 

 

Голова ПК ЖДНЗ №49       Т.І. Серафенюк 
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Додаток №11  

до пунктів 8.1.7.; 8.1.8. договору 

 

 

Перелік професій і посад, яким може надаватись додаткова відпустка 

(в календарних днях) 
 

№ 

п\п 

Назва професій,  

посад працівників ЖДНЗ №49 

Допустима тривалість 

додаткової відпустки 

з ненормованим робочим днем 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Завідувач 

Завідувач господарства 

Вихователь-методист 

Головний бухгалтер 

Бухгалтер 

Діловод 

 

7 днів 

7 днів 

7 днів 

7 днів 

7 днів 

7 днів 

 

 

за виконання громадських доручень 

 

1 

 

Голова  профспілкового комітету 

 

7 днів 

 

Оплату додаткових відпусток проводити за рахунок економії заробітної 

плати. 

Згідно з статтею 10 Закону України «Про відпустки»: загальна 

тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може 

перевищувати 59 календарних днів.  

 

 

 

Завідувач ЖДНЗ №49                     Л.В. Юрченко 

 

 

Голова ПК ЖДНЗ №49       Т.І. Серафенюк 
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Додаток №12  

до пунктів 6.2.10. договору 

 

Перелік професій і посад, яким може надаватись  

додаткова відпустка за особливий характер праці  

(в календарних днях) 
 

№ 

п\п 

Назва професій,  

посад працівників ЖДНЗ №49 

Допустима тривалість 

додаткової відпустки 

з шкідливими і важкими умовами праці 

(за результатами атестації робочих місць) 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

Кухар 

Машиніст по пранню та ремонту 

спецодягу (білизни) 

 

 

4 

2 

 

 

№ 

п\п 

Назва професій,  

посад працівників ЖДНЗ №49 

Допустима тривалість 

додаткової відпустки 

за особливий характер праці 

 

4. 

5. 

 

Сестра медична старша 

Сестра медична з дієтичного харчування 

7 

7 

 

 Оплату додаткових відпусток проводити за рахунок економії заробітної 

плати. 

 Згідно з статтею 10 Закону України «Про відпустки»: загальна 

тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може 

перевищувати 59 календарних днів.  

 Перелік складено на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 

17 листопада 1997 р. N 1290. 

 

Завідувач ЖДНЗ №49                     Л.В. Юрченко 

 

 

Голова ПК ЖДНЗ №49       Т.І. Серафенюк 
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Додаток №13 

 

Про розміри тарифних ставок згідно з розрядами працівників  

Житомирського дошкільного навчального закладу №49 

станом на 01.01.2021 року 

№ Посада Розряд Тарифна ставка 
1. Завідувач 16 7 449 
2. Вихователь-методист      14 6 461 

3. Вихователь  10-14 4 859-6 461 

4. Інструктор з фізичної 

культури  

9 4 619 

5 Музичний  керівник 9 4 619 

6. Керівник гуртка  9-12 4 619 – 5 660 

7. Практичний психолог 11-14 5 260-6 461 

8. Соціальний педагог 11-14 5 260-6 461 

9. Завідувач господарства 8 4 379 

10. Сестра  медична старша 6 3 872 
 

11. Сестра медична з дієтичного 

харчування 

6 3 872 
 

12. 

 

Помічник вихователя дітей 

до 3-х років 

6 3 872 
 

  13. Помічник вихователя дітей 

від 3-х років 

6 3 872 
 

14. Шеф-кухар 5 3 631 

15. Кухар 5 3 631 

16. Комірник  2 2 910 

17. Кастелянка  6 3 872 

18. Машиніст з прання та 

ремонту білизни 

2 2 910 

19. Прибиральник службових 

приміщень 

2 2 910 

20. Сторож  2 2 910 

21. Робітник з комплексного 

обслуговування приміщень 

та будівлі 

2 2 910 

22. Слюсар-електромонтер 2 2 910 

23. Підсобний робітник 1 2 670 

  24. Двірник  1 2 670 

  25. Головний бухгалтер 16 На 10% менше ніж 

тарифний розряд завідувача 

6 704 

  26. Бухгалтер 9 4 619 

  27. Діловод 5 3 872 

  28. Фахівець з публічних 

закупівель 

7-10 4 112-4 859 
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Посадові оклади змінюються відповідно до п.5 наказу МОН України від 

15.04.93р. № 102 та інших нормативних актів. 

 

Завідувач ЖДНЗ №49                     Л.В. Юрченко 

 

Голова ПК ЖДНЗ №49       Т.І. Серафенюк 
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Додаток №14 

до пункту 11.2. договору 

 

Склад робочої комісії з контролю за виконанням колективного договору 

№ 

п\п 

П.І.Б. Посада 

Від сторони власника 

1. Симбірська  Ж.В. Вихователь-методист 

2. Карпович М.М. Сестра медична старша 

3. Дацюк І.В. Завідувач господарства 

Від профспілкової сторони 

1. Чорна Г.П. Вихователь, член ПК 

2. Вакулович В.В. Помічник вихователя,  

член ПК 

3. Гуменюк Т.А. Вихователь, член ПК 

 

 

Завідувач ЖДНЗ №49                     Л.В. Юрченко 

 

 

Голова ПК ЖДНЗ №49                      Т.І. Серафенюк 
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Додаток №15 

до пункту 4.1.25. договору 

 

 

Порядок розподілу педагогічного навантаження на навчальний рік,  

тарифікація вихователів керівників гуртків 

 

Педагогічне навантаження вихователів і керівників гуртків навчальних 

закладів усіх типів і найменувань є визначальною умовою оплати праці в 

навчальному закладі. Розподіл педагогічного навантаження проводиться і 

повній відповідності з кількістю педагогічних працівників, мережею груп і 

гуртків на основі робочого навчального плану закладу освіти. При цьому 

уповноважений власником представник – роботодавець зобов’язаний 

дотримуватись такого порядку розподілу навчального навантаження: 

 

1. У січні – лютому, відповідно до Законів України « Про освіту», 

«Про дошкільну освіту», керівник закладу освіти визначає мережу груп і 

гуртків, погоджує її з радою і профкомом закладу освіти та органами 

місцевого самоврядування, потім подає пропозиції  з цих питань управлінню 

освіти. 

2. У березні керівник закладу освіти готує проект робочого 

навчального плану з повним використанням інваріативної і варіативної 

частин відповідних навчальних планів і подає його на розгляд і узгодження з 

педагогічною радою та органами громадського самоврядування навчальною 

радою. 

3. Після узгодження проекту робочого плану з органами громадського 

самоврядування у закладі освіти, проект плану подається на затвердження 

управлінню освіти, у сфері дії якого перебуває заклад освіти. 

4.  У першій половині квітня керівник закладу освіти доручає комісії 

розподілити педагогічне навантаження з дотриманням принципу наступності 

та вимогою відповідних статей законодавства про працю і освіту. 

5. Згідно з положенням ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, 

їх права та гарантії діяльності», ст. 21, 32 КЗпП України,  пункту 4 Інструкції 

про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, з метою 

запобігання істотних змін і погіршення умов оплати праці, проект розподілу 

педагогічного навантаження погоджується на засіданні профкому закладу 

освіти. 

6. Погоджений з профкомом розподіл педагогічного навантаження 

оголошується на педагогічній раді і доводиться до відома всіх вихователів та 

керівників гуртків під особисту розписку до 31 травня. 
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7. У серпні тарифікаційна комісія, яку очолює керівник закладу освіти 

і до складу якої входять представники роботодавця, бухгалтерії і профкому, 

визначає розмір заробітної плати кожного вихователя і керівника гуртка в 

залежності від освіти, педагогічного навантаження, стажу роботи і 

результатів останньої атестації, складає тарифікаційний список. 

8. Результати тарифікації педагогічних працівників погоджуються з 

профкомом і повідомляються вихователям і керівникам гуртків під особисту 

розписку до початку навчального року. 

9. Не пізніше 5 вересня тарифікаційний список затверджується 

директором департаменту освіти, у віданні якого перебуває навчальний 

заклад 

10. До цього Порядку бути внесені доповнення і зміни, які поліпшують 

становище педагогічних працівників та роблять його більш демократичним і 

доступним (прозорим). 

 

 

 

Завідувач ЖДНЗ №49                     Л.В. Юрченко 

 

 

Голова ПК ЖДНЗ №49        Т.І. Серафенюк 
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Додаток №16  

до пункту 11.2. договору 

АКТ 

                про виконання норм та положень колективного договору, 

укладеного на_____рік, за станом на  

(дата, на яку проводилася перевірка) 

 

Цей акт складено робочою комісією із здійснення контролю за 

виконанням колективного договору у складі голови (співголів)     комісії 

членів комісії,      __________________________________ (посада, П.І.Б), яка 

на основі наданої сторонами колективного договору інформації і офіційних 

документів, здійснила перевірку виконання ними зобов’язань за договором за

 _________________________________________________         і 

(період – квартал, півріччя, рік) 

встановила наступне: 

1. Перевірці підлягало ______ пунктів договору, з терміном виконання на 

момент здійснення перевірки, та пунктів, що мають термін виконання 

протягом всього строку дії договору, всього перевірено _____пунктів, з них: 

* Виконано - ______ (розділ І – пункти № ….; розділ II – пункти № ___ ); 

* Виконуються - ____ ( розділ І – пункти № , розділ II – пункти №….); 

* Не виконано - __ пунктів (розділ І – пункти №…; розділ II – пункти № _). 

Коментар: для здійснення контролю сторони мають спільно визначити 

критерії оцінки виконання норм та положень договору ( можливі оцінки – 

«виконано», «виконується», «виконано частково», «не виконано»). 

Далі в акті слід вказати невиконані пункти договору, причини їх 

невиконання, а також: відповідальних посадових осіб, подати необхідну 

аргументацію. В акті можуть бути викладені висновки комісії та 

пропозиції щодо усунення виявлених порушень. Заходів впливу невинних 

посадових осіб. 

 

Голова комісії (співголови) ______________ 

 

Члени комісії: 

 

Від сторони власника:                                     Від профспілкової сторони: 
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Додаток №17 

до колективного договору 

Перелік та тривалість основних відпусток працівників  

Житомирського дошкільного навчального закладу № 49 

№ 

п/п 
Посада працівника закладу 

Кількість 

календарних днів 

1.  Завідувач  42 

2.  Вихователь-методист 42 

3.  Сестра медична старша 24 

4.  Сестра медична з дієтичного 

харчування 

24 

5.  Практичний психолог 42 

6.  Соціальний педагог 42 

7.  Вихователь  56 

8.  Інструктор з фізкультури  42 

9.  Музичний керівник 42 

10.  Керівник гуртка 56 

11.  Завідувач господарства 24 

12.  Помічник вихователя 28 

13.  Кастелянка  24 

14.  Машиніст з прання та ремонту 

спецодягу (білизни) 

24 

15.  Комірник  24 

16.  Шеф-кухар 24 

17.  Кухар  24 

18.  Підсобний робітник 24 

19.  Прибиральник службових 

приміщень  

24 

20.  Двірник  24 

21.  Сторож  24 

22.  Робітник по комплексному 

обслуговуванню та ремонту 

24 

23.  Слюсар - електромонтер 24 

     24. Головний бухгалтер 24 

         25. Бухгалтер 24 

      26. Діловод 24 

     27. Фахівець з публічних закупівель 24 

 
Завідувач ЖДНЗ №49                     Л.В. Юрченко 

Голова ПК         Т.І. Серафенюк 
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Витяг з протоколу № 4 

Загальних зборів працівників  

Житомирського дошкільного навчального закладу № 49  

від   18.01.2021року 

 

Голова зборів – Т.І.Серафенюк  

Секретар – А.А. Опанасюк 

Чисельність працівників згідно штатного розкладу – 65 

Присутні - 42 

Порядок денний: 

Схвалення проекту Колективного договору між адміністрацією і 

профспілковим комітетом Житомирського дошкільного навчального закладу 

№ 49 на 2021-2025 роки. 

Слухали: 

Завідувача ЖДНЗ № 49 Юрченко Л.В., яка ознайомила присутніх з 

проектом Колективного договору між адміністрацією і профспілковим 

комітетом Житомирського дошкільного навчального закладу № 49 на                          

2021-2025 роки. 

Виступили: 

Голова ПК –Серафенюк Т.І., Симбірська Ж.В., які внесли пропозицію 

схвалити проект Колективного договору між адміністрацією і профспілковим 

комітетом Житомирського дошкільного навчального закладу № 49 на                            

2021-2025 роки. 

Голосували:  

«так» - 42 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

Вирішили: 

Схвалити Колективний договір між адміністрацією і профспілковим 

комітетом Житомирського дошкільного навчального закладу № 49 на                  

2021-2025 роки. 

 

Голова зборів     Серафенюк Т.І. 

Секретар       Опанасюк А.А. 

 

Підписи голови та секретаря зборів засвідчую 

 

Завідувач ЖДНЗ № 49                                                  Л.В. Юрченко 


