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Почепі Ю.В.

Голові первинній профспілковій 
організації ДНЗ (ясла-садок) 
комбінованого типу №188 «Червона 
гвоздика» Запорізької міської ради 
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Грудненко О.Г.

Про реєстрацію змін 
до колективного договору

Повідомляємо, що зміни до колективного договору між роботодавцем та 
первинною профспілковою організацією ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу 
№188 «Червона гвоздика» Запорізької міської ради Запорізької області, 
укладеного на 2017-2020 роки, зареєстровано сцравдйшям ідіщгань 
Запорізької міської ради (дапі-управління)

Одночасно звертаємо увагу, що відповідно до Порядку повідомної 
реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних 
договорів змін і доповнень до них, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України 13.02.2013 №115 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів 
України 21.08.2019№768) управління, як реєструючий орган:

- оприлюднює на сайті міської ради та щомісяця оновлює реєстр галузевих 
(міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень 
до них, їх текст, рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність 
з вимогами законодавства (у разі їх наявності);

- не робить жодних написів на примірнику угоди, договору, змін і доповнень 
до них і не повертає його сторонам.

Начальник управління В.В.Зубко

Циганок. 228 06 10



Зміни до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

між роботодавцем і профспілковим комітетом працівників 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 
комбінованого типу № 188 «Червона гвоздика» 

Запорізької міської ради Запорізької області 
на 2017-2020 роки

Схвалено на зборах трудового колективу 
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Відповідно до змін внесених у класифікатор професій та штатного розпису 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 188 «Червона 
гвоздика» Запорізької міської ради Запорізької області на 2017-2020 роки та враховуючи 
рішення загальних зборів трудового колективу дошкільного навчального закладу (ясла- 
садок) комбінованого типу № 188 «Червона гвоздика» Запорізької міської ради 
Запорізької області (Протокол №2 від 26.02.2021), сторони домовилися про внесення змін 
в окремі розділи та додатки Колективного договору.

Внести зміни:
1. Слово «адміністрація» зазначено в тексті Колективного договору: надалі слід читати як 
«роботодавець»______________________________________________________________________

Стор.
Кол

договору

Стара редакція Нова редакція

14 4.1.22. Встановлювати доплату до 
посадового окладу в розмірі 10% 
помічникам вихователів за роботу із 
застосуванням дезінфікувальних 
засобів, прибиральницям службових 
приміщень, зайняти їх прибиранням 
загальних убиралень та сан вузлів ( 
постанова Кабінету міністрів України 
від 07.02.2001 №134) ( додаток №5)

4.1.18. Встановлювати доплату до 
посадового окладу в розмірі 10% 
помічникам вихователів за роботу із 
застосуванням дезінфікувальних 
засобів, прибиральникам 
службових приміщень, зайнятих 
прибиранням загальних убиралень 
та сан вузлів ( постанова Кабінету 
міністрів України від 07.02.2001 
№134) ( додаток №5)

48 Додаток №8 Про преміювання 
працівників ДНЗ № 188
1.2. Положення поширюється на усіх 
членів трудового колективу, крім 
керівника навчального закладу та його 
заступників (абзац 2 підпункту 5 
пункту 4 наказу Міністерства освіти і 
науки України від 26.09.05 р. № 557).

Додаток №8 Про преміювання 
працівників ДНЗ № 188
1.2. Положення поширюється на 
усіх членів трудового колективу, 
крім керівника навчального закладу 
(абзац 2 підпункту 5 пункту 4 
наказу Міністерства освіти і науки 
України від 26.09.05 р. № 557).
Згідно Наказу МОН від 26.11.2015 
№ 1229.

42,51 Додаток № 5,10
Перелік робіт і професій із 
шкідливими та небезпечними 
умовами праці, при роботі з якими 
працівник має право на одержання 
доплат (згідно атестації робочих 
місць)

Додаток № 5,10
Перелік робіт і професій із 
шкідливими та небезпечними 
умовами праці, при роботі з 
якими працівник має право на 
одержання доплат (згідно 
атестації робочих місць)

№
з/п

Види робіт, 
професій зі 
шкідливими 
умовами праці

Розмір 
доплат до 
тарифної 
ставки,окладу

№
з/п

Види робіт, 
професій зі 
шкідливими 
умовами 
праці

Розмір 
доплат до 
тарифної 
ставки,окладу

1 . Робота біля 
гарячих плит: 
Кухарі
Підсобний
робітник

12%
12%

1 . Робота біля 
гарячих 
плит: Кухарі 
Підсобний 
робітник

12%
12%

2. Робота з 
пральним 
порошком 
Машиніст з 12%

2. Робота з
пральним
порошком



прання та 
ремонту білизни

Машиніст з 
прання та 
ремонту 
спецодягу 
(білизни)

12%

3. Робота з
застосуванням
дезінфікувальних
засобів:
помічник
вихователя
прибиральниця
службових
приміщень

10%

10%

69 Додаток № 23
Перелік робочих місць що потребують 
атестації та термін її проведення:

- Кухар
Кухонний робітник
Машиніст з прання білизни 
Помічник вихователя

- Прибиральниця службових 
приміщень

Додаток № 23
Перелік робочих місць що 
потребують атестації та термін її 
проведення:

- Кухар
Кухонний робітник
Машиніст з прання білизни

Викласти у новій редакції Додаток № 3 на 2017-2020р «Перелік посад працівників 
(штатна чисельність) та тривалість щорічних відпусток» до п.3.1.27 Постанови Кабінету 
Міністрів №694 від 10.07.2019 «Про затвердження порядку надання щорічної основної 
відпустки тривалістю до 56 днів».

Додаток № З
до п.3.1.27 колективного договору 
між роботодавцем та ПК ППО 
дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) комбінованого типу 
№ 188 «Червона гвоздика» 
на 2021-2024 роки

Перелік
посад працівників (штатна чисельність) 

та тривалість щорічних відпусток

№
п/п Назва посади, професії Штатна

чисельність

Тривалість
щорічної
відпустки

1. Директор 1 42
2. Вихователь-методист 1 42
л Вихователь санаторної групи 4.32 56
4. Вихователі 18,54 56
N Музичний керівник 2.5 42
6. Інструктор з фізкультури 1.375 42
* Вчитель-дефектолог 2 56
і Керівник гуртка 1.375 42
» Сестра медична з лікувальної

•С Ж ?Д Ь Т ^'рй
0.25 24

Ж Сестра медична з фізіотерапії 0.25 24
I I Сестра медична старша 1.5 24
тг* Сестра медична з дієтичного 1 24

' Т



ясяхалог 1 42
0.25 24

Ц 3 н * м і  господарством 1 24
Н̂П 1 24

Ь к ш і 1 24
№ ф « и р 1

И Ь ^ Ь а и р 2 24
ІЬм^ігінмй робІТНИК 2 24

У  Пшмчиик вихователя санаторної,54
В 1Р*ЇЇИ 2,3 28

[ 2 1 Помічник вихователя для дітей до 3-х
років

4.5 28

■
Помічник вихователя для дітей від з-х
років 7,5 28

З і. Сторож 3 24
5̂_ Двірник 2 24

Робітник з комплексного 1,5 24_х>. обслуговування та ремонту будівель
1 Машиніст із прання та ремонту 

спецодягу (білизни) 2 24

28. Прибиральник службових приміщень 1 24
29. Комірник 1 24

Директор дошкільного навчального 
закладу (ясда-садка) комбінованого 
типу№^$&«Червона гвоздика»

/ '  /  _____ Ю.В.Почепа
«  4 0 »  20сі р.

Голова: і 
закладу^ 
типу Ж /

їго навчального 
і^адКаШмбінованого 

лйерігона гвоздика» 
ОсГДТрудненко

Л 20с ір

І





/ _  сторінок
ректор ДІ із № 188 
с fO.B. Почепа


