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Po:-ri-r I. 3ararrui lo.rroxeHrrfl

Bopy e:

fi upe4craBrrfle inrepecz BJracHr4Ka i uae

K3nlI yxpainz npeAcraBnae inrepecz
qianruo_exoHouiqru4x 

rrr4TaHr, no6yw.

froBHoBalKHkrM [peAcraBHr4Korvr ycix
BOpax.

1'5' Konexrznuzfi 4oronip cxB€ureHr'fi saranrn nvu s6opaMu Tpy*oBoro

#H:[H 
( 08 >> rpyArrn 2021p. (uporo*o'^& Z;,;;;;;'uuHo*i 3 AHtr

uMyBarlzcfl upznqzuie coqianuroro
rna, pinHolpaBHocri cropin, 

"ru"r"oi.apryMeHroeanocri npil upore4euni
Hrur KOJTeKTZBHOTO AOroBOpy, BHeceHH'
ycix uzranr coqia_rr'Ho_eKoHonai.rHzx i

1'7. flonoxeHHr rl6oro KoJreKrr4BHoro AoroBopy 4iro* 6e:r
;::#;?:ffi: AJL'I Aorp uM'"Hn a4uiHi crp *i"., np o g cuin^"""#'."i;il:ilJ ;

go npuituxrrs HoBoro.

Ko'le't-Imcmnfi' toroeip uoxe 61'ra po:ipnarml a6o :rri-ueffi il-nirr :ats3zqt.f= cr_"o -rtr_logteicrro cropiu.



llpOnO:Uqifi O4uiei si sTo-r= -: :*1'e Fb:'+Ei4M---rfr :'l3rlIfAY inurOrc

atopo"olo. Piurenns uloAo rmr nprrfur--.]:--{'f, :E rr:-rr-Fri: ---:F-: -* 10-ru Aennufi

repruin.
1.10. 3rrain14, u1o BLIIIJrtrButroTb : :titr-- .Grs,:ri-^: :if-r!.--=oIaBCTBa Ta

fenepangroi, falyseeoi yro4, 34CTl3qoE---3:":Hs fts: lrlid-J:E-=fi slvliu Ao

KO;I9KTLIBHOIO 4OaOUOpy. IffrUi Sfurim -.4 -i[n:E6=Erln m]n: =;qnrqeHnfl Aii

[oronopy - rinsxu uicn-f, neperoBopie Cropir rZ ]:rrr*t :rl.l;]ffiJ{ :rlt

- 
^oana gi cropin ILIC6MOBO rOeiioro-"5: =--1 ----=r:'4,:'-- i eHoclarr

c$opvrynboBaHi rrporro3Lrrlii rqolo BHeceHHrI s\[iE ;o 
-:-- :er-r-

- y cevrn4ennufi cTpoK croporu )-TtssEG'+l- :r:ri:=' (oMicilo i

po3[oqLTHaIOTb rlepef oBoplr;
_ uiclg noctfHeHux cropoHaMl{ 3fOALl IqOAO BHeCe--=t lltqu-j -t-'

niAuoeiAHrafi uPororon;
- 3MiHLI Ta AorIoBHeHHrI BllHoc-flTbcfl Ha po3r-rLl f,--'a r-:z{ :6opie

TpyAoBofo K.JI.KTI4By' 
KTV KorTeKTr4BHor = :'-':tsuens)1.11. flicns cxBaJIeHH-x [poeKTy KoJIeKTI'IBHoFo AoroBop]- 1.3'\I:

36opaMu TpyAoBoro KoneKTuBy, yrloBHoBax{eHi llpeAcraBHrrsffi ::l:rq }'

u'xira4eHHufi repMin niAuucyrorb KoJTeKTLTBHLIft Aoronip (sruinrl, AorroEEs=-! 1.

flicns uiluzcann-f, KoJreKTr4BHLrfi 4oronip cllinbHo rlotraelbcf, )--15-

noni4olauoi peecrPaqii.
I.t2. po6orolaBerlb so6on'layeTbcf y 3-x $euuuir. repvrin nicn-f, npoBeAeHH,t

rroBiAoMHOi peecrpaqii sa6eglequTr4 fioro TI4pDKyBauu.r' osuafioMl4rll ni4 po:rnac

3 HrrM ncix npaqisHuris, a raKox HoBr4x upaqinnurie uil qac yKnaAeHH-g 3 HI4MH

rpyAoBoro AoloBopy.
1.13. Bnpo4onx aii ,{OrOnOpy croponv ea6esneqyrorb MoHlropr'Ir{f crarry

AOTpLTMaHHS 
qUHHO|O 3aKOHOAaBCTBa vrpainn,3'BI{3H&q€HI{X AOfOBOpo\{ III4TaHb'

c[p]rrlorb peanrsaqii saroHo4aBqLIX HopM IIIoAo IIpaB ra rapaHTiil npaIIinHuKiB,

iniqirorou ix saxzcr.
1 .t 4 . Croponu so6on' xsyrorbct rocl4 IIvrTvI repcoHallba Br'-moBTTl"ttt" tl

BI4KoHaHH-flIIoJIox(eHbKoJIeKTIIBHoIoAofoBopy,}xE-IeHE-gB1:IlHlIIlIoBaHH-fl
rreperoBopin uto4o AaHoro Ko JIeKTLIBHoTo AoroBopy'

Posdr II . 3a6esreqelrHfl gafinrrocri

2. 1. Po 6 omod as eqo s o 6 o e' asy €mb cn :

2.t.L V pali [naHyBaHn.s :eiIrHeHHrI npaUirwrl-lril 3 trEEEm eronouiqHofo'

crpyKrypHoro lrvr aHarolirlHoro XapaKrep)-. a5o ] 3B -a3K\- : nirni4aqiero,

p*p.#tallierc,3MiHoro Qopuu snacHocri 3alcra+-' He ri3Hirre 'f,K

ru tp" vric-slli Ao Haruriuynanux geilrHeru Ha:ac oMy rcouirery

inQoprr,raqiro rloAo IIux 3axoAiB' npr4.{vllr4

"u-tytt""" 
ssilrHeHr, xinxicrr i Ire Mo)ICe

crocyBarrlc-f,, rlpo repMiHI{ rlpoBe'[ rlpoBecrll

*o"ryn""aqiro s^ nposcninr<osraM KON[iTeTO]d lr-r:r f,=r.oT ulolo 3alo6ifaHHf,

sninrHeHH.flrvr qv *aAa""to ik rinrxocri .lu-rr l.I-=]}ry]q' a5o noM'qKIIIeHH-fl

H e clptItrJIr4BLIX n acni Ar<is 6y,us - xruax s e L-cs e E "

?

--llLUIeTbCfl
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].tr -. He :ouycKarrr gsimHeHHx npaqinHl4KiB sal<rlaAie ocBiTfl npm ruiui

EL]acFrF{Na-

He:ory-cKarg npr{rrrrHeHHr ruJrrxoM peopraHisallii (snr'rrrx, rrpE€THeHflfl-

uo:Lq. neperBopega) a6o nircni4aqii garuaAie ocsiru ra y 3Bh3hJ'' 3 IIIDI

sei--cseggfl uelarori.rHax flparlieHuris qrl cKoporleHHt rurarie BtrpoIoBiK

EaBqalbEoro poRT.

?.1.3. I-lpn rporrro3yBaHHi rrpor{foM KAJIeHAapHoro polcy MacoBoro

BruiiGHeHHt upaqinn"xi" (Ao 
- 3 eiAcomis si4 sararmHoi qace-. socri

nparyorom<) p oipo6uu{ ra peal izynaru y3roAxerry s npo$ cninxoe}ilu rorrirero'
oporpu-y 

= 
a6lsneceHH,r g afi nsrocri ra coqia-nrsoi ui4:rpuMKrr flparlieruncie, f,r(m<

uepe46au aerbcfl. BrrBlJIbrrLITLI.

2.I.4. He 4orrycKuyr erconoN,tiqno neo6lpyHroBaHolo cKopoqeHH-f, rpFI

(rriXtpytt), po6ouux nricqr. Y nuuaAry o6'errzsHoi neo6xiAnocri cropoqeHllrl

""ceninocri 
ue4aroriunux upaqinnurin, [poBecrrI fioro uicnc garirrqernrs

HaBrI€UIbIrOfo poKy.
2.1.5.llpra nranzrnenni neo6xiAnocri s[siJIbHeHHfl npaqinHlar<ie ua ni4craer

u. 1 cr. 40 K3nfI Vrcpainn sueiruHenns gAifiCHrOBarLr Jrrrrre uicls BuIKOpI4craHHs

ycix rvroxrnsocrefi ga6egne'{urz ix ' B ToMy

qncni 3a paxyHolc ssinrHenur cyrvric

2.I.6.HalaBurn sciNl 6axaroquNa yMoBax

HerroBHoro po6o.roro qacy 3 orlJlarorc upaqi npouopUiftuo ni4npallboBaHoro qacy

(gu sarrr.rHo BLrKoHaHy po6ory) 6eg 6ylis-'Ircux o6vrexenr rpyAoBr'Ix rpaB

npaqinnurin.
2.1.7. KouuJIeKryBaHHq lleAaroriqnuuut KaApaMII IIpoBoAI4Tll 3 ypaXyBaHH'IM

Sarrraunoi e Hrlx no'rPe6u.
2.1.g. 3lificnrosaru rrpuir:rrlrrr;x na po6ory HoBrrx npaqinurarcie rlr{rrre y

Br.rrraAKax noeHoi gafin.flrocri sa qzu xe Saxorra a6o cneqianuricrro rpar[orcq1ax.

2.I.g. 3alyuarz 4o po6oru rcepinnzx ue4arori'rHux rpallieHuKie AaHoIo

3aKJraAy, inrulx npaqinnurie garna4y, upaqinnurcis inruzx ui4npraerracTB' ycTaHoB,

oprauisaqifi Ha yMoBax uoro,4unnoi oIIJIaTII, [pLIfiMaTI4 Ha po6ory 3a

cynaicnuqrBoM Jrrrrrre 3a yMoBrr sa6egue.reurrf, rrrrarHl/rx ue4aroriuHrltx Ilpallienr'ncis

au q"t xe Qaxorvr HaBrruurbHr{M HaBaHTaxteHHtM s o6cssi He MeHrrre eiAnoei;rnoi

rcinsrocri roArIH Ha craBKY

2.I.lO. 3a6esnequrn rporf,roM oAHoro poKy peaJll3allro rIpaIIBHI4Ka\m

rpyAoBoro AofoBopy y pa31 rroBoporHoroIlepeBaxHofo IIpaBa Ha yKJIaAeHHt TpyAOBOI'0 AUI usuPy y Pcbr u\,DvPvrrvr v

npuftyJ{rur. na po6 ry npaqinnzris analori.IHoi rcnaliQiraqii (cr. 42-1' K3trfl

Yrpainu).
2. 2. IIp o fi cninrco e ufi xomimem s o 6 o e' nzy €mb c'fl :

2.2.I. 3a6esuerryBarLr 3axr{cr

3aKoHoAaBcrBoM. KonrPoruoBaru
3€rrurleHHrl ua po6ori eilnoeiroro Ao cr. 42 K3nlI Yrpainra'

2.2.2. He sHirvrarn s upoQcuimoeoro o6liry szeimHeHr4x rlpaqierumie 4o

MOMeHry ix upaqeBJrartrTyBamx (rgiu enua4rin IIoAaHH-f, OCO6nCrOi earnu upo

3Hrrrr-a s o6niry).

eueimHroBaHLIX [paIIlBHLrKlB 3rlAHo 3 rIEHHnvt

HaAaHHt npaqinnuxarr,r [epeBaxnofo trpaBa



3.1.

3.1.2. 3a6egne'rurra Po3BrrroK

3aKJIaAy, CTBOpeHH'tt OIITIIMUUIbHLD(

3. 1, Po 6 omo d as e qu so 6 o e'nsY embcfl :

3.1.1. 3a6egne.ruru eQerrreny aixrmuicTb 3aKJIaAy, BI{XoAtuu a $arrurlgllx

o6csrie Qinancynar*', palqio"aroHe BEKopvcTawIs'IIo3a6IoAxteTHI{X rorurin 4m

uiAnuulenHt pe3ynbrarrlBHocrr po6oru' tro;irtreuHa craHoBl11lT^11ll1l^Tu;^,,,

Poslir III . Bupo6mqi Ta Tpyaoei niAqocunu

i gnrirgerrlf, n'rarepianbHo-rexHi'IHoi 6azu

yruoB AiuI opraHigarlii oceirHro - BrIXoBHoro

lpoqecy' 
-r'.'rN/Er2TT'ZT qaco6 i Mop€ulbHofo crlIMyJIroBaHHt^ 

3.i.3. 3acrocoByBaTlr ZaCO6n MaTepla[bHoro 1 Mop€ulbH'ru

sricHoi npaqi, paqionanbHoro BrIKoprIcraHHs' HatBHOfO O6laAnanH'[' TexHlqHI'rX

saco6is HaBqaHH-fl ToIrIo'

3.I.4. flpnupnfinarri na po6ory (sninrnenni, cxopouenni rurarin)'

posno4irry HaBaHraxteHrrf,, ::11"" 
npaqi' rpn3HaqeHH'g Ha to"tll: upeuironanni'

HafopoAxeHil Ta s iHIIUX TpyAoBrIX, coqialrno-eKoHoMlr{Hrlx rIr{TaHb

aa6esueuy Burvrpinni rpaBa ra MoxJIIIsocri xinor< i 'rononiris'
3.1-5. He sac Sop*y rpyAoBoro AoroBopy'

3.|.6.Crpo14yKlIallarl4rilrrraga6axarrrrgvt
npaqinnura, a6o rpy4oni ei4nocurur He Mo)rcyrb 6yru.-

ncranosreHi Ha

po6oru ra yMoB ii srarcoHaHnfl) Ta y BrIrI

He yKrlaAarrl crPoroni rPYaoei
KnaAeHHfl 6escrpor<oBoro TpyAoBoro

rHeHH-a uencifinoro eiry s iuiqiarrclt
n earna4in ) ra inurux ui4cran'

Ka 3a yKJIaAeHI4M TpyAoBlIM AOfoBopoM

B'f,3KI4, iuQopvryBaur rrpo yMoBu npaqi'

s oco6ruBllx yMoBax, osHafioMrrrrl 3

fIpanr,rnauranrryrpiruHbofoTpyAoBofopo3IIop'AKyTaKoJIeKTI{BHLIMAoIoBopoM.
3.1.9. flpo4oeNy BaT[.tpo*o""r rpyaonl{ft Aorosip na reprvrin ulopiunoi

crl, na4anoi 3a 3atBoro ue4aroriuHoro

4pyroi crarri 3 3arony Yrpainu otlqg

a o3AopoBJIeHruI siAnosiAHo Ao cr' 57

3.1.10. 3a6egneqvrTr4HACTABHIIIITBO HaA MOJIOAI4}/IVT CneqianicTaMl{', CnpLrflTvI

ix aAauraqii s roreKrraei ra upoQecifiHoMy 3pocraHHro'

3.1.11. 3arnepAxyBarl{ noca4oni ra po6oui iucrpyrqii.ga roIoAxeHHtM 3

upoQcuinKoBrrM KoMlTeroM' . :"

3.I.t2. 3simHeH r upauieHrlds 3a rliarnsolo aAMlHlcrpallll

sAificHros aTr4 3arrorepeAHiu noroAxeHHtM s npoQc KOBIIM rouirerorr{ sriAHO g

B[MOfaMrI rIlIHHOfo 3aKOHOAaBCTBa'

3.1.13. 3einsHeHr{rr lleAaroriqrun< npaqienurie y sn'l:rcy si cropoueHHf,M

o 6 cxry p o6 orra :4ifi cruoe arII Jlliltre uicn f, s ariH'IeHH'fl HaBIIuLJIbHof o poKy'



AKTI4qHI.IX

)IIITiB AJI'I
rzKis.
roi 6azn
TXOBHOTO

IIOBAHH'

xni.rHzx

nrarin),
ronauHi,

IIzTaHb

3.I.14. flpo eanpoBaprceuufl EoBE( HopM uz svriny 4irouzx HopM npaqi
noni4ovrnsrl4 rpallisHl,rrie ne uisui[e flK3a,pa rvricxqi 4o ix 3arrpoBalxeHrur.

3.1.15. 3a6esueqI4Tr4 cBo€Iracne (ne pinme oAr{oro pa3y Ha r'rrb porcin)
ni4nzlqenua rcna-riQircallii ue4arorim<, Me.rylrrunx npaqienzxin, rapanryrouz iv
npLI I{boMy ni4noni4ni nirnru, KoMlreHcaqii sri4no 3 rrrHHr4M 3ar(oHonaBcrBoM
(s6epexeHrur cepeAnroi sapo6irsoi runrw).

3.1.16. Posno4in HaBrlarrbHoro HaBaHTaxreHHr glificnrosarv 3a
noroA)KeHruIM s npoQcninrcosnvr rouirerou. 3 nolepe4niru posno4inou
HaBq€ulbHoro HaBaHTDKeHrur Ha rracryrrHLtft nanqanrnzfi pirc osHafioNarroBarrr
le4aroriuHux upaqinnzrcin He nisHirue nix 3a ABa vricaqx Ao fioro
3anpoBaAxeHHr[. HaeqanrHe HaBarilalr(eHHrr s o6'eN,ri MeHrrre rapzsnoi craBKa
BcraHoB.JrloBarrr 3a rr[cbMoBoro 3roAoro upauinnnra.

3.I.I7. Bxrro'raru npeAcraBHLIKa upo$cninKoBoro xovrirery 4o cKJra[y
rapz$ixaqifiuoi ra arecrarliftnoi ronaicifi .

3.1.18. 3auponaAxreHrrf,, srraiHy ra rrepernrA Hop npaqi rorrlo rpoBolu4Tlr
3a noroAlKeHHrM s npo0cuimoezNr xouireronr ({oqarorc Jt{b 13 ).

3.1.19. Pexuu po6orz, rpa$ircn po6oru 3arBepAxryBaru 3a noroAx{eHrurM 3
npo$cuinKoBlrM rouirerou.

3.I.20. 3a rIoroAxeHHtM s npoQcuirxonzu rcovrirerou uepe46aurr
uoxnunic$ upzfivt aHHA ixi npormorvr po6orroro lracy rLrM nparlinuzraiu, flKEM
HeMolKnLrBo BcraHo Burru o6i4nro nepepBy.

3.I.21. He AorlycKarl{ ni4nonirannx ne4aroriunrax upaqinnnrcin nia
BzKoHaHruI IJIlM'vr upo$ecifiHzx o6on'ssrin (=u BzH.f,TKoM B1ilaffiiB,
uepe46aueHLrx qkrHHLrM 3aKoHoAaBcrnola).

3.1.22. 3alyrarz npaqinHzKis ga ix sro4oro 4o po6orvr B Ha1ypowna6 uac,
y nzxi4ni, cairroni ra nepo6oui 4ni, .lK BuHrroK, Jrr4rrre y Br4rraAKax uepe46arregro(
3aKoHoAaBcrBoM, 3 Ao3Bony npoQcuilrosoro ronairery 3 orrJraroro po6orz y
ni4uoni4nonay posnaipi.

3.I.23. flepio4u, BrIpoAoB)K .sKlrx y sarcna4i oceiru He sAiftcrooerbcs
ocnirnifi rpoqec (ocriurx Airnrnicrr) y sn'arry is cauirapno-eui4euionoriwnm,
rnivrarzqHvrvrvr .rrr4 iutuutvtz, He3aJre)KHLrMr4 sil npaqinnzr<in o6crannnalur, e
po6ouzvr qacoM ne4arori.trnx ra inruzx npaqinnzrcin. y sa3Ha.reurlfi qac
npaqinunKz 3alr)ryIarorbct Ao HaBq€urbHo-BLTXonHoi, opraHisaqifino-vrero4nynoi,
opranisaqiftHo-ue4arori.rHoi, HayKoBoi po6ir ni4noni4no Ao HaKa3y r<epinnr,rrca
3aKJIaAy B uop.f,AKy, uepe46aqeHoMy KoJTeKTLIBHLIM AoroBopoM Ta [paBr.rnaMpr
nHyrpirunboro rpyAoBoro po3noprAKy, 3oKpeMa B yMoBax peaJrbHoro qacy qepe3
Inrepner.

3.1.24. V pasi 3arIpoBaA)KeHHt qepryBaHHt y sarnafri y3roAx(yButkr 3
npoQcuinKoBrrM rouirerovr rpaQiru.

3.1.25. 3a6esue'rLtrr{ Aorp}nvraHHfl npaqinHzKaMu rpy4onoi 4zcqzuninr,r,
npaBZJI nnyrpiruuboro rpyAoBoro po3rlopr,4ry. Cupzarz crBopeHHro n r<onexrusi
3AOpOBO|O Mop€UrbHo-frcrlD(onori.moro vri4poxninrary.

3.I.26. 3ato6irara BTHTKHeHHK) irqzni4ya;rbHrx Ta KoJreKrEBHrrD(
roH0nircrin, a y pa3i Br4Hrrr(HeHHn sa6esuewmz ix nzpirueHrur sri4ro 3 ffi\{
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po3rlsAy in4Iaei4yalbrrr,D< rpy'{oBrD( crloplB'

3. 2. IIp o Q cninxo o uil xomimem s o 6 o e' nsy €mb c'fl :
^ 

l.z.t Pog',-f,cHroBaTrr TIJIeHaM TpyAoBOIO KOJIeKTI4By 3M1CT

AoKyMeHris ilIoAo opranisaqii npaqi, ix upana i o6os'-f,gxu'

3.2.2. Crryunu Aorpr4MaHHro rpy4onoi Ancquuninu

nnyrpiutrboro Po3rropf, AKY.

3.2.3. 3a6esuerryBaTll nOCriftnr,rfi r<OU:rpOJIb 3a cBoeqacHt'IM BBeAeHHt

Airo HopMaTuBHIIX 4ory*rerrrin 3 IIIITaHr TpyAoBI{X siAuocnH' opranist

HopMyBaHm up aqi, posuo4irry HaBrlaJrbHoro HaB aHTa)I(eHH'a'

3 .2.4 . CnputruyrepeA)KeHHlo BI4HI4KHeHH' rpyAoBl4x xoH$nirrin'

3.3. Cmoponu domoruJtucb npo HacmynHe:

3.3.1. HaIIaIJaru rr4oxllrsicrb rlpeAcraBHrrKaM inruoi croponz 6p'

yracTb y raci4anni ceoix repieurax opranin rrpll po3fnx4i uuranr, n<i cTooyIoTI
- -^ itt-ono\ -Lqv Lp t rwvrAwr^ r r

loqiarrb"o-eKoHoMiunux, yAoBax upanoni4HocrlH, 3axl4cry rlpaB Ta lHTepe(
i ^-^^'.^n

vvSrwr--^- --

npaqinuurin 3aKJraAy, ]Ha$aBurvr oAHa orurifi ei4 roni4ny IIoBHy 1 oBoeqacr

oreparllBny insopvraqiro.
sanigHeHHs a6o ei4cyurocri

nCr
ItJ

3.3.2. Beaxaru IIoBaX{HLIMLI [pUqI4HaMI{ 3a[l3HeHHt ituu rrrAvJ

p o 6 ori up aqin nur<i s s aKn a4y, rp irvr 3 af €ulbHo B kI3H:AH.VTX., TaKo)K :

- parrToBe 3axBoproBaHHr a6o noriplueHHfl CTaHy e4opoe'x npaqinuzra

6rrsrrux po4uuin;
anapii ,ro6yro"o.o xapaKrepy y uotueumauni npaqinnrana' ulo BuMafa

uerafiuoro YcYHeHHlr; -
se6egueqni ra 

""atp""tlllni 
noro4ni yrvronr\ 3a {KIIMII BaxKo 4o6uparucb A(

po6orra.
Y qrorvry pasi npaqinnuru rIoBI4HHl BxTITI/I Bclx

noeiAolvlreHH-fl rpo qe a4vrinicrpaqiro 3aKrraAy'

saxo,qir, cnp-sMoBaHr4x Ha

uiA .Iac [peAcraBreHH-s

opraHax ,4epxaeuoro i

3.1.27. 3a6esneTrirE neo5xi,qni yruroera 4nx esercrunuoi poSoru rcovri

HOpMarI4

- ='={ - -'4= +-- -

-- -: 'l

-J':-;: -'- ---', <

-----=-->--'-a - 
=l{3--r- -

lJ.oruret
-'-|'7--=--' s

-,---'l --E'

l3';'a'--j

s'6r,
..',n L-

rp

a6o fior

3 .3 .3 . Crtpurrru p o3BrIrKy coqiaJrbHoro rlaprHep crBa

i nupiurennx cnipnux nuranr i cninuux inrepecin n

ruicqeeoro c aMoBP fl'AyBarlrrfl'.

Posrir IV. OIIJIATA IIPAIII

4. 1. Po 6omod aeequ so 6 oe'nsY emtcn:

4.I.L 3a6egneqvrrv y 3aKrraAi rnauricrr ncix gaxonin n\o^o orlJlaru upaqi

npaqinnurcin rrrJrrxoM Uouilqennx ik Ha AoIUKy o6'se' Hoei nopuarunni

AOKyMeHTr,l AOBoA-flTbc.f, Ao eiAoN,Ia IIpoT-flfoM 2-x 4uin 3 AHt orpIIMaHHx' Harcazu'

po3nopflAmeHH-f, a4uinicrpaqii saKnaAy 3 3a3HarleHux III4TaHb onpI4nIOAHIOBaTI4 y

AeHb BUAaHHq.

4.L2. 3rifrcmoearrl oL-Iar)- rparll (B

orcra:ie. BcraHoB-reHH-e -lorL-rar: nar6anor

\fisicrepcrea oceilz I ;a.';a l-:tpai'wr ttllpo

ToNry '{ucri ui4eurqenH{ craBoK Ta

roltro) y ni4noniAuocri 4o narcasin

Brop.s.4KlBanH.fl yMoB OTIJIaTI{ upaqi
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pospaain upaqienraxie Has'{aJIbHIlx 3361a :Ii n'

craHoB)) B1A 26.09'2005 Js 557 ' "llpo
lpo [op'sAoK o6'ILIcreHHs sapo6i'rnol nrars

.o4.g3Nsi02,aTaKoXirrruzxrrarasinMiuictepcr,ea

oceiTn i nayrz Yrpainu ra ni4uoeinnrax flocraHoB KaSinery MinicrPie^ YT:T
flogaror Nb S). Orrnatu upaqi rnre c.t Ha rucraBl

nirooeiaHoro HaKa3y MinicrepcrB 
rrJrary upaui',

4.I.3. BiAnosiAHo Ao cr'

trofoAxcyB aTvr3nposcuinKoBllM rouireroM yMoBII OIIJIaTII rpalll y 3aKJIaAl'

(DoprvrynroBaHHt (3a rloroAxeHHf,M s upo0cni"l?:iy roMirerolD)

o3garrae, qo 
"p"O""iuosufi 

rouirer Mae rlpaBo Ha pieun< 3acarutx 3

poooro4aBrleM po3IJItAaTra ti 'ru inuri II?ITaHHfl' eAr'rnoro Qopuoro BLIpaxeIIHrI

troroAxreH"" "p;O;;tt 
e ftoro piurennx, upttfiu*e 6insuric*o ronocie'

4.I.4. BzunauyBarl{ upaqinnuravr sapo6ilry IIJIary y qpomoBo}I}'

exrisareuri 13-15 ra 28-31 .clr4clrauoMlc,ttlHo'

Bunnara lapo6irn-oi u lraT1rqepe3 ycraHoBl4 6anr<iB gAificnroerbct JII{me Ha

ni4crani oco6r'rcrnx 3atB rIpaIIisH[Hin' 
HoBJrroerbcfl y

Posvrip :apo6ifiroi unaua 3a Ilepury noJIOBLIHy MlCflIIs Bcra

poeuipi orrout"-'"p"ui 3a Qarruuno ni4npaqrosaHraft qac a po3paxy'Ky

ra s6iraerbcfl' 3 szxiAHrilvt' cBflTKoBr{M

Tbct HarIepeAoAHl'

u noni4oMrsru nPaqinnlrxi: 
".P:

3araJrbHy cyMy sapo6irnoi unarra s posuurQpoBKOIO 3a BI{AaMI4 BLIIIJIaT' po3M1p1B 1

ni4cran yrp"*urri, cyMy sapo6i*roi nlaru, ulo Harlexs4Tb Ao BLI'IJIarI4.

,7).

4.|.T.floro4uuHyoIInaTynpaqlne4aroriuHllM.upaqinrrraraNrsAificHloBaTu
JIrIrle y B[rIaAKax: r i'ricslri TI{MrIacoBo ni4cyrnix

suxoearerie.
4.1.8. 3a sr.rKoH a:H]Hfl. O6os'sgxis npaqinnnr<in' ni4cyrnix ne 6inrure ABox

Nnicsrlie y ,r'ff*y : xnopo6oro, HaBTIaHHflM a6o g inrulx IIpuquH OIIIIaTa

gAifiu*oemcs: 
u saNliueHHs y siAuosiAHocri s n' 73

sapo6iuroi rrlrarvrlupaqinnurin oceiru

02rlia 15.04.93 P');
4corrin rocaAoBoro oKJIaAy (craern) y

eilnoeiAHocri Ao ni4rryuxrY rPz

HayKrI Vrpainra rlia26'09'05 p' Ne

fIPu sarvrirqenni rI4MrIacoB

Asa \aicsqi, onrary s4ificnronarl4 rlo rap

roArIHr4 Saruaunoro HaBaHTaxteHHs (rr 
R

r* Tu

r*r:

['T
t



3aposirnoi nrars upnninwn-irie oceiru l.

4.I.9. B rrexax Qou4- 3apo6iTnoi nrars BcraHoBrloBarvr 3a rIepeBIluIeHHt

unanoeoi HanoBHronanocri rpp Bn<oBare--rrn.[! BwrreJrtM-JroroneAaM (nvurelxlt-
rvry3rrwl\{ repi-esmiarr, incrpyrropavr s Qi:ttYrIbrYPI4.4eQercronoralr), Nry3rrWL\{ KeplBHm(a\I, lHcTpyKTopaM 3 Ql3KyJlb't'ypl4.

uovri.+ruraM BrrD(oBarenie. ,{ou;rary rrpoBogrlr sa Qanrlr'rHy rinlricrn ,4irefi, u1o

npaqinnura.
4.1.10. 3Aificiloeatu ornary ripalll y BLInaAKaX' KOJILI 3aH.qTrs' He

IIpOBOAtTbcf, 3 He3€LIIe)KHI4X IrlA IrP4IlIlJHr4rta LrPrrlvLrl \nvvrrP.n7r.rJrnDr

*.t.oponoriqni yMoBtI, eni4evrii, ra 'nrui) 3 po3paxyHKy :apo6irnoi unaut,

scraHosreHoi rrpr4 rapuQixaqii, rpu yuoni BkIKoHaHHfl npaqinnuKaMll inuroi

opranis aqifi uo -ue4arori'rHoi
-t.oooB'f,3KlB.

po6oru niAnosiAHo Ao ik QynrqionarlbHlrx

4.1.11. 3a qac [pocroro, KoJrr{ BLTHTTKJIa nzpo6nlua cvryar\ix, He6esuerlHa

AJUr xLrTTt qv s4opon'r npaqinnur<ie a6o lro4efi, qKi fioro oroul'rorr, i
HaBKoJrrruHboro rrplrpoAHoro cepeAoBtlula, He 3 BLIHTI npaqinrurr<in, aa HLIMI4

s6epiraescx cepe4nifi sapo6iror (crarra 6 3arony Vrpainz "flpo oxopoHy

npaqi", cr. 113 K3ulI Vrpaiuur).
4.I.12. Cecrpi vreAr.rHifi crapruifi uiAeuIqllru rocaAon fi orla,4 Ha 10 o/o sa 

"

craprxt4Hcrno :ri4no Hara^ry MinicrepcrBa oxopoHrl 3AopoB s. r.i[ 05.10.2005 p.

J\b 308/519.([oaarorc ]{b 4 ).
4.I.13. IleAaroriqHuM upaqinnurau, y TKLIX 3 He3iuIextH?IX B1A Hllx

11puquH rrpor.{roM HaBrr€urbuoro poKy HaBaHTanteHH-fl 3MeHrrryerbct nopieusHo g

BSTaHSBJI9HLIM npv rapvsiraqii, ni4noni4uo Ao n 76 Iuctpyrqii npo rlop-xAoK

o6.rucnenns sapo6irnoi unaru upaqinnrarin oceirn BllrnaqyBaru Ao rcinqx

HaBrraJlbHofo poKy:
- y BvrnaAKy, KoJItI HaBaHTaX{eHHr, UIO 3€UILIULIJIOCb, BI4IIIe BCTaHOBJIeHOI HOpMLI

Ha craBKy - sapo6irHy rrnary sa sar<rra.ruy r<ilbKicrb roAr4H;

ni4ni4ynanu rpyrr4 rroHaA BcraHoBJ-reE). HopMy HarloBHrosauocri sa uIaHylzfi
nricxqr, BaxoArrrpr si craeKu sapo6itroj nnarra (noca4onoro oKJIaAy) ni4noniAnoro

y BIInaAKy, KOJILI HaBaHTaXCeHHt, IIIO 3€uII4IIIl4JlOOb, Hr4)KLts lJUraHulJJrtr-Flur fluPIYrrI

rra craBKy - sapo6irna rrJrara 3a craBKy, KoJILI qzx rleAarori'IHl4x upaqinnurie

HeMae MoxcJrr4Bocri 4onaura)Krrrlr HaBqarbHoro po6ororc y 4anifi uicqenocri sa

3 HE3AIIEiKHIIX B1A [parIBHLIKa [pruLIH (HeclpI4flTJILIBl

- y Bv[raAKy, KonI4 IrIO 3€urI4IIrI4JIOCb, HI4XqC BCTAHOBJICHO1 HOpMLI

yMoBLI BTKoHaHH-f, inuroi opranisaqifino-ue4aroriqn ri po6oru;
y BrrraAKy, KoJrLr upv rapusircaqii HaBrlzurbHe HaBaHTaxteHHfl 6yno

BcraHoBneHo Hrlx<qe HopMLr Ha craBKy - sapo6iTHa flJrara, BcraHoBJIeHa rIpI4

rapu$iriaqii sa yMoBrr BLTKoHaHHx inuroi opranisaqifino-uero4Iauuoi po6oru.

4.I.t4. BuunauyBaru npaqinnura\a euxiAHy AonoMory rIpI{ upl4uzneuni

rpyAoBofo AofoBopy: I
- npvsiArvrosi upaqienuKa rrpoAoB)KyBarl4 po6ory y ar'-asry ig sNaiHaN{z icrornux

WoB npaqi (tr. 6 m. 36 K3ilI Yrpaiuu), s ni4cran, nepe46arIeHLIX rIyHKraMI{

I, 2 ra 6 crami 40 K3ilI Yrpainra - y po3vripi cepeAHboro vric-fl'{Horo

3apoolrKy;
- y BrrraAr(y, flrcruo upauinnux BErfryluennfi posipearrr rpyAoBufi Aoronip

euacritroK nopFtrengq B-tacurrnou a6o yrIoBHoBa?I(eHrrM HrIM opraHoM

3aKoHoJaBcrBa trpo trpauro a6o trpo oxopory upaqi, KoJreKTrIBHoro qrr
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TpyAoBoro AofoBopy - y po}ripi rpurricfltlHof'o cepeAHboro sapo6irr'a"
. -4.|.15. 

3aupo"ul"'" ui'r'ewrqeq_ oIL-IaTy upaqi upaqinrrzravr, safiruTll\I Ha

po6orax is uriAruBvrMkr ra ne6estrerrHll\Il{ )rMoBaMII Ilpalll 3flAHO 3 A[OqItr\fI{

HopMarrlrBHr4Mrr AoKyMeHraMLt 3 orLraTE npaqi ni4uoni4no 4o (r{o4arKy Ne 3) Io
.faHoro KoJIeKTLIBHoFo AoroBopy' 3asnauerry AOIIJIaTy BcTaHoBJIIoBaTI4 3a

pe3ynbraraMl4 arecraqii po6oYn< MicI{6 a6o oqinxu yMoB upaqi oco6arr

6esnocepeAHbo 3ailnflTvlM Ha po6oTax' uepe46aueHlIx flepenirou' i

HapaxoByloTbct 3a l1ac Qar<rrmnoi safiH-{rocri npaqinHurin Ha TaKI{X po6owo<

Micq-{x a6o e raKl4x YMoBax uPaqi.

4.I.16.3aificrrroearv orlrlary rparli 3a rloHaAyporlHy poSory' sa po6ory y

cs,flrroni ra nepo6oqi ruri 3riAHo cTureiL 106,107 K3[II Yrpaitu'
4.1.17. 34ificuroearu )TrepeAxryIoqy o6on'rsxoey ornary ei4px4xerD

upaqinnuKaM, .flKi HarrpaBnflrot"a" Ha Kypcu niAsllqeHnr rnanisir<aqii, 3MaraHI{t,

orirvruiaan, :aci,4annr MeroAo6' e4nanr s iHlxi HaceneHi rIyHKTrI.

4.1.18. 3a6egueqvrrv upaqinnuKaM, sKi sa rpasiroru po6ou4 rlpa4ororb y

ni.rHlrft .rac (s l0 ro4ran Betropa Ao 6 roAurn paury) AoAarKoBy orlrlary y posuipi

40 nilcorrcin ro,4nnnoi rapzQnoi cranr<ra 3a KoxtHy roAIlHy po6oru y niunrui uac'

4.l.lg. 3riano lloroxenn-fl IIpo HaAaHHt UeAafoIltIHI/IM IIpaII1BI{IIKaM

rqopiuuoi rporroBoi nunaroPoAu 3a cyrvrniuuy [paqrc, 3pa3KOBe BI4KoHaHHt

fri*6"""x 
^o6os'sgxie 

GogaroK Nl I ) ra floroxeHHt rlpo "pt*ry:TT
,rp'aqin"ruri" (floqarorc Nb 2 ), 3a noroAxeHllflM : npo$cninxoerN{ KoMlreroM

posrro4irr"tn QoHA rvrarepianbHofo 3aoxolleH:Hfl. TA gAificnroeaTLl llpeMiroeallH'f,

up aqinnurin s arna4y, BrrrrJraqyB aTLI fpoIIIoBy BI{Haf op oAy.

4.t.2O.3a6esueqlrrr{ BCTaHO"na""r na,46anor< ne,qaroriuHl4M npal{ielll'Ixa]ur

siAnosiAHo Ao rrocraHoBra Ka6inery Minicrpin Yrpainra ni4 23.03.2011 }lb 373

<flpo BcTaHOBJreHrrt naA6aeru ne4arori'fiilau npaqinHrar<avr .4ourxinrrr'o<,

uosa,,,rinbHprx, 3ar€urbHooceirnix, upoQecifino-rextriqHllx HaBlIaJIbHIzD( :arna.4in,

Br{ulr{x HaBqarbHLrX 3aKJraAin I-II pinnx aKpeALITaqii, inruux ycraHoe i saKnaAie

He3aJIex{Ho ni4 ix ui4uop{AKyBaHHt>) B MaKcI{MaJIbHoMy po:lripi, sxuit MoXHa

BCTaHOBrrTt4 BkrxoA flrrzr 3 Ha-f, BHO| O so"ay OIIJIaTI{ npaqi.

 .l.ZL Cnpuxrra sa6esuerreHHro peanisaqii noloxenr Vra:y llpesu4erira

vrpainz <llpo 3axoAr4 rrlolo sa6esue.IeHH.g npiopurerHofo po3BI4rKy oceiTla n

vrpainb eiA 10.10.2010 Ng 926, ulo crocyerbc{ Bvrfrlratv ua56anrcu n poarvripi 4o

20r/o ttocaAoBoro oKJraAy (cranrcz sapo6itroi ulatu, B ToMy 'rllcJli ro4lHnoi) s

MeTOro uiAszrqeHHs upecurxnocri ueAarori'firoi upaqi sciNd ue4arori'rru'na

rpaqinnuravr.
4.t.22. B vrexax cnoei KoMIIereHqii cupzrrv ycyHeHHIo rpuqzH ropyItreHIUI

rrrrartr, gAificnennro rsri4no 3 qEHHI,IIVIrepvinin BIIIIJIaTI4 sapo6iruoi lraru, s4ifrcneHHlo t3rlAHo 3 qI4HIII4M

3aKoHo.IIaBcTBoM ,.otnarr"uqii nrpar qacTLr;rl:z_ sapo6iruo\ rtttaru' noe's:aHOi is

lopylxeHHsM TepMlHlB 11 Br4rrIraTV.

4 .t .23. 3a6esne .q{vrrvr BcraHoBJreHHr naA6asoK ue4aroriuHnM rlp auieHrfiiarr

eiAnoeiAHo Ao uocraHoBrr Ka6inery Minicrpir Yrpainu sia23 6epesnx 20II p' jtb

373 <flpo BcraHoBJreHH-rr naA6asKLr re,4aroriunuu npaqienuraru santla-ain

,4orurinrrroi, uogaumilluoi, 3af€urbHoi cepegnroi, uposecifinoi (uposeci'fuo-M

u
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TexHi-{Hoi), Br4r(oi ocBiTE, isrrrrx ycraHoB i garcnaAis He3€ulextHo eil ix
ni4uopx4KyBaHHrD), 3 orlJraroro 3a rapuQiraqiero.

4.I.24. 3a6egue-rarur rorlrrary 3a po6ory B inxnroszsuldx rpyrax y

MaKCLrMaJrbHoMy po:rr,ripi 20%o eruroei4no Ao frocraHoBl4 Ka6inety Miuictpin
Vrpainn siA 14.02.2018 J{s 72 <dlpo BHeceHHt sNaiu y AoAaroK Ao rocraHoBI4

Ka6inery Minicrpin Yrpainn siA 25 ceprnx2004 p. J'(b 1096).

4. 2. IIp o fr cnin xo e ufr xouimem e o 6 o e' nsy emb c.fl :
4.2.L 34ificuroBarpr KoHTponb 3a AorpkrMaHHsM B 3aKJIaAi :arono4aBcrBa

rpo ornary upaqi.
4.2.2. Crtpunu B naAanni npaqinHurau 3aKnaAy neo6xiAnoi

KoHcynbrarusHoi AonoMorLI rrloAo fILITaHb orlJlarr{ npaqi.
4.2.3. Ilopyruynaru rrrlraHHf, rrpo npr4rtrHeHHf, Ao Aucllunlinapnoi

silnosiAanrnocri sriAHo ig saroHoAaBcrBoM oci6, BI4HHLIX y HeBl{Konanni BI4Mor

3aKoHoAaBcrBa rrpo onnary npaqi, yMoB AaHoro KoJTeKTI{BHoro AoroBopy, xri
crocyrorbcf, orrrraru npaqi (cr.cr. 45, l4I, I47-l K3nII Yxpainu, cr. 36 3arony
Yrpainra "flpo orrJrary upaqi", cr. 18 3arony Vrcpainz "flpo KoJIeKTI4BHi ,qoronopu
i yro4ra").

4.2.4. y BrrnaAKy HerrpaBoMipulrx Aiir po6oro4aeqx, npeAcraBIrflTur

inrepecn upaqinnzKa npv posrnr4i fioro rpyAoBoro cropy uloAo orJraru npaqi n'
rorr,ricii rro rpyAoB?rx cropax (cr. 226 K3r[I Yxpainu), a raKox(, 3a rlpoxaHHtM

npaqinnraKa, IIpeAcTaBJItTII fioro inrepecu qoAo orIraTI4 upaqi n cy4i.
4.2.5 . 3Aifi cnronaru pos'-rcHroBanbrry po6ory rloAo TIpaKTLIKH 3BepHeHruI

upaqinnrarcis oceirra 4o cy4iB npo rpurMycoBe crf,rHeHn-a sa6oproeaHoi sapo6irnoi
rrJrarr4 Ta cyM ni4umo4yBaHH-fl rIrKoAkI iA neulacHl{x BrlrlaAr<is i npoQeciftnnx

3axBoprcBaHb B opraniaaqixx, ycranoBax ralysi.
4.2.5. 3neprarucr Ao eiAuoniAHzx opranin 3 IIp?IBoAy nopylxeHHrl

garonnocri Anfl s4ificneunx Hr4MkI uepeeiprcra BI{KoHaHH.x saroHis ra inruzx

HopMarllBnIax arrie qoAo oIIJIarIl npaqi (cr.259 K3nlI Yrpaiuz).
4.2.6. llosi oMJrrrlr rpo eci Qarrz ropyureHb IrIoAo orIJIarLI npalll

paftonny opranisaqiro llpo$cninru ra Aep)Kanuy incnerqiro upaqi. Buvrararpt

rrpLrrrrHeHHrr Ao ilnosiAanurocri [ocaAoBux oci6, BI{HHIzx B uopyueuui
3aKoHoAaBcrBa rlpo ornary upaqi.

Posrir V. BIAIIYCTKI4

5. 1. Pofiomodaeequ so6oe'asyemocn:

5.1.1. fpaQix qopivruo< onJr BaHr4x ei,4uycrorc 3arBepAxcyBarll 3a

noroAXeHH-rrM 3 npoScuinxoBr.rM rcorrireroM He nisHiure 05 ci.rHq Koll(Horo poKy

i AonoAuru Ao niAoua npartinimrie.
5.I.2.lloniAourrm npauinnaKa npo aury roqarKy ni4nycrr<vr He uisHilxe

nix ga ABa rmrr{i lo ncrarroBreHoro rpaQirortr repuiHy (cr. 10 3arony Vrpainr
"llpo ni4rr;rcrxz").
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5.1.3. 3apo6irHy rrnary sa nepio4 ni4rrycrrcu BurJlaqyBulr He lll3l{iltre ff(

3a rplr $ri lo rIorIarKY ni4rrycrru
5.I.4.HasZNIorynpaqinHuKaIIepeHocI4Tuulopiurryei4nycrKyHalffi'

nix qe uepe46aueno rpaQircou, nepio4 y BrInaAKax:

- nopyrreHH.tt tep*riny riouilo*rrr""t" npaqinnuKa rlpo qac HaAaHnx ni4rrycrru;

- HecBoerracHoi 
'r^ni*t sapo6ilroi lnala 3a uepio,4 ni4uyctrz' ro6ro He

uignirue nix ga rpra 4ni Ao roqarxy ni4rrycrrua (cr.cr. 10, 21 3arony Yr'pairol

"flpo ni4uYcrrn").
s. r.s. TpnnanicTb ocHoBHoI rqopiunoi ni4nycTKII IIeAaIoflr{H?IX

upaqinnur<in frI3 cKna$ae 42 ra 56 KaJIeHAapnux 4nin, a o6clyronytoqoro ra

irrooro [epcoHzlJly - 24 ra28 K€IJIeHAapnux'4nin'

5 . 1 . 6. Halaiurunoir,ri.rHl,Irut """ouarenin 
rqopiuny ocHoBrry ni4rrycrry

rpuealicrro 28 ralenAapHl{x 4nin ni4noni4no Ao BLIMoT cr'30 3axony Yrpairul

<rflpo 4ourxinnrY ocnirY>>.

5. !.7.Ha arJar?r insaniAarvr III rpyuu rqopiutty ocHoBHy BIAIIJOTKy

rpunaricr rc 26 KaJreHAapnr,rx 4nin. glatto"il"o lo BI4Mor cr'6 3arony Yr<pair*r

,<flpo niArrycrru>. -^ E^--.^--
5.1.8.Vnuua4ryuo4irryni4rrycrrv|]FraliracTv]I]F{:trsa6a}KanH'MIIpaIIIBHI{Ka

ocHoBIIy6*uepepBHyllacTurrynianycTKl4]f{aftaBut] _yposn,ripirreuerrure|4

KaJreHAap""* 1"i". HeezropllcTaHy qacTuHy ni4uycrxv1 g616BaTI{ rleAaroriqnravt

upaqienraKaM, 3a ix 6axanHrM, 
"r. 

y nit"ifi 
-raHircy',''p.'uir' 

nepio4, raK y nepio4ra

ocir+rix, 3IIMSBLIX, BecHtHLIx *u"'i^yo (u 4 uocranosu Ka6inery Minicrpie

yrcpainu eia 14 rsirH.f, IggT poKy ln l+o;. llepeneceHH-n nlopi-Iuoi ni4uycrr<z

sAific*osaru y rropflAKy, ,r.p"i6u"eHoMy cr. 11 3ar<ony Yrpainn "flpo

nigryc*ra,,, are 3 AorpLIMaHHtM BI4Mor llocraHoBll Ka6inery Minicrpin Yrpaiuu

nir 14.04.97 P. Ne 346.' -^- 
5.1.9. ;f,u,,u"*^ ni4uycrry (a6o ii uacruny) repianzrr,r ra rleAarorlqHrIM

upaqienraKaM rporsroM HaB'-i"oto poKy y:n'rsry s neo6xi4nicrro caHaropHo-

KypoprHoro 
'KyBaHnx 

(nocraHoBa xlOin.ty Minicrpin Yrpairur eiA 14 rcnirns

1997 poKY Nr 346).
5.1.10. 3alaxarrH{M IIpaIIieHIara BIIrnaIIyBaru fiovry fpoIIIOBy KOMIIeHCaIIIK)

3a qacrrHy ulopiunoi ni4uycrrul (ttp" ytrloei, qo rprIB€LJIicD -QarturlHo 
Ha aErry'

upaqienu*o"i ,qopi'moi i Aolarronoi ni4nycroK He MeHIue nix 24 rcateuAapHllx

AHi)' 
5.1.11. 

'arasaru 
rqopiuni ni4uyc*ra rloApyxtl*o, IrIo rpallloe B ornift

ycrauoni, sa ix 6axannsvt oAHoqacHo'

5.1.12. [o4arxoni ounavynani ni4uycffiu H aBarvr sriAHo 3 r{ztHHEM

3aKoHoAaBcrBoM i Ilnrvr KoJIeKTIIBHIIM AoroBopoM- "9"?{"]p::anicm 
ouronnoi

orraqyBanoi ni4nycrKrr griAno s (,,[o4arKaMII Nb 5, Nd6, Nb 7) za ororiero s

ni4cran, o6pauux npaqinnurcor'r (u. i tt. 10 3arony YrpaiHra 6lpo ni4rrycrxn>)'

5.1.13.Haqac""*O"U"""UpO$cuinKoBOIOHaBrIaHH'ttupaui-einctau'
o6panrau Ao c.KJraAy nu6opultx npoQcninKoBLIX Opranin 3aKJIaAy oceirn, HaIaBaTtr

AOAarKoBy BUnycrKy rprananicrro lo 6 KaJIeHAapHIIX 4nin gi s6epexersx-rr

cepe4nroi :apo6irnoi nlIa'il4 3a paxyHor po6oroAaBllt ( uocranona Ns ll-l+l
<flpo craH KoJreKrr4BHo - ao.o"iprroi po6oiu ra uiAslau{eHH{ ii esertrannocri lr's

1'1



3a6e3reqeHrul 3axucry irrepeci-e upaqi nrarcie> npufina:ro llpeev4ieio @e4epaqii
upo$cninor< Yrpa'uui 23 uepenx 2020 poKy).

5.I.14. Bi4rrycrrz 6es s6epexeHHx sapo6iuroi unarr,r 3a 6axannsN,r
npaqinuzrin HaAaBarrii B o6oe'r:rcoBoMy noprAKy y BLrrraAKax ra postuipax,
BcraHoBJreHVX crarreK) 25 3axony Yrpainz <llpo ni4uycmn>.

5.1.15. He BuMararrr sia upaqienurie 3aKnaAy 6paru ni4uycrxu 6es
a6epexennx sapo6iruoi unarz 3a $opnaynroBaHH.sM (3a 3ro.rloro crooip>.3ro/Ioro cToplH)>.QopMynroBaHH.sM (3a
3asHa'{eHuir Yup, ni4nycmu :rraaaBuua rinrrcz f,Krr{o upaqinHzr 6axae Ti nzxru, a
a4nainicrpaqis ne 3arepeqye.

5.1.16. Molo4zrvr cneqiaricrau, xr<i oAepx(€Lrz HarrpaBneHHf, Ha po6ory
nicu.s sarciHqeHHq BI4IrIoro HaBq€urbHoro 3aKnaAy ei4uycrrcy 30 KarreHAapHzx 4nin
3 BtIrIJIaroIo rpz IIboMy AorroMorrr y posvripi ara4euiunoi a6o coqianrnoi
crznen4ii, ale He HI4)I{qe posnripy crureH4ii, .ar<y BoHr4 orpr{MyBzrJru e ocraHHifi
tvticxqr HaBqaHH-f, y Br,rrloMy HaBq€urbHoMy sarua4i.

5.I.I7. Bi4xnurcaHH.l rpaqinnuxa si rqopivuoi ni4uycrKlr s4ifiqlonarn
JII4ITIO sa fioro 3roAoro y BI,IlaIKax, [epeA6a.{eHlrx rrLrHHLrM 3aKoHoAancrnovr (cr.
12 3arony Yrpainn "flpo ei4uycrru").

5.2. Ilpoficninxoeufi xouimem so6oe 'asy€mbcfl:
5.2.1. B nzraHH-lx qoAo HaAaHH-s ei4uycroK KoHTpoJrroBarrr AoAep)KaHHr-

qI4HHoro 3aKoHoAaBcrBa, B ToMy.{zcri Br4Mor 3ar<ony Yrpainu <llpo ni4uycmz>.
5.2.2. Pog'qcHroBulr qJIeHaM TpyAoBoro KoneKTr,rBy ix npaBa rrloAo

HaAaHHr ei4nycror.

, *o'ri"rr vr. oxoPoH" 
il-f#;3n"?#"* 

)nr4rreArnJlbHocrr

6. 1. Pofiomodaeeqo so6oe'nzyemoca:

6.1.1. 3a6egneqvrrvr BLIKoHaHHfl r<epinnuroM 3aKJra.4y oceirv i nayru Br{Mor
IrIoAo opranisaqii po6orz 3 oxopoHz npaqi ni4noni4no Ao aKa3y Minicrepcraa
ocsirz i Hayru Ynpainz <llpo 3arBepAXeHHr lloroxenns npo opranisaqiro
po6orz 3 oxopoHll upaqi ra 6esneKz x{r{Tre4ixlrnocri yracnzr<ie ocnirnroro
rpoqecy B ycraHosax i 3aKrlaAax ocnirn> r,iA 26.12.2017 Ns 1669 ra Br{KoHaHHt
BLrMor, nepe46aveHlrx 3aronou Vrpainv <llpo oxopoHy upaqil>.

6.1.2. 3a6esne.{Llrtl cBoeqacHy pospo6rcy i szKoHanns flrarry 3axoAis uo
crBopeHHro 6esue.rHzx ra Herurci4luBLrx yMoB
HopMarLrBHlrx AoKyruenrin 3 oxopoHz upaqi.

6.I.3. 34ificHronarlr QinaucyBaHHs saxo4ie
ni4corra $o"ny orJrarr{ npaqi.

lparll BlArroBlAHr4X AO Br{MOf

Ha oxopouy npaqi n poslripi 0,2

6.1.4. 3a6esuequra Synxqionynanux cryx6z oxopoHr4 npaqi y sarna4i
ni4noni4Ho Ao BlrMor cr. 15 3arony Yr<painvr "llpo oxopoHy upaqi,'.

6.I.5. ,4o 01 rrr4c-]a qoKBapranbHo rrpoBoAr,rrr4 anaris nzpo6nzuoro
TpaBMarrI3My i upoQecifrnqx 3axBoproBanr. Po:po6uru KoHKperHi saxo4z rrloAo
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6.|.6.flpono$uruHaBqaHHs. i nepenipKy 3HaHE npal{.innuKlB 3 oxopoHrl upanrr

CBOerIacHo, y TepMin:z nepeg6aqeni IILIHHaM 3aKoHoAaBcTBoM 3 oxopol{H npaUi'

6.1.7. 3a6ezne,ruru AorpkrMaHH-s [ocaAoBLIMLI oco6avru ra npauiBl{r{Ka\ffi

BLTMO| 3arony vrpainv "flpo oxopoHy upaqi"' HopMaTI{Burax ar<rie [po oxopoH}-

upaqi, rexHoJloliqnux upoqecin, rpaQirin, rIJIaHoBo-[olepeAx{yBalbHID< pe]vtorllB

ycrarKyB a:n:ns. ra neHrulsqii.- 
6.L 8. Bi4uoni4no Ao BIIM9T 4irouoro 3aKoHoAaBcrBa IJ.a4aBuru AoAarKoBy

ei4rrycrry 3a po6ory is ruri,4lznuvlu Ta Ba)I(KIIMII yMoBaMu npaqi Ta 3a

oco6ruasrfi xaparrep upaqi (Aotarrcu Ns 6, Nb 7 ). KomperHa rpunalicTb

ni4nycrru :a po6ory ig ruxiAnvBr4Ml{ BaX(KI4MII yMOBaMII Ilpalll BCTaHOBJIIOeTbC-fl

3€uIe)KHo ei4 pesynrrarie arectaqii'
6.Lg. 3a6esue.Irarn npaqinHurin, -rri BLIKoHyIoTb po6oTl4, uos'sgaHi ig

sa6py4neHHtM, MIIJIoM ra MuIoquMII3aco6avrz ([o4aToK J\b 9 )'

6.1.10.
cleIIB3yTTs,

Csoe.racHo BI{AaBaTII rtpallrcIoqull eiAuoni4no Ao HopM cIIeIIoAtr,

inui saco6u in4uni4yanbHoro 3aXIIcry 3a HasBHocri SinancyBaHH'I

(,{o4arorc N 10).
6.I.11. He AolrycKarz xinor 4o ui4nivrargirFls' i nepeneceHHs BaHraxy' BaIa

rKoro IIepeBIInIye lpaHLIIHo AoIIycrIlMi HopMI{ eiAuoniAHo Ao fpauzuut'Ix HopM

niAnirvranH.s i ueperrniuleHH{ BaxKux npegvreris xiHraluu (uaras Minicrepcrna

oxopoHtl s,4opon'x Yxpainu nil 10' 1293 p' Ne 241)'

6.1.12. HaAauari rvrarepianbHy AoroMory upaqinuuKaM y Br4naAKy xeopo6ra

nnacri4orc Br4po6Huqoi rpaervrw a6o nposecifiHofo 3axBoproBaHHs, 3arrexHo B1A

rpranalocri xnopo6z B Mex(ax ootrly sapo6irnoi ulatll, 3aTBepAxeHoro B

Kolnroprlcax AoxoAin i nz4amin.
6.1.13. OpranisoByBarr4 rIpOBeAeHns 6esouJlarHo uepio4lrunlx (npor-sroM

rpy4onoi lismHocri) rvre4IavHl4x orJlf Ais up aqisHlarie 3aKnaAy'

6 .l .t 4 . 3a6esneuy BaTvr Ilo3aqepfoslaft MeAI4qHufi orna4 np aqinnr',rrie :

- 34 3arBorc upaqinnura, sKulo niH BBantae' qo noripureunx cTaIIy fioro

s4opon'r [oB'f,3aHe 3 yMoBaMIa npaqi;

- 3a CBOSK) iniqiarusolo, tKIIIo cTaH gAO lOs's npaIIiBHI4Ka He Ao3BoJI-[e ftOvry

B!IKOHyBarI4 cBOi TpyAoBi O60s'-f,gxl4'

o.t.ts. 36epirarlr sa upaqinHuKaMll rvricqe po6orn i cepe4nifi :apo6iroK Ha

qac rpoxoAxreHHfl MSALIqHOTO OfJItrAy (cr. 17 3axony Yrpainlr "llpo oxopoHy

npaqi").- 
6;.1.16. flponecrra arecrallirc po6o.Iux ruicqr 3a yMoBaMI4 npalll 3rlAl{o

rrocraHoBu Ka6inery Minicrpin Vrpainu eiA 01'08'92 p' Ns 442 ([oaaroK Ns 11)'

6.1.17. Buronynut" ao 01 nuCrOnaAA IIIopoKy sci galflauoeaHi 3axoAll IIo

uiArorosqi 4o po6orl4 B ociHHbo-3uNroszfi uepio4'

6.1.1g. 3a6esue.rlrrIa HaJrexH]rfi noeirprHo-rerlJloBl,Ift pexfl4rvr (He MeHIIre 18

rpa4ycin), ocBiTreHnr y ncix upzrr,riuleHH-flx 3aKiIaAy' ririeni'{Fli yrraonH Bxfl4BaHIUI

nrarnoi BoAI{.

6.1.D. lhpuS6aru AnL xa6inerie, KyroqKiB 3 oxopoHll rpalll rexHlcHl

gaco6[ HaBqaHH.rr , zaco6u ariraqii i npouaraHAl{, IIJIaKUTkI,IaM'-f,TKI',I TOIIIO'

6.1.20. BiluosiAHo Ao llporpaun sa6esneqeHHs uposinarruKl4 BII-
t4



igrx saxoAie. (gri$ro nnana) ni4 uac
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a4vrinicrParriero nPono:uuift
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7. 1. Po 6 omod ae e qu so 6 o e' n3y emb cn :

7 .I .L BraunauyButr4 ne4aroriurrona

rra o3AopoBleHH-s n po:vripi [ocaAoBoro
ni4nycrru.

7.I.2. BuunauyBuq4 iHuruu npaqinnuxau 3aKnaAy AoIIoMoI)' IIa

o3AopoBneHllfl rlpvl:naflBnocri rorutin, uepe46a'reHzx KoIIITopVcoM Ha qi errrparu'

7 .I.3. Ha1ap3aru upaqinnzKaM Marepianruy AonoMory Anx nzpirtreHHfl

coqianrno-uo6yroBr{x rrzraHb B Mex(ax Son4y sapo6iruoi ularz, 3arBepp6erloro

B KoluropvcaxAoxoAie i szAarrie.
7.I.4. Bxnrz saxoAis Anfl ga6esueqeHHt ne4aroriunzx upaqinr*rrie,

oco6nzno MoJroALrx cneqia-rricrin, vretoAuqHoro nireparypolo ra uoci6nurauu.

7.1.5 Po:po6urvr ra ga6esue.rvrrv pearisalliro saxo,4in IrIoAo aKrI{B13aII1l

xyAo)KHboi cavroaismnocri i xynmypHo-MacoBoi po6orz y rpyAoBoMy KorlerTlrei

3aKJraAy.

7.t.6. Crrpuxru y npurenavenni rencift npaIIIBHLIKaM 3a Bl4cnyry poKB ra
ga eiroNl.

7.1.8. Ounary flpocroro npaqinnraKaM, BKJIIoqarolII4 HerleAarori'{Hux rarLrx,

xri npaqrororb 3a cyrrricnuqrBoM, ne s ix Bvrnv\ 3oKpeMa ua uepio4 oroJIoIIreHruI

KapaHrI4Hy, B po3Mipi cepe4nroi aapo6irnoi r'nurv;^ 
7.L9. 36epexeHHr sapo6irnoi unaru npv Avrcranqifinifi Qopnri uiAsraqeHH-fl

rrani@iraqii ueAarori.rHzx npaqinHzrie, sorcpeua 6eg ni[puny niA ocnirHboro

lpoqecy, Td, Ha nepio4 oroJrorueHoro KapaHruHy i saificHeHHt ocniruroro

npoqecy y 1LrcraHqiftnouy pexuvti, orIJIarLI npaqi :a SarrzqHo Bl4Kolaavuit lr.LTv.LT

o6csr HaBqaIIbHoro HaBaHTaxeHHt.

7.1J0. Ha1arlarLr rliruLrufi. ei4 po6orv AeHb si s6epexeHHqM :apo6irnoi

rrrrurvrniluoeiAHo Ao crarri 9-1 K3nlI Vrpainz y sn'xsry s:

- roeirrefi:avrMr 2LutaM:z sil AHfl HapoAxeHHs upaqinnrara (50, 55 (Arq

xiHor) i 60 poxie);
- 1 nepecnr - xinraru (6arsrau), 4irn.flKIIX i4ytr Ao nepruoro KJIacy;

- HapoAxceHH.f, Avrrvr:atr - 6amroni;
- oApyxeHHtM npaqinnura a6o fioro lirefi;
- cMepTIo oAHoro 3 lloApyxrxx, 4irefi a6o 6ilasrKl4x poAI4'Iis roqo.

Ta MeALIqHT4M IIpaIIlBHr4KaM AOfIOltOr]-

oKrIaAy (cranrcra) rpLI HaAaHr{i qopiwoi

crpaxyBaHHf,.
nirynannx y
rrloKBapr€uIbHo

rrprl po3rloaini

7. 2. IIp ofr cninxo e uil xonimem eo 6 o e' nsy €mbcfl :
7.2.1. flpe4craBrrflTr inrepecu npaqinuzrin y rovrtctr 3 collla[bHoro

Ulopiuno rpoBoAr{rl4 o6nix upaqienurin, sri uorpe6ltoru
canaropixx, crIpvIflTvI sa6egue'IeHHro i1 rrr5rrieKaMrr' Po6ur:a

anaris 3axBoploBaHb IIpaIIieHLIrie 3aKnaAy i epaxonlearu fioro
nyrinor Ha caHaropHo-KypoprHe nircynanm.

7.2.2. Oprani:oByBarll o3AopoBJIeHHt lirefi nircou Ao 74-ru poKiB

upaqinnuris saKnaAy y 4vrrfl.rrvxra6opax.
7.2.3. Crrpurrru opranisaqii ni4nouzHKy rlpallieHrKie sa 6asax eirrroqrn-Flr-.

uancioHarax y nirnifi uepio4.
7.2.4. Bi4snauaru [eur coqiarrrnoi cnpane,4lunocri (20 nrororo), Jem



rvrixnapo4noi co;rilapnocli Tp]-fffi( (1 rpaenx)' [enr Aouu<iur' BcecBirnifi
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- Відраховувати кошти профспілковій організації на культурно- 
*.. у фізкультурну, оздоровчу роботу в розмірі 0,3 відсотка фонду оплати 
11 ...

1.5, Членам профспілкового комітету надати можливість реалізації 
зазначених у ст. 40 Закону України «Про професійні спілки, їх права і 

'тг-аннд діяльності».
1 і : Гарантувати додержання вимог статті 41 Закону України «Про 

фесдїні спілки, їх права та гарантії діяльності» для працівників, вибраних 
:: -- ■: з спілкових органів.

і . Сприяти навчанню профспілкових кадрів та активу, підвищенню 
У кваліфікації.

8.1.8. На умовах колективного договору на підставі ст. 41 Закону 
України Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» надавати 
г:л?=і первинної профспілкової організацій, які не звільнені від основної 
роботи, вільний від роботи час із збереженням заробітної плати для 
виконання своїх громадських обов'язків.

8.1.9. Поширювати пільги і винагороди, що застосовуються в закладі, 
на профспілковий актив згідно з колективними договорами.

8.1.10. Встановлювати головам профспілкових організацій, які 
з дійснюють свої повноваження на громадських засадах, щорічну винагороду 
в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за активну і сумлінну 
працю із захисту прав та інтересів працівників в межах кошторису.

8.1.11. Не допускати звільнення членів профспілкових органів без 
згоди сторін.
8.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

8.2.1. Сприяти розвитку соціального партнерства, зміцненню трудової 
дисципліни.

8.2.2. Вести постійний громадський контроль за своєчасним і повним 
введенням в дію нормативних актів з питань трудових відносин, умов, 
нормування праці, додержання трудового законодавства. Результати 
розглядати на засіданнях ПК111Ю.

У разі виявлення порушення трудових прав працівників негайно 
повідомляти адміністрацію закладу.

Розділ IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРУ

9.1. Сторони зобов’язуються:
9.1.1. Визначивши осіб, відповідальних за виконання окремих 

положень колективного договору, та встановивши терміни їх виконання 
(Додаток № 12) на періодичних зустрічах адміністрації та профспілкового 
комітету інформувати сторони про хід виконання колективного договору.

9.1.2. Двічі на рік (січень, вересень) спільно аналізувати хід 
виконання колективного договору з оформленням відповідного акту, 
заслуховувати звіти керівника закладу та голови профспілкового комітету 
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про реалізацію взятих на себе зобов’язань на загальних зборах трудового 
колективу.

9.1.3. У разі несвоєчасного виконання, невиконання положень 
колективного договору, аналізувати причини та вживати термінові заходи 
щодо забезпечення їх реалізації.

9.2. Профспілковий комітет зобов’язується:
9.2.1. Вимагати від власника або уповноваженого ним органу 

розірвання трудового договору з керівником закладу, якщо він порушує 
законодавство про працю, не виконує зобов’язань за колективним договором 
(ст. 45 КЗпП України).

Директор
Дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини) 
«Лазурний»
Запорізької міської ради
Запорізької області

Світлана ПАЛЕЦЬ

Г олова 11110
Дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини) 
«Лазурний»
Запорізької міської ради
Запорізької області

Катерина ТРУШ

і*
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Додаток № 1 до пункту 4.1.19 
колективного договору 
ДНЗ (ЦРД) «Лазурний» 
на 2021-2025 рр.

ПОЛОЖЕННЯ
про надання педагогічним працівникам щорічної грошової 

винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання 
службових обов’язків

1. Загальні положення

1.1. Положення складене на підставі абзацу дев’ятого частини першої статті 
57 Закону України “Про освіту”, постанов Кабінету Міністрів України № 
898 від 05.06.2000 р., № 78 від 31.01.01 р., № 1222 від 19.08.02 р. з метою 
стимулювання творчої, сумлінної праці, педагогічного новаторства.

1.2. Положення поширюється на педагогічних працівників закладу, крім тих, 
які працюють у закладі за сумісництвом та на умовах погодинної оплати 
праці.

1.3. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається за 
сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків за умови 
досягнення ними успіхів у вихованні дітей, навчанні, методичному 
забезпеченні, відсутності порушень виконавчої і трудової дисципліни. 
Здійснюється в межах загальних коштів, передбачених кошторисом закладу.

Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного 
посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень.

2. Умови і показники роботи для надання щорічної грошової винагороди 
педагогічним працівникам

2.1.Умовами для розгляду питання про надання педагогічному працівнику 
щорічної грошової винагороди є:
- добросовісне ставлення до виконання своїх функціональних обов’язків;
- дотримання вимог законодавства про працю, правил з техніки безпеки, 

виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони, Правил 
внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативно-правових актів, 
що регламентують його трудову діяльність;

- постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, 
загальної культури;
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1.. Вм—ні ■иим фумлііпвзшіих обов’язк в
- рівень проведення занять, виховних заходів;
- потртпання вимог техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної 

охорони;
- культура спілкування (педагогічний такт, уміння вести діалог).

2. Виконавська дисципліна:
- своєчасний прихід на роботу;
- своєчасна здача звітів, ведення відповідної документації;
- своєчасне проходження медичного огляду;
- присутність на педагогічних радах, нарадах, організаційних засіданнях.

3. Методична робота:
- участь у роботі методичних об’єднань;
- участь у методичних заходах ( семінари тощо );
- участь у загальноміських методичних заходах;
- підготовка узагальнених матеріалів.

4. Виховна робота:
- участь групи у загальних заходах закладу;
- робота з батьками.



З . Виробничі недоліки та розміри зниження щорічної винагороди.

3.1. Виробничими недоліками, при наявності яких частково зменшується 
розмір винагороди слід вважати та враховувати при визначенні розміру 
винагороди:
- за порушення трудової дисципліни
(без притягнення до дисциплінарної
відповідальності) - до 20%;

- за невиконання заходів згідно навчального плану - до 20%;
- за невиконання правил охорони праці і техніки безпеки - до 20%;
- за запізнення на роботу від 20 хвилин - 20%.

3.2. Повністю педагогічні працівники позбавляються винагороди за:
- прогули без поважної причини;
- систематичне невиконання посадових обов’язків без поважних причин;
- вчинення дій, за які педагогічних працівників притягнуто до 

адміністративної відповідальності або застосоване дисциплінарне 
стягнення.

3.3. Позбавлення грошової винагороди повністю або частково провадиться 
лише за той рік, у якому мало місце упущення у роботі.

4. Порядок надання щорічної грошової винагороди

4.1. Грошова винагорода відповідно до цього положення призначається 
педагогічним працівникам у грудні місяці на підставі наказу директора 
закладу.

Конкретний розмір грошової винагороди кожному педагогічному 
працівнику встановлюється за погодженням з профспілковим комітетом в 
залежності від його особистого внеску в підсумки діяльності навчального 
закладу.
4.2. Нарахування і виплата грошової винагороди провадиться 
централізованою бухгалтерією органу управління освітою.
4.3. Щорічна винагорода виплачується у повному розмірі педагогічним 
працівникам, які працювали весь навчальний рік і не допускали недоліків та 
порушень, за які регламентовано зниження розміру або позбавлення 
грошової винагороди згідно частини третьої зазначеного положення.
4.4. Щорічна винагорода може бути виплачена пропорційно відпрацьованого 
часу працівникам, які не відпрацювали повний навчальний рік з поважних 
причин:
а) У випадку звільнення з роботи у зв’язку зі:
- виходом на пенсію;
- встановлення групи інвалідності, що перешкоджає працювати за фахом;
- вступом до навчального закладу;
- переходом на виборну посаду; 

переведенням в іншу установу;
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б) знаходженням у відпустці:
- у зв’язку з вагітністю та пологами;

для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
в) у випадку повернення на роботу на протязі року у заклад у зв’язку з:
- закінченням роботи на виборних посадах;
- закінчення відпусток, зазначених у частині “б” даного пункту;
- зняття інвалідності;
- прийняття на роботу за переводом.
4.5. Педагогічні працівники, які не відпрацювали повний календарний рік і 
звільнились з роботи з підстав, не зазначених у пункті 4.4. даного 
Положення, втрачають право на щорічну грошову винагороду.

Директор
Дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини) 
«Лазурний»

ради

Світлана ПАЛЕЦЬ

Голова 1П1О
Дошкільного навчального заклад; 
(центр розвитку дитини) 
«Лазурний»
Запорізької міської ради
Запорізької області

Катерина ТРУПІ



Додаток № 2 до пункту 4.1.19. 
колективного договору 
ДНЗ (ЦРД) «Лазурний» 
на 2021-2025 рр.

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівників

Дошкільного навчального закладу
(центр розвитку дитини) «Лазурний» 

Запорізької міської ради Запорізької області

1.Загальні положення преміювання

1.1. Положення складене на підставі підпункту “в” пункту 4 постанови 
Кабінету Міністрів України “Про оплату праці працівників на основі Єдиної 
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, підпункту 5 
пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.05 р. № 557 
“Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних 
розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових 
установ” відповідно до їх особового внеску в загальні результати праці.
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).
1.3. Преміювання має за мету забезпечити єдність інтересів працівників усіх 
категорій для досягнення високих результатів роботи як окремого 
працівника, так і всього колективу навчального закладу.
1.4. Працівники преміюються за умови належного виконання покладених на 
них обов’язків, поліпшення якості роботи, виконавчої дисципліни, 
досягнення результатів у освітньо - виховному процесі.
1.5. Преміювання працівників здійснюється за рахунок коштів фонду оплати 
праці (рахунок економії фонду заробітної плати).

2. Умови для преміювання працівників
2.1. Умовами для розгляду питання про преміювання працівників є їх:
- сумлінне виконання своїх функціональних обов’язків;
- дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку; ?
- дотримання безпечних умов праці та виробничої санітарії.
2.2. Крім того, премії виплачуються працівникам закладу:
- до ювілейних і пам’ятних дат з урахуванням стажу роботи у закладі;
- до державних та професійних свят;
- за виконання окремих доручень;
- за вагомі внески у роботу закладу.

24



3. Знижуючи показники преміювання
3.1. Для педагогічних працівників:
- невиконання плану роботи з дітьми без поважних причин
- неучасть у загальних заходах закладу без поважних причин
- наявність випадків травматизму серед вихованців під час 
освітнього процесу

3.2. Для обслуговуючого персоналу:
- порушення санітарно-гігієнічних вимог
3.3. Для всіх працівників:
- при наявності догани
- не виконання посадових обов’язків
- за порушення трудової та виробничої дисципліні
- порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку
- порушення правил експлуатації, охорони праці і техніки 

безпеки
4. Порядок преміювання

- до 30%:
- до 20%:
- до 20%.

- до 30%.

- 100%
- до 50%
- до 20%
- до 30%

- до 20%

4.1. Кошти на преміювання направляються за рахунок економії фонд}’ 
заробітної плати,що утворюється протягом року .
4.2. Преміювання проводиться наказом директора за погодженням з'л 
профспілковим комітетом.
4.3. Сума премії не обмежується і залежить від особистого внеску в загальні 
результати роботи працівників колективу,закладу.
4.4 Розмір премії встановлюється у сумі, незалежно від розміру посадового 
окладу (ставки), за п.1.5 та 1.9, Премія до державних свят та професійного 
свята трудового колективу призначається керівником.
4.5. Нарахування і виплата провадиться централізованою бухгалтерією 
органу управління освітою.
4.6. Працівникам, які звільнились впродовж року без поважних причин, а 
також тим, що працюють у закладі за сумісництвом, премія не виплачується
4.7. Працівники, які звільнились впродовж року з поважних причин (призов 
до армії, вихід на пенсію, вступ до навчального закладу, встановлення групи 
інвалідності, народження дитини, переведення в інший заклад освіти, з інших 
поважних причин, премія нараховується пропорційно відпрацьованого часу.

Директор
Дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини) 
«Лазурний»
Запорізькогміської ради
Запорізької області

Світлана ПАЛЕЦЬ

Голова ППО
Дошкільного навчального заклад;
(центр розвитку дитини)
«Лазурний»
Запорізької міської ради
Запорізької області

Катерина ТРУШ

ІД комітет



Додаток № 3 до пункту 4.1.15. 
колективного договору 
ДНЗ (ЦРД) «Лазурний» 
на 2021-2025 рр.

ПЕРЕЛІК
робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, 

при виконанні яких здійснюється підвищена оплата праці
№ 
з/п

Перелік робіт Розмір доплати у 
відсотках до окладу 

(ставки)

1. Робота біля гарячих плит, електрожарових шаф, 
робота з розчиненням, обтинанням м'яса, риби: 
шеф-кухар, кухар.

12%

2. Вантажно- розвантажувальні роботи, виконувані 
вручну: комірник, підсобний робітник

12%

3. Роботи пов’язані з пранням, сушінням та 
прасуванням спецодягу і постільної білизни: 
машиніст з прання та ремонту спецодягу

12%

ПЕРЕЛІК
працівників яким здійснюється доплата у розмірі 10% 

посадового (місячного ) окладу згідно наказу 
Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557

Голова ППО

1. Прибиральник службових приміщень використання в роботі 
дезінфікувальних засобів .

а

2.
Помічник вихователя використання в роботі 

дезінфікувальних засобів.

Директор
Дошкільного навчального закладу
(центр розвитку дитини)
«Лазурний»

Дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини)

Запорізької міської ради
Запорізької області

__  Світлана ПАЛЕЦЬ

М.П. • •-%\ 26468309

«Лазурний»
Запорізької міської ради

Катерина ТРУШ
Запорізької області

КОМІТЕТ /||/1
26



Додаток № 4 до пункту 4.1.12.
колективного договору
ДНЗ (ЦРД) «Лазурний»
на 2021-2025 рр.

ПЕРЕЛІК 
професій і посад працівників, 

які мають право на доплату за старшинство

згідно Наказу Міністерства охорони здоров ’я від 05.10.2005р. №308/519

№
з/п

Найменування професії, посади Визначений 
розмір доплати

1. Сестра медична старша 10%

Директор
Дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини) 
«Лазурний»
Запорізької міської ради

Запорізької області
Світлана ПАЛЕЦЬ

Г олова ППО
Дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини)
«Лазурний»
Запорізької міської ради



Додаток № 5 до пункту 5.1.12.
колективного договору
ДНЗ (ЦРД) « Лазурний »
на 2021-2025 рр.

ПЕРЕЛІК
посад працівників з ненормованим робочим днем, 

яким надається додаткова відпустка

№
№

Назва посади Тривалість додаткової 
відпустки в календарних 
днях

1. Директор 3

2. Завідувач господарства 7

3. Шеф-кухар 7

4. Комірник 7

5 Діловод 7

Директор
Дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини)

Голова і ЇЛО
Дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини)

«Лазурний»
Запорізької міської ради
Запорізької області

Світлана ПАЛЕЦЬ

Запорізької міської ради
«Лазурний»
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Додаток № 6 до пункту 5.1.12.,
6.1.8. колективного договору
ДНЗ (ЦРД) «Лазурний»
на 2021-2025 рр.

ПЕРЕЛІК
професій та посад, із шкідливими і 

важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає 
право на щорічну додаткову відпустку

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997р. № 1290 
за Списком № 1)

Професії, посади Тривалість щорічної додаткової 
відпустки у календарних днях

Кухар, який працює біля плити 4

Машиніст з прання та ремонту 
спецодягу

4

Директор
Дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини) 
«Лазурний»
Запорізької міської ради 
Запорізької області

Світлана ПАЛЕЦЬ

Голова ППО
Дошкільного навчального заклад}' 
(центр розвитку дитини)

Запорізької міської ради
«Лазурний»
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Додаток № 7 до пункту 5.1.12., 
6.1.8. колективного договору 
ДНЗ (ЦРД) «Лазурний» 
на 2021-2025 рр.

ПЕРЕЛІК
професій та посад, праця за якими дає право на надання 

є щорічної додаткової відпустки за особливий
характер праці

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997р. № 1290 
за Списком №2)

Професії, посади Тривалість щорічної додаткової 
відпустки у календарних днях

Сестра медична старша

. 1

7

Прибиральник службових 
приміщень, зайнятий прибиранням 
загальних убиралень та санвузлів

4

Директор
Дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини)
«Лазурний»
Запорізької міської ради
Запорізької області

Світлана ПАЛЕЦЬ

Голова ППО
Дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини)

Запорізької міської ради
«Лазурний»

зо



Додаток № 8 до пункту 4.1.2.
колективного договору
ДНЗ (ЦРД) «Лазурний»
на 2021-2025 рр.

ПЕРЕЛІК
доплат, надбавок до тарифних ставок і посадових окладів 

працівників закладів освіти

згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557

Доплати і надбавки Розміри доплат і надбавок
Доплати
За суміщення професій

До 50% тарифної ставки, окладу суміщених 
посад працівників

За розширення зони
обслуговування або
збільшення обсягу робіт

До 50% тарифної ставки окладу, які могл 
виплачуватися за умови додержані
нормативної кількості працівників

За виконання обов'язків 
тимчасово відсутнього
працівника

До 50% тарифної ставки, окладу відсутньої 
працівника

За роботу у нічний час 40% годинної тарифної ставки, посадової 
окладу за кожну годину роботи в цей час

Надбавки
За виконання особливо
важливої роботи (на строк її 
виконання)

до 50% посадового окладу

За складність, напруженість у 
роботі

до 50% посадового окладу

Директор
Дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини)

Г олова 1ИЮ
Дошкільного навчального заклад} 
(центр розвитку дитини)

«Лазурний»
міської ради
області

Світлана ПАЛЕЦЬ

«Лазурний»
Запорізької міської ради



Додаток № 9 до пункту 6.1.9.
колективного договору
ДНЗ (ЦРД) «Лазурний»
на 2021-2025 рр.

ПЕРЕЛІК
професій і посад працівників, які забезпечуються милом 

та миючими засобами
(грамів на місяць для однієї особи)

Примітка: * Мило, яке передбачено 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 5г на добу для однієї особи але не більше 

150г на місяць.
*** Даною нормою передбачено мило господарче 72%, яке відпускається на 
санітарно-гігієнічні потреби у місця загального 
користування.

№ 
п/п

Перелік професії і посади працівників, 
яким безкоштовно видається мило

Для 
туалетних 

потреб

Для санітарно- 
гігієнічних 
потреб***

1. Двірник 400
2. Медичний персонал - 200
3. Діловод 100 -
4. Працівники кухні 100 200*
5. Прибиральник службових приміщень 400 100
6. Робітник, зайнятий обслуговуванням 

приміщень і споруд
300 100

7. Завідувач господарства - 200
8. Комірник - 150**

Директор
Дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини)

Г олова 1П1О
Дошкільного навчального закладу

«Лазурний» /
Запорізької" міської ради
Запорізької області

Світлана ПАЛЕЦЬ

(центр розвитку дитини)
«Лазурний»
Запорізької міської ради
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Додаток № 10 до пункту 6.1.10.
колективного договору
ДНЗ (ЦРД) «Лазурний»
на 2021-2025 рр.

ПЕРЕЛІК 
професій та посад, яким безкоштовно видається 

спеціальний одяг, спеціальне взуття та 
інші засоби індивідуального захисту

Професія, посада Спецодяг, спецвзуття, 
інші засоби індивідуального захисту

Строки 
носіння в 
місцях

Помічник вихователя Халат бавовняний
Фартух бавовняний
Косинка бавовняна

1
1
1 1

Двірник

Під час чищення 
контейнерів та урн від 
сміття, промивання та 
дезінфікування їх 
додатково:

Рукавиці

- фартух с нагрудником
- окуляри захисні відкриті

2

Черговий
До зносу

Робітник 3 
комплексного 
обслуговування й 
ремонту будівель

Рукавички
Окуляри захисні закриті 
Респіратор пилозахисний

1
■ ж

До зносу
До зносу

Прибиральник 
службових приміщень

Під час чищення і 
дезінфікування 
санітарно-технічного 
устаткування 
додатково:

Халат
Косинка
Рукавички

- рукавички

2
2
4

3



Кухар Куртка бавовняна
Шапочка бавовняна
Фартух з нагрудником

1
1
До зносу

Підсобний робітник Халат
Фартух з нагрудником

2
До зносу

Медична сестра Халат
Рукавички гумові
Шапочка

2
Чергові
1

Кастелянка Халат
Косинка

1
1

Комірник Халат бавовняний
Фартух з нагрудником
Рукавички
Косинка

2
1
1
1

Директор
Дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини) 
«Лазурний»
Запорізької міської ради
Запорізької області

Світлана ПАЛЕЦЬ

Г олова 11110
Дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини) 
«Лазурний»
Запорізької міської ради
Запорізької області

Катерина ТРУНІ
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Додаток № 11 до пункт}’ 6.1.16
колективного договору
ДНЗ (ЦРД) «Лазурний»
на 2021-2025 рр.

ПЕРЕЛІК
д з д : т: тр ебутоть атестації та терміни її проведення

. Т:»Д'Д- Термін 
проведення 

атестації

Посада. П.І.Б. 
відповідальних з;

проведення 
атестації

дід. який працює біля
плити

Вересень 2023 Уповноважений з 
охорони праці

- 1 У < 2 ит уіьшік службових 
приміщень

Вересень 2023 Уповноважений з 
охорони праці

Машиніст із прання та 
ремонту спецодягу

Вересень 2023 Уповноважений з 
охорони праці

4. Помічник вихователя Вересень 2023 Уповноважений з 
охорони праці

5. Підсобний робітник Вересень 2023 Уповноважений з 
охорони праці

1 6> Шеф - кухар, який працює 
біля плити

Вересень 2023 Уповноважений з 
охорони праці

Директор Голова 11110
Дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини)

Дошкільного навчального заклад; 
(центр розвитку дитини)

міської ради
області

Світлана ПАЛЕЦЬ
кої області

«Лазурний»
Запорізької міської ради

т ~ ,йгОФСПІЛКОВИ.
Д комтапЖ 
ЙЕ' 26468309

“Та У ..Xм Л-У

Катерина ТРУТЕ



Додаток № 12 до пункту 9.1.1.
колективного договору
ДНЗ (ЦРД) « Лазурний »
на 2021-2025 рр.

ПЕРЕЛІК
посадових осіб, відповідальних за виконання окремих норм і положень 

колективного договору

№№ Назва розділів та номери 
пунктів

Термін 
виконання

Посада. П.І.Б. 
відповідальних за 

виконання
Розділ II. Забезпечення 
зайнятості п.2.1
Розділ III. Виробничі та 
трудові відносини п.3.1.
Розділ IV. Оплата праці п.4.1
Розділ V. Відпустки п.5.1 
Розділ VI. Охорона праці, 
безпека життєдіяльності та 
здоров'я п.6.1
Розділ VII. Соціально-трудові 
пільги, гарантії, компенсації 
п.7.1
Розділ VIII. Гарантії діяльності 
профспілкової організації п.8.1 
Розділ IX. Контроль за 
виконанням колективного 
договору п. 9.1

постійно Директор 
даз(црд) 

«Лазурний»
Світлана
ПАЛЕЦЬ

Розділ II. Забезпечення 
зайнятості п.2.2
Розділ III. Виробничі та 
трудові відносини п.3.2
Розділ IV. Оплата праці п.4.2
Розділ V. Відпустки п.5.2 
Розділ VI. Охорона праці, 
безпека життєдіяльності та 
здоров'я п.6.2
Розділ VII. Соціально-трудові 
пільги, гарантії, компенсації

постійно Г олова ППО 
ДНЗ (ЦРД) 
«Лазурний» 

Катерина ТРУНІ
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п.7.2
Розділ VIII. Гарантії діяльності 
профспілкової організації п.8.2 
Розділ IX. Контроль за 
виконанням колективного 
договору п. 9.2

Директор
Дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини) 
«Лазурний»
Запорізької міської ради
Запорізької області

/Жх Світлана ПАЛЕЦЬ

Голова 1ПЮ
Дошкільного навчального заклш 
(центр розвитку дитини) 
«Лазурний»
Запорізької міської ради
Запорізької області

^г^^у^/^У'Катерина ТР7Т2



Додаток № 13 до пункту 3.1.18
колективного договору
ДНЗ (ЦРД) « Лазурний »
на 2021-2025 рр.

ПЕРЕЛІК 
питань соціально-економічного і правового характеру, що 

погоджуються 
адміністрацією з профспілковим комітетом

№№ Зміст питання Підстава
1. Згода на встановлення 6-ти місячного 

строку випробування при прийнятті на 
роботу.

ст. 26 КЗпП України

2. Згода на розірвання трудового договору 
з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу з 
працівником, який є членом професійної 
спілки, що діє в закладі.

ст. 43, п. 10 ч. 1 ст. 247 
КЗпП України, п. 1 ч. 1 ст. 
38, ст. 39 Закону України 
«Про професійні спілки, їх 
права та гарантії 
діяльності».

3. Правила внутрішнього трудового 
розпорядку.

ст. 142 КЗпП України, п. 2 
наказу Міністерства освіти 
України «Про Типові 
правила внутрішнього 
трудового розпорядку для 
працівників навчально- 
виховних закладів системи 
Міністерства освіти 
України» № 455 від 
20.12.93 р.

4. Посадові інструкції

Робочі інструкції

коли вимога щодо 
погодження зазначена у 
статуті закладу освіти або 
у колективному договорі 
або у правилах 
внутрішнього трудового 
розпорядку.
пункт 6 розділу II наказу 
Міністерства праці та 
соціальної політики 
України від 29.12.2004 р. 
№ 336
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Запровадження та зміни форм і систем 
оплати праці, розцінок, тарифних сіток, 
схем посадових окладів;
умов та розмірів надбавок, доплат (за 
суміщення професій /посад/, розширення 
зони обслуговування чи збільшення 
обсягів виконуваних робіт, за виконання 
поряд з основною роботою обов’язків 
тимчасово відсутніх працівників, за 
роботу V ні ч н и й час, за несприятливі 
умови праці тощо);
премій, винагород та інших 
заохочувальних, компенсаційних виплат 
(у тому числі погоджувати штатні 
розписи)

ст. 96,97, 105,144, п. Зч. 1 
ст. 247 КЗпП України, п. 3 
ч. 1 ст. 38 Закону України 
«Про професійні спілки. / 
права та гарантії 
діяльності», ст. 15 Закон; 
України «Про оплату 
праці» від 24.03.1995 р. 
№ 108/95-ВР, п. 3 Порядку 
надання щорічної гроше з 
винагороди педагогічних 
працівникам навчальне т 
закладів державної та 
комунальної форми 
власності за сумлінну 
працю, зразкове виконанні 
службових обов’язків 
затверджено постаново?? 
Кабінету Міністрів 
України від 05.06.2000 р 
№ 898, пункти 52, 53 
Інструкції про порядок 
обчислення заробітної 
плати працівників освіт 
затверджено наказом 
Міністерства освіти 
України № 102 від 15.С- ■ 1 
р., додаток № 9 до 
Інструкції № 102 від 
15.04.93 р., стаття 9-1 
КЗпП України.

6. Встановлення 5-ти денного або 6-ти 
денного робочого тижня.

ст.55 КЗп П України

7. Питання робочого часу і часу відпочинку 
(у тому числі:
- надання дозволу приймати їжу 
протягом робочого часу на тих роботах, 
де не має можливості встановити 
перерву);
- графіки змінності;
- графіки надання відпусток та 
перенесення їх інший період;
- запровадження підсумованого обліку 
робочого часу;

ст.ст. 52, 61, 64, 66, 67. “ 
79, 80, п. 4 ч. 1 ст. 247 
КЗпП України, п. 4 ч. 1: 
38 Закону-України «Пр: 
професійні спілки, їх грав 
та гарантії діяльності», 
ст.ст. 10, 11 Закону 
України «Про відпуст:-? 
від 15.11.96 р.
№ 504/96-ВР.

...



- дозвіл на проведення надурочних 
робіт, робіт у вихідні дні.

8. Розподіл навчального навантаження та 
тарифікаційні списки.

пункти 4, 63 Інструкції про 
порядок обчислення 
заробітної плати 
працівників освіти.

9. Питання поліпшення умов праці. пункт 5 ч. 1 ст. 247 КЗпП 
України, п. 5 ч. 1 ст. 38 
Закону України «Про 
професійні спілки, їх права 
та гарантії діяльності».

10. Комплексні заходи для досягнення 
встановлених нормативів з охорони 
праці.

п.З ч. 2 ст. 13 Закону 
України «Про охорону 
праці»

11. Підтвердження факту існування 
небезпечної виробничої ситуації для 
працівника або для людей, які його 
оточують.

ч. 2 ст. 6 Закону України 
«Про охорону праці»

12. Акти розслідування нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій, у 
роботі комісії з питань охорони праці.

п. 11 ч. 1 ст. 247 КЗпП 
України, п. 11 ч. 1 ст. 38 
Закону України «Про 
професійні спілки, їх права 
та гарантії діяльності», 
ст.16 Закону України «Про 
охорону праці», п.п. 9, 11 
Порядку розслідування та 
обліку нещасних випадків 
невиробничого характеру, 
затв. постановою Кабінету 
Міністрів України від 
22.03.2001 р. № 270, п. 11 
Порядку розслідування та 
обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань 
та аварій на виробництві, 
затверджений постановою 
Кабінету Міністрів 
України від 17.04.2019 р. 
№ 337.

13. Накладання дисциплінарного стягнення ст. 252 КЗпП України
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на члена виборного профспілкового 
органу

Директор
Дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини) 
«Лазурний»
Запорізької

Запоріз

КОМІТЕТ ,/|І|

Г олова І111О
Дошкільного навчань 
(центр розвитку ди 
«Лазурний» 
Запорізької міської ра 
Запорізької області

Кате-

іської ради 
ї області

Світлана ПАЛЕЦЬ
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