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                                           1. Загальні положення 

 

1.1. Колективний договір між роботодавцем та профспілковим 

комітетом первинної профспілкової організації (далі – ПК), який є 

повноважним представником найманих працівників 

Херсонського ясла-садка № 40 Херсонської міської ради (далі - ясла-садок) 

(далі – Сторони), укладено відповідно до Законів України «Про колективні 

договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», 

Галузевої, інших законодавчих актів України. 

1.2.  Сторонами колективного договору є: 

- роботодавець  ясла-садка  № 40 в особі директора Ляшенко Ольги 

В’ячеславівни,  яка представляє інтереси власника і має відповідні 

повноваження; 

-  голова ПК, Богуненко Лілія Вікторівна, яка відповідно до ст. 246 КЗпП  

України представляє інтереси  найманих працівників у сфері праці, 

соціально-економічних питань, побуту, дозвілля. 

1.3. Роботодавець визнає ПК повноважним представником усіх 

працівників ясла-садка колективних переговорах. 

1.4. Колективний договір визначає узгоджені позиції і дії Сторін, 

спрямовані на ефективне соціальне партнерство, забезпечення трудових, 

соціально-економічних прав та інтересів працівників, створення 

сприятливих умов функціонування ясла-садка, соціальної захищеності 

працівників, забезпечення стабільності та ефективності праці, підвищення 

взаємної відповідальності. 

1.5. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового 

колективу 20.03.2019 (протокол № 1), набуває чинності з дня підписання. 

1.6.  Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального 

партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної 

відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні 

переговорів (консультацій) щодо укладення колективного договору, 

внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-

економічних і трудових відносин. 

1.7. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є 

обов’язковими для дотримання роботодавцем, профспілковим комітетом і 

працівниками. 

1.8. Цей колективний договір діє до прийняття нового. 

1.9. Жодна зі сторін, що уклали цей колективний договір, не може 

протягом строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що 
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змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору або 

припиняють його виконання. Колективний договір може бути розірваний або 

змінений тільки за взаємною домовленістю Сторін. 

Пропозицій однієї зі сторін є обов’язковими для розгляду іншою 

стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-ти денний 

термін. 

1.10. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства, Генеральної та 

Галузевої угод, вносяться без проведення переговорів, інші зміни та 

доповнення або припинення дії Договору – тільки після переговорів Сторін 

за таким порядком: 

- одна зі Сторін письмово повідомляє іншу Сторону і вносить 

сформульовані пропозиції щодо внесення змін до Договору; 

- у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію і розпочинають 

переговори; 

- після досягнення Сторонами згоди щодо внесення змін оформляється 

відповідний протокол; 

- зміни та доповнення виносяться на розгляд загальних зборів трудового 

колективу. 

1.11. Після схвалення проекту колективного договору (змін, доповнень) 

зборами трудового колективу, уповноважені представники сторін  

зобов’язуються посилити персональну відповідальність за 

виконання положень колективного договору. 

 

2. Забезпечення зайнятості 

 

2.1. Роботодавець зобов’язується: 

2.1.1. У разі планування звільнення працівників з причин економічного, 

структурного чи аналогічного характеру, або у зв’язку з ліквідацією, 

реорганізацією, зміною форми власності закладу, роботодавець не пізніше як за 

три місяці до намічуваних звільнень надає профспілковому комітету 

інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних 

звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про 

терміни проведення звільнень, а також провести консультацію з профспілковим 

комітетом про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості 

до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень. 

2.1.2. При прогнозуванні протягом календарного року масового 

вивільнення працівників розробити та реалізувати узгоджену з профспілковим 

комітетом програму забезпечення зайнятості та соціальної підтримки 

працівників, яких передбачається вивільнити. 

2.1.3. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення груп 

(підгруп), робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення 

чисельності педагогічних працівників, провести його після закінчення 

навчального року. 
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2.1.4. При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п. 

1 ст. 40 КЗпП України вивільнення здійснювати лише після використання усіх 

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

за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення тощо. 

2.1.5.Надавати всім бажаючим можливість працювати на умовах неповного 

робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованого часу (за фактично 

виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівників. 

2.1.6. Комплектування педагогічними кадрами проводити з урахуванням 

фактичної в них потреби. 

2.1.7. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у 

випадках повної продуктивної зайнятості за цим же фахом або спеціальністю 

працюючих. 

2.1.8. Залучати до роботи керівних педагогічних працівників даного 

закладу, інших працівників закладу, працівників інших підприємств, установ, 

організацій на умовах погодинної оплати, приймати на роботу за сумісництвом  

лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників за цим же 

фахом навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості 

годин на ставку. 

2.1.9. Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками 

переважного права на укладення трудового договору у разі поворотного 

прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст. 42-1 КЗпП 

України). 

2.2. Профспілковий комітет зобов’язується: 

2.2.1. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним  

законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права 

залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП України. 

2.2.2. Надавати матеріальну допомогу вивільнюваним працівникам за 

рахунок коштів профспілкового бюджету. 

2.2.3. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до 

моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про 

зняття з обліку). 

 

3. Виробничі та трудові відносини 

 

3.1.  Роботодавець зобов’язується: 

3.1.1. Забезпечити ефективну діяльність ясла-садка, виходячи з фактичних 

обсягів фінансування, раціональне використання позабюджетних коштів для 

підвищення результативності роботи, поліпшення становища працівників. 

3.1.2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази 

закладу, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного 

процесу. 

3.1.3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання 

якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних 

засобів навчання тощо. 
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3.1.4. При прийнятті на роботу (звільненні, скороченні штатів), розподілу 

навантаження, оплати праці, призначення на посади, преміюванні, 

нагородженні та з інших трудових, соціально-економічних питань 

забезпечувати рівні права та можливості жінок і чоловіків. 

3.1.5. Не застосовувати контрактну форму трудового договору, крім  

випадків, коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом і за 

умови наявності фінансової бази. 

3.1.6. Строкові трудові договори укладати тільки за бажанням працівника, 

або у тих випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на 

невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи та умов її 

виконання. 

3.1.7. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх 

адаптації в колективі та професійному зростанню. 

3.1.8. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором 

роз’яснити під розпис його права, обов’язки, інформувати про умови праці, 

права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах, ознайомити з 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором. 

3.1.9. Звільнення працівників за ініціативою роботодавця здійснювати за 

попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з вимогами 

чинного законодавства. 

3.1.10. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням 

обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року. 

3.1.11. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням 

розривати з ним трудовий договір (в тому числі строковий), якщо в установі не 

виконується законодавство про працю або про охорону праці, умови 

колективного договору з цих питань, з виплатою відповідної вихідної 

допомоги. 

3.1.12. Про запровадження нових норм чи зміну діючих норм праці 

повідомляти працівників не пізніше як за два місяці до їх запровадження. 

3.1.13. Забезпечити своєчасне (не рідше одного разу на п’ять років) 

підвищення кваліфікації педагогічних, медичних працівників, гарантуючи їм 

при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством 

(збереження середньої заробітної плати,). 

3.1.14. Розподіл педагогічного навантаження здійснювати за 

погодженням з профспілковим комітетом. Попередній розподіл педагогічного 

навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці поточного 

навчального року (травень місяць), про що повідомляти працівників. 

Навчальне навантаження в об’ємі менше тарифної ставки 

встановлювати за письмовою згодою працівника. 

3.1.15. Включати представника профспілкового комітету до складу 

тарифікаційної та атестаційної комісій. 

3.1.16. Запровадження, зміну та перегляд норм праці тощо проводити за 

погодженням з профспілковим комітетом. 

3.1.17. Режим роботи, графіки роботи затверджувати за погодженням з 

профспілковим комітетом. 
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3.1.18. За погодженням з профспілковим комітетом передбачити 

можливість приймання їжі протягом робочого часу тим працівникам, які за 

виробничою необхідністю пропустили обідню перерву. 

3.1.19. Протягом 2-х днів з часу одержання інформації доводити до відома 

членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових 

відносин, організації праці, роз'яснювати їх зміст, права та обов'язки працівників. 

3.1.20. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил 

внутрішнього розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового морально 

- психологічного мікроклімату. 

3.2. Сторони домовились про наступне: 

3.2.1. Надавати можливість представникам іншої Сторони брати участь у 

засіданні своїх керівних органів при розгляді питань, які стосуються соціально- 

економічних, трудових правовідносин, захисту прав та інтересів працівників 

закладу, надавати одна одній відповідну повну і своєчасну оперативну 

інформацію. 

3.2.2. Працівники повинні виконувати та дотримуватись правил трудової 

дисципліни та внутрішнього розпорядку. 

3.2.3. Організувати працівникам ясел – садка харчування на робочому місці, 

згідно поданих заяв за нормами для дітей старшої вікової групи з оплатою 

відповідно чинного законодавства. 

 

4. Оплата праці 

 

4.1. Роботодавець зобов’язується: 

4.1.1. Затвердити попередньо погоджене з профкомом положення про виплату 

щорічної грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання 

службових обов’язків педагогічних працівників (додаток № 1). Спільно з 

профкомом:  розподілити фонд матеріального заохочення; здійснювати 

преміювання працівників установи; виплачувати винагороди за результати 

роботи та надбавку за вислугу років згідно з положенням , встановленим у цьому 

колективному договорі. 

4.1.2. Виплачувати працівникам заробітну плату у грошовому еквіваленті 

5 та 20 числа щомісячно. Виплата заробітної плати через установи банків 

здійснюється лише на підставі особистих заяв працівників. 

Розмір заробітної плати за першу половину місяця встановлюється у 

розмірі 50% з розрахунку заробітної плати працівника.( Додаток № 10) або 

фактично відпрацьований час. 

У разі, коли день виплати  заробітної плати збігається з вихідним, святковим або 

неробочим днем, заробітна плата виплачується 

напередодні. 

4.1.3. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про 

загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розмірів і 

підстав утримань, суму заробітної плати, що належить до виплати. 

4.1.4. Згідно вимог пункту 3 Інструкції про порядок обчислення 
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заробітної плати працівників освіти, передбачити в кошторисі закладу витрати  

на преміювання, а також 

на стимулювання творчої праці й педагогічного новаторства керівних і 

педагогічних працівників в розмірі не менше 2 відсотків планового фонду 

заробітної плати. 

4.1.5. Погодинну оплату праці педагогічним працівникам здійснювати 

лише у випадках: 

- заміщення протягом менше ніж два місяці тимчасово відсутніх вихователів;  

- оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної 

роботи в обсязі не більше ніж 240 годин на рік. 

4.1.6. За виконання обов’язків працівників, відсутніх не більше двох 

місяців у зв’язку з хворобою, навчанням або з інших причин оплата 

здійснюється: 

- педагогічним працівникам за години заміщення у відповідності з п. 73 

Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (наказ  

Міністерства освіти України № 102 від 15.04.93 р.); 

- іншим працівникам у розмірі 50 відсотків посадового окладу (ставки) у 

відповідності до підпункту три пункту чотири наказу Міністерства освіти і 

науки України від 26.09.05 р. № 557. 

4.1.7. Забезпечує оплату праці працівникам ясла-садка, в тому числі 

непедагогічним, у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з 

незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), не з їх вини 

в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового 

окладу), за умови залучення у зазначений час працівників до навчально-

виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної роботи та 

іншої,  відповідно до наказу завідувача в порядку, що визначений правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

4.1.8. Здійснювати оплату праці за понадурочну роботу, за роботу у вихідні, 

святкові та неробочі дні згідно статей 106, 107 КЗпП України. 

4.1.9. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у 

нічний час (з 10 годин вечора до 6 годин ранку) додаткову оплату у розмірі 40 

відсотків годинної тарифної ставки за кожну годину роботи у нічний час. 

4.1.10. Згідно Положення про виплату щорічної грошової винагороди за 

сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків педагогічним 

працівникам (Додаток № 1 ) та Положення про преміювання працівників  

та надання матеріальної допомоги з фонду економії заробітної плати 

працівникам  (Додаток № 2 ),за погодженням з профспілковим комітетом 

розподіляти фонд матеріального заохочення та здійснювати преміювання 

працівників закладу, виплачувати грошову винагороду. 

4.1.11. Преміювання роботодавця Херсонського ясла-садка № 40 Херсонської 

міської ради встановлення йому надбавок та доплат до посадового окладу, 

надання йому матеріальної допомоги здійснюється за рішенням управління 
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освіти Херсонської міської ради за погодженням з профспілкою працівників 

освіти і науки м. Херсона у межах наявних коштів на оплату праці. 

4.1.12. Преміювання працівників  Херсонського ясла-садка № 40 Херсонської 

міської ради, встановлення  надбавок та доплат до посадового окладу, надання 

матеріальної допомоги здійснюється за рішенням роботодавця ясла – садка за 

погодженням з профспілковим комітетом закладу у межах наявних коштів на 

оплату праці. 

4.2. Профспілковий комітет зобов’язується: 

4.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням в ясла-садку законодавства про 

оплату праці. 

4.2.2. Сприяти в наданні працівникам ясла-садка необхідної 

консультативної допомоги щодо питань оплати праці. 

4.2.3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог  

законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, які 

стосуються оплати праці (ст. ст. 45, 141, 147-1 КЗпП України, ст. 36 Закону 

України «Про оплату праці», ст. 18 Закону України «Про колективні договори і 

угоди»). 

4.2.4. У випадку неправомірних дій роботодавця, представляти 

інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в 

комісії по трудових спорах (ст. 226 КЗпП України), а також, за проханням 

працівника, представляти його інтереси щодо оплати праці в суді. 

 

 

5. Час відпочинку 

 

5.1. Роботодавець зобов’язується: 

5.1.1. Графік щорічних основних оплачуваних відпусток затверджувати за 

погодженням з профспілковим комітетом щорічно не пізніше 10 січня поточного 

року і доводити до відома працівників. 

5.1.2. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж  

за два тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону України «Про 

відпустки»). 

5.1.3. Заробітну плату за період відпустки виплачувати не пізніше як за три дні 

до початку відпустки. 

5.1.4. На вимогу працівника переносити щорічну  основну відпустку на інший, 

ніж це передбачено графіком, період у випадках: 

- порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки; 

- несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки, тобто  пізніше 

ніж за три дні до початку відпустки (ст. ст. 10, 21 Закону України «Про 

відпустки»). 

5.1.5. Додаткові оплачувані відпустки надавати згідно з чинним 

законодавством і цим колективним договором понад тривалість основної 

оплачуваної відпустки згідно з Додатками №№ 4, 5  за однією з підстав, 
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обраних працівником (ч. 1 ст. 10 Закону України «Про відпустки»). 

5.1.6. Відпустки без збереження заробітної плати за бажанням 

працівників надавати в обов’язковому порядку у випадках та розмірах, 

встановлених статтями 25, 26 Закону України «Про відпустки». 

 

5.1.7. Відкликання працівника зі щорічної основної відпустки здійснювати лише 

за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону 

України «Про відпустки»). 

5.1.8. Жінкам, які працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років або 

дитину - інваліда, одинокій матері, надавати додаткову оплачувану відпустку 

тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів. 

Жінкам, які усиновили дитину, батьку, який виховує дитину без матері (в тому 

числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також 

особам, які взяли дитину під опіку, відпустка надається на умовах і в порядку, 

встановленими   частиною першою ст.19 Закону України «Про відпустки». 

5.2. Профспілковий комітет зобов’язується: 

5.2.1. В питаннях щодо надання відпусток контролювати додержання 

чинного законодавства, в тому числі вимог Закону України «Про відпустки». 

5.2.2. Роз’яснювати членам трудового колективу їх права щодо надання 

відпусток. 

 

 

6. Охорона праці 

 

6.1. Роботодавець зобов’язується: 

6.1.1. Забезпечити своєчасну розробку і виконання  Комплексних заходів з 

охорони праці відповідних до вимог  нормативних документів з охорони праці 

(Додаток № 6). 

6.1.2 Здійснювати фінансування заходів на охорону праці в розмірі 0,2 % фонду 

оплати праці. 

6.1.3. Забезпечити функціонування служби охорони праці у яслах-садку 

відповідно до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці». 

6.1.4.Щоквартально проводити аналіз виробничого 

травматизму і професійних захворювань. Розробити конкретні заходи щодо 

запобігання нещасних випадків та профзахворювань у закладі. 

6.1.5. Проводити навчання і перевірку знань працівників з охорони праці 

своєчасно, у терміни передбачені чинним законодавством з охорони праці. 

6.1.6. Забезпечити дотримання посадовими особами та працівниками 

вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону 

праці, технологічних процесів, графіків, планово-попереджувальних ремонтів 

устаткування та вентиляції. 

6.1.7. Відповідно до вимог діючого законодавства встановити надбавки за 

особливі, шкідливі та несприятливі умови праці (Додаток № 3). 

6.1.8. Відповідно до вимог діючого законодавства надавати додаткову відпустку 

за роботу із шкідливими та важкими умовами праці  (Додаток № 5, ). Конкретна 
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тривалість відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами праці 

встановлюється залежно від результатів атестації. 

6.1.9. Забезпечити працівників, які виконують роботи, пов’язані із 

забрудненням, милом та миючими засобами (Додаток № 7 ). 

6.1.10. Не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага 

якого перевищує гранично допустимі норми відповідно до Граничних норм 

піднімання і переміщення важких предметів жінками (наказ Міністерства 

охорони здоров’я України від 10.12.93 р. № 241). 

6.1.11. Організовувати проведення попереднього (під час прийняття на 

роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів 

працівників закладу. 

6.1.12. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток на час 

проходження медичного огляду (ст. 7 Закону України «Про охорону праці»).. 

6.1.13. Забезпечити належний повітряно-тепловий режим, освітлення у 

всіх приміщеннях закладу, гігієнічні умови вживання питної води. 

6.1.14.  Своєчасно видавати працюючим відповідно до норм спецодяг, 

спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту ( Додаток № 8)  

6.2. Профспілковий комітет зобов’язується: 

6.2.1. Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних 

актів з охорони праці силами представників профспілки з питань охорони 

праці. 

6.2.2. Брати участь: 

- в розробці програм, положень, нормативно-правових документів з питань 

охорони праці у яслах-садку; 

- 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. 

6.2.3. Регулярно виносити на розгляд засідань профспілкового комітету 

питання стану охорони праці. 

6.3. Сторони домовились про наступне: 

6.3.1.Спільно здійснювати контроль за ходом виконання у закладі Закону  

України « Про охорону праці» та інших нормативних актів з даного 

питання.  

 

 

7. Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації 

 

7.1. Роботодавець зобов’язується: 

7.1.1. Виплачувати педагогічним, медичним працівникам допомогу на 

оздоровлення в розмірі посадового окладу (ставки) при наданні щорічної 

основної  відпустки. 
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7.1.2. Вжити заходи для забезпечення педагогічних працівників, особливо 

молодих спеціалістів, методичною літературою та посібниками. 

7.1.3. Розробити та забезпечити реалізацію заходів щодо активізації 

художньої самодіяльності і культурно-масової роботи у трудовому колективі 

ясел-садка. 

7.1.4. Сприяти у призначенні пенсій працівникам за вислугу років та за 

віком. 

7.2. Профспілковий комітет зобов’язується: 

7.2.1. Організовувати оздоровлення дітей працівників ясла-садка  віком до 14-ти 

років у дитячих таборах. 

7.2.2. Сприяти організації відпочинку працівників на базах відпочинку, 

пансіонатах у літній період. 

7.2.3. Приймати участь в організації новорічно-різдвяних свят для дітей 

працівників ясел-садка, забезпеченню їх новорічними подарунками. 

7.3. Сторони домовились про наступне: 

7.3.1. За кошти профспілкового комітету  сприяти духовному і культурному 

розвитку працівників шляхом спільної організації і проведенні, відвідуванні 

вистав, виставок, культурно-масових заходів, екскурсій, поїздок вихідного дня, 

святкових заходів до визначних дат та свят, особистими та трудовими ювілеями, 

днями народження тощо. 

7.3.2. Спільно проводити День вшанування людей похилого віку. Забезпечити 

запрошення на свято. 

 

8. Гарантії діяльності профспілкової організації 

8.1. Роботодавець зобов’язується:  

8.1.1. Надавати профспілковому комітету всю необхідну інформацію з 

питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права 

профспілкової організації по захисту трудових і соціально економічних інтересів 

працівників. 

8.1.2. Безоплатно надавати профспілковому комітету обладнане 

приміщення, засоби зв’язку, сейф, оргтехніку, канцтовари, при необхідності – 

транспорт для забезпечення його діяльності, приміщення 

для проведення зборів, засідань тощо. 

8.1.3. Щомісяця безоплатно проводити утримання та безготівкове 

перерахування членських профспілкових внесків працівників у розмірі 1-го 

відсотка від заробітної плати та інших виплат, що здійснюються роботодавцем 

на користь працівника. 

8.1.4. Відраховувати кошти профспілковій організації на культурно- 

масову, фізкультурну, оздоровчу роботу в розмірі 0,1 відсотка фонду оплати 

праці. 

8.1.5. Членам профспілкового комітету надати можливість реалізації прав, 

визначених у ст. 40 Закону України «Про професійні спілки, їх права і гарантії 

діяльності». 
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8.1.6. Гарантувати додержання вимог статті 41 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» для працівників, вибраних до 

профспілкових органів. 

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 ПК. У разі виявлення порушення трудових прав 

працівників негайно повідомляти адміністрацію ясла-садка.  

 

 

9. 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 № 

9) на періодичних зустрічах роботодавець та профспілкового комітету 

інформувати сторони про хід виконання колективного договору. 

9.1.2. Двічі на рік  в серпні та лютому  спільно аналізувати хід виконання 

колективного договору з оформленням відповідного акту, заслуховувати 

звіти завідувача ясел-садка та голови профспілкового комітету 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. Осіб, винних у невиконанні положень 

колективного договору, притягати до відповідальності згідно з чинним 

законодавством. 

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). 

         

 

 

         

 

        ЗАТВЕРДЖУЮ 

        Директор Херсонського 

ясла - садка № 40 

        Херсонської міської ради 

 

ПОГОДЖУЮ 

Голова ПК Херсонського   

 ясла - садка № 40   

Херсонської міської ради 

 ______________ Л. В. Богуненко 
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        _______ О.В. Ляшенко 

         

 

 

 

 

 

Додаток 1  
 

 

        ЗАТВЕРДЖУЮ 

        Директор Херсонського 

ясла - садка № 40 

        Херсонської міської ради 

 

        _______ О.В. Ляшенко 

         

 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про виплату щорічної грошової винагороди 

за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків 

педагогічним працівникам   

Херсонського ясла-садка № 40 Херсонської міської ради 

  

1. Загальні положення 

1.1. Положення про щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам 

розроблене відповідно до Законів України «Про освіту» (ст. 57), «Про загальну 

середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України № 898 від 08.06.2000 

року «Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним 

працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за 

сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків», 

Статуту  Херсонського ясла-садка № 40 Херсонської міської ради (далі – ясла-

садок) , Правил внутрішнього розпорядку працівників  ясла-садка, Колективного 

договору між адміністрацією та профспілковим комітетом ясла-садка . 

1.2. Виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам 

здійснюється з метою: 

– стимулювання сумлінного виконання службових обов’язків та прояву творчої 

ініціативи; 

– забезпечення фахового вдосконалення, росту кваліфікації педагогічних 

працівників; 

– вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, використання 

нових технологій та форм організації освітнього процесу; 

ПОГОДЖУЮ 

Голова ПК Херсонського   

 ясла - садка № 40   

Херсонської міської ради 

 ______________ Л. В. Богуненко 
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– зміцнення трудової дисципліни. 

1.3. Положення поширюється на всіх педагогічних працівників ясла-садка. 

  

2. Визначення загального фонду виплати щорічної грошової винагороди 

2.1. Для надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за 

сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, використовуються 

кошти передбачені кошторисом відповідно ст.57 Закону України «Про освіту» в 

розмірі до одного посадового окладу. 

3. Показники визначення розміру щорічної грошової винагороди 

3.1. Досягнення педагогічним працівником успіхів у розвитку, вихованні, 

підготовки дітей до шкільного навчання, методичному забезпеченні освітнього 

процесу, в т. ч.: 

– досконале володіння методикою організації освітнього процесу, врахування 

психологічних особливостей дітей під час відбору та здійснення форм і методів 

навчання та виховання, забезпечення розвивального характеру педагогічного 

впливу на дітей; 

– результативне впровадження в освітній процес сучасних інноваційних 

педагогічних технологій; 

– забезпечення максимально можливих результатів навчання та виховання дітей; 

– ефективне використання розвивального середовища, дотримання державних 

санітарних норм, нормативних актів з охорони праці, якісна підготовка груп до 

нового навчального року; 

– результативна організація гурткової роботи; 

– участь у міських конкурсах, у житті ясла-садка та міській методичній роботі з 

фаху; 

– позитивний вплив на виховання дітей у сім’ях батьків. 

3.2. Відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни в т. ч.: 

– дотримання норм професійної етики, прояв поваги до колег, чуйності, 

толерантності, позитивний вплив на психологічний клімат в колективі; 

– активна участь у громадській роботі; 

– належне дотримання положень Інструкції щодо ведення документації; 

3.3. Педагогічним працівникам, які мають стягнення щорічна грошова 

винагорода не виплачується. 

3.4. Педагогічним працівникам, які мають догану щорічна грошова винагорода 

виплачується у разі зняття догани в встановленому законодавством порядку.  

4. Порядок і терміни виплати щорічної грошової винагороди  

4.1. Виплата щорічної грошової винагороди здійснюється в межах бюджетних 

асигнувань на оплату праці і не може перевищувати одного посадового окладу 

(ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень. 

4.2. Виплата щорічної грошової винагороди проводиться за результатами роботи 

за календарний рік з урахуванням особистого вкладу кожного педагогічного 

працівника в загальні результати роботи. 

4.3. Підставою для виплати щорічної грошової винагороди є наказ керівника 

ясла-садка. 
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4.4. Проект наказу про виплату щорічної грошової винагороди готується на 

підставі динаміки рейтингу відповідно критеріїв розділу 3 цього Положення та 

погоджується з профкомом профспілки працівників освіти.  

4.5. Директору ясла-садка щорічна винагорода надається незалежно від умов, 

визначених у контракті, за наказом управління освіти Херсонської міської ради. 

 

 
Додаток 2 

 

 

        ЗАТВЕРДЖУЮ 

        Директор Херсонського 

ясла - садка № 40 

        Херсонської міської ради 

 

        _______ О.В. Ляшенко 

         

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги  

з фонду економії заробітної плати працівникам   

Херсонського ясла-садка № 40 Херсонської міської ради 

1.  Загальні положення 

1.1. Положення    про   преміювання   Херсонського ясла-садка № 40 Херсонської 

міської ради (далі – ясла-садок) розроблене   на   підставі   статті  98   КЗпП 

України, Закону України від 24.03.1995  № 108/95-ВП «Про оплату праці», 

постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002   № 1298 «Про оплату праці 

працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 

сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005  № 557 «Про 

упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 

працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових  установ». 

1.2. Положення про преміювання передбачає порядок матеріального 

стимулювання працівників за творчу активність і ініціативу в реалізації 

покладених на них обов'язків, сумлінне, якісне та своєчасне виконання 

завдань та доручень, високу результативність у роботі, плідну  працю, 

вагомий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління, 

небайдуже ставлення до рейтингу  ясел-садка, показників його діяльності. 

1.3. Згідно з цим положенням здійснюється преміювання всіх працівників, 

які працюють у   ясла-садку. 

ПОГОДЖУЮ 

Голова ПК Херсонського   

 ясла - садка № 40   

Херсонської міської ради 

 ______________ Л. В. Богуненко 
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1.4. Преміювання директора ясла-садка, встановлення йому надбавок та доплат, 

до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням 

управління освіти Херсонської міської ради за погодженням з Профспілкою 

працівників освіти і науки міста Херсона у межах наявних коштів на оплату 

праці.  профспілковим комітетом (назва) у межах наявних коштів на о 

1.5. Це положення поширюється на всіх  працівників ясла-садка, крім тих, які 

працюють за сумісництвом. 

1.6. Здійснює облік  за використанням коштів для преміювання працівників 

бухгалтер ясла-садка. 

1.7. Положення діє з дати підписання колективної угоди до її скасування. 

2.   Основні показники для визначення преміювання. 

2.1. Бездоганне    виконання    службових    обов'язків,    передбачених   посадовою 

інструкцією, професійна сумлінна праця, якість роботи. 

2.2. Безумовне виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, наказів 

адміністрації ясла-садка, висока виконавська дисципліна,    відсутність   

обґрунтованих зауважень з боку контролюючих органів. 

2.3. Стабільна багаторічна праця. 

2.4. Ефективна гурткова робота. 

2.5. Сумлінне виконання роботи щодо співпраці з батьками вихованців.. 

2.6. Досягнення  в роботі чи суспільній діяльності,  які  призвели до 

зростання рейтингу  ясел-садка в цілому та на міському, обласному рівні. 

2.7. Ініціативність у діяльності та результативність у роботі. 

3.    Порядок визначення фонду преміювання 

3.1. Фонд преміювання створюється у розмірі 100% від економії фонду заробітної 

плати. 

3.2. Преміювальний фонд розподіляється на преміювання та матеріальну 

допомогу згідно колективного договору ясла-садка. 

4. Порядок преміювання 

4.1. Преміювання може  здійснюватися за результатами праці за місяць, 

квартал, рік, а також до державних, професійних свят та особистих ювілейних 

дат. 

4.2. Преміювання  директора ясла-садка здійснюється за  наказом начальника 

управління освіти Херсонської міської ради за погодженням з профспілковим  

комітетом освіти . 

4.3. Преміювання    інших   працівників ясла-садка здійснюється    за   наказом   

директора за погодженням з профспілковим  комітетом. 

4.4. Для визначення розміру премії враховується виконання основних 

показників, викладених у розділі 2. 

4.5. Конкретний розмір премії працівників  визначається у вигляді фіксованої 

суми відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи. 

Загальна сума премії, що виплачується працівникам,  здійснюється  з фонду 

економії заробітної плати. 

5. Порядок зниження розміру премії 

5.1. Розмір премії зменшується за: 

- неналежне виконання посадових обов'язків; 
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- порушення строків виконання завдань; 

- порушення трудової дисципліни, правил техніки безпеки, педагогічної  

етики та інші порушення; 

- наявність  випадків  неналежного контролю  за зберіганням  матеріальних 

цінностей. 

5.2 . Працівники, які отримали догану,   перевищили свої повноваження, 

здійснили прогул, перебували на роботі у нетверезому стані, неодноразово 

спізнилися на роботу без поважних причин або скоїли інший вчинок, який 

порочить ім’я педагогічного працівника позбавляються премії повністю, крім 

тих працівників, яким догана знята у встановлені законодавством строки. 

6. Надання матеріальної допомоги 

6.1. Матеріальна допомога працівникам  ясла-садка  надається  з фонду  економії 

заробітної плати з урахуванням матеріального стану сім’ї  (якщо доход на 

одного члена родини не перевищує законодавчо визначеного прожиткового 

мінімуму): 

- при нещасних випадках; 

- при захворюванні та довготривалому лікуванні працівника; 

- при втраті близьких членів сім’ї; 

- при стихійних лихах; 

- при народженні дитини; 

- на оздоровлення. 
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Додаток 3  

 

 

 

        ЗАТВЕРДЖУЮ 

        Директор Херсонського 

ясла - садка № 40 

        Херсонської міської ради 

 

        _______ О.В. Ляшенко 

         

 

 

ПОГОДЖУЮ 

Голова ПК Херсонського   

 ясла - садка № 40   

Херсонської міської ради 

 ______________ Л. В. Богуненко 
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ПЕРЕЛІК 

робіт при виконанні яких здійснюється підвищена оплата праці 

 
№ 
з/п 

Назва посади Доплата,% 

 

І. Особливі умови праці  
1. Помічник вихователя 10 
7. Сестра медична старша 10 

ІІ. Шкідливі умови праці 
1. Машиніст з прання білизни 4 
2. Кухар 8 
3. Підсобний робітник 8 

ІІІ. За старшинство 
1. Сестра медична старша 10 

ІV. Інші доплати 
1. За роботу в нічний час, якщо вищий розмір не 

визначено законодавством, за кожну годину роботи з 22 

годин вечора до 6 годин ранку. 

40 

2. За виконання обов’язків тимчасово відсутніх 

працівників ( суміщення посад, розширення зони 

обслуговування та збільшення обсягу виконуваних 

робіт). 

 

 

50 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток 4 
 

        ЗАТВЕРДЖУЮ 

        Директор Херсонського 

ясла - садка № 40 

        Херсонської міської ради 

 

        _______ О.В. Ляшенко 

 

ПОГОДЖУЮ 

Голова ПК Херсонського   

 ясла - садка № 40   

Херсонської міської ради 

 ______________ Л. В. Богуненко 
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ПЕРЕЛІК 

посад працівників з ненормованим робочим днем, 

яким надається додаткова відпустка 

 

 

№ з/п Посада 

 

Тривалість 

відпустки 

1. Директор 7 календарних днів 

2. Завгосп 7 календарних днів 
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Додаток 5 
 

        ЗАТВЕРДЖУЮ 

        Директор Херсонського 

ясла - садка № 40 

        Херсонської міської ради 

 

        _______ О.В. Ляшенко 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

професій та посад, із шкідливими і 

важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в 

яких дає 

право на щорічну додаткову відпустку 

 

 

№ 

з/п 

Професія № 

списку 

Кількість днів 

1. Кухар, який працює біля плити 
 

77 4 

2. Машиніст з прання та ремонту 

(спецодягу білизни ) 

176 4 

ПОГОДЖУЮ 

Голова ПК Херсонського   

 ясла - садка № 40   

Херсонської міської ради 

 ______________ Л. В. Богуненко 
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Додаток 6  

 

 

        ЗАТВЕРДЖУЮ 

        Директор Херсонського 

ясла - садка № 40 

        Херсонської міської ради 

 

        _______ О.В. Ляшенко 

 

 

 
КОМПЛЕКСНІ 

заходи  з охорони праці на 2019 рік 

 

 
№ 

з/п 

ЗАХОДИ Строки 

виконанн

я 

Кошторисні 

призначення 

Відповід

альні 

1 2 3 4 5 
1. Затвердити перелік посадових 

інструкцій  з   питань  охорони праці  

для  окремих  категорій працівників 

лютий  директор 

ПОГОДЖУЮ 

Голова ПК Херсонського   

 ясла - садка № 40   

Херсонської міської ради 

 ______________ Л. В. Богуненко 
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2. Провести навчання і перевірку знань          

працівників          з  

підвищеною небезпекою умов праці 

 

підвищеною небезпекою умов праці 

підвищеною небезпекою умов праці 

лютий за рахунок 

бюджетних 

коштів 

директор 

3. Організувати            проведення 

спеціальних   обстежень   щодо 

визначення    готовності  до нового 

навчального року          з           

оформленням відповідного акту 

серпень 

вересень 

за рахунок 

бюджетних 

коштів 

завгосп 

4. Провести інструктажі з техніки 

безпеки та охорони праці для нових 

працівників, робити це постійно для 

новоприбулих 

постійно  директор 

завгосп 

5. Здійснити     перевірку     стану 

пожежної    безпеки. Організувати       

навчання       і перевірку знань 

працівників з безпеки життєдіяльності 

липень 

грудень 

 завгосп 

6. Провести          заняття          по 

відпрацюванню дій на випадок 

надзвичайних       ситуацій в ясла-

садку 

квітень  виховате

ль- 

методист 

7. Обладнати      пожежні      щити 

засобами            пожежогасіння 

відповідно до норм, придбати 

вогнегасники. 

серпень за рахунок 

бюджетних 

коштів 

завгосп 

8. Придбати          плакати          та 

нормативно                  технічну 

літературу з охорони праці 

грудень за рахунок 

бюджетних 

коштів 

завгосп 

9. Перевірити та скласти акти про 

перевірку                    захисного 

заземлення        та        ізоляцію 

електропроводки        у        всіх 

приміщеннях 

липень за рахунок 

бюджетних 

коштів 

завгосп 

10. Для      забезпечення      взимку 

температурного             режиму 

провести технічне обстеження стану   

опалювальної   системи, фрамуг,  

кватирок  та усунути недоліки          до          

початку опалювального сезону 

вересень 

жовтень 

за рахунок 

бюджетних 

коштів 

завгосп 

11. Провести       у       виробничих 

підрозділах санітарно-технічну 

паспортизацію з умов праці  та 

атестацію з умов праці робочих місць 

травень за рахунок 

бюджетних 

коштів 

завгосп 
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12. Здійснити перевірку нанесених на   

обладнання попереджувальних   знаків. 

надписів,   застосування сигнальних 

кольорів (за ГОСТ 12.4.026-76 

«Кольори сигнальні і знаки безпеки») 

жовтень за рахунок 

бюджетних 

коштів 

завгосп 

13. Контролювати та здійснювати 

своєчасне проведення з працівниками 

навчання з ОП та ТБ. 

постійно  завгосп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7  
 

        ЗАТВЕРДЖУЮ 

        Директор Херсонського 

ясла - садка № 40 

        Херсонської міської ради 

 

        _______ О.В. Ляшенко 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

професій і посад працівників, які забезпечуються милом 

та миючими засобами 

(грамів на місяць для однієї особи) 

 

№ 

з/п 

Посада Для 

туалетних 

потреб, г 

Для 

санітарно- 

гігієнічних 

потреб***, г 

ПОГОДЖУЮ 

Голова ПК Херсонського   

 ясла - садка № 40   

Херсонської міської ради 

 ______________ Л. В. Богуненко 
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1. Слюсар-електромонтер 400  

2. Робітник по 
обслуговуванню будівлі 

400 100 

3. Кухар 200 400 

4. Підсобний робітник 200 400 

5. Машиніст з прання білизни 200 400 

6. Двірник 400  

7. Комірник  200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Додаток 8  

 

 

        ЗАТВЕРДЖУЮ 

        Директор Херсонського 

ясла - садка № 40 

        Херсонської міської ради 

 

        _______ О.В. Ляшенко 

 

 
 

ПЕРЕЛІК 

професій та посад, яким безкоштовно видається 

ПОГОДЖУЮ 

Голова ПК Херсонського   

 ясла - садка № 40   

Херсонської міської ради 

 ______________ Л. В. Богуненко 
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спеціальний одяг, спеціальне взуття та 

інші засоби індивідуального захисту 

 

№ 

з/п 

Посада Спецодяг, спецвзуття, 

інші засоби 

індивідуального 

захисту 

Строки 

носіння в 

місцях 

1. Двірник Костюм 

Берет 

Черевики 

Шкарпетки 

Рукавиці 

Плащ с капюшоном 

Під час чищення 

контейнерів та урн 

від сміття, 

промивання та 

дезінфікування їх 

додатково: 

- фартух с 

нагрудником 

- окуляри захисні 

відкриті 

На зовні роботах 

додатково: 

- куртка утеплена 

- штани утеплені 

- шапка 

- рукавиці 

12 

12 

12 

3 

2 

36 

 

 

 

 

 

Черговий 

До зносу 

 

 

36 

36 

24 

12 
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2. Робітник з 

комплексного 

обслуговування й 

ремонту будівель 

Комбінезон 

Білизна натільна 

Берет 

Рукавички 

Черевики 

Окуляри захисні 

закриті 

Респіратор 

пилозахисний 

12 

6 

12 

1 

12 

До зносу 

До зносу 

3. Помічник вихователя Халат 

Косинка 

Рукавички 

12 

12 

4 

4. Сторож Під час чергування на 

прохідній 

закладу: 

- костюм 

- черевики 

Під час охорони 

об’єкта та 

території додатково: 

- плащ с капюшоном 

На зовнішніх роботах 

додатково: 

- куртка утеплена 

- штани утеплені 

- чоботи 

- кожух 

- шапка 

- рукавиці 

 

 

12 

12 

 

 

24 

 

 

 

36 

36 

24 

Черговий 

36 

24 
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5. Кухар Куртка бавовняна 

Шапочка бавовняна 

Фартух з 

нагрудником 

18 

12 

До зносу 

6. Підсобний робітник Халат 

Шапочка (косинка) 

Фартух з 

нагрудником 

12 

12 

До зносу 

7. Медична сестра Халат 

Рукавички гумові 

12 

чергові 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9 

 

        ЗАТВЕРДЖУЮ 

        Директор Херсонського 

ясла - садка № 40 

        Херсонської міської ради 

 

        _______ О.В. Ляшенко 

 

 

ПОГОДЖУЮ 

Голова ПК Херсонського   

 ясла - садка № 40   

Херсонської міської ради 

 ______________ Л. В. Богуненко 
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ПЕРЕЛІК 

посадових осіб, відповідальних за виконання окремих норм і 

положень 

колективного договору 

 

№ 

з/п 

Прізвище та ім'я по батькові Посада 

Від адміністрації 

1. Ляшенко Ольга В’ячеславівна директор 

2. Васильченко Лілія Вікторівна вихователь 

Від ПК ППО 

1. Богуненко Лілія Василівна вихователь 

2. Сірук Валентина Олександрівна вихователь 
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Додаток 10 

 

 

 

Штатний розсклад 
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ВИТЯГ 

  

з протоколу № 1 від 20.03.2019 

Про схвалення колективного договору на загальних зборах 

 трудового колективу 
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СЛУХАЛИ:     Інформацію про затвердження колективного 

договору  між роботодавцем та профспілковим комітетом 

Херсонського ясла – садка № 40 Херсонської міської ради на 

2019 – 2023 роки . 

 

ВИСТУПИЛИ:  Васильченко Л. В., вихователь, яка 

запропонувала ухвалити  новий колективний договір на 2019 – 2023 

роки . 
 

УХВАЛИЛИ:  Схвалити колективний договір  між 

роботодавцем та профспілковим комітетом Херсонського 

ясла – садка № Херсонської міської ради на 2019 – 2023 роки . 

 

 

 

 
Директор ясла – садка № 40      О.В. Ляшенко 

 

 

 

Голова ПК ясла – садка № 40      Л.В. Богуненко 

 

 

 


