
 

 



1. Загальні положення 

 

1.1.Колективний договір на 2017 - 2020 роки (далі - Договір) між 

адміністрацією середньої загальноосвітньої школи № 19  в особі директора 

Сухракової Любові Федорівни (далі адміністрація) та профспілковим 

комітетом середньої загальноосвітньої школи № 19 в особі Сапріко Олени 

Володимирівни (далі профком) повноважним представником найманих 

працівників (далі - Сторони),  укладено відповідно до Законів України «Про 

колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», Генеральної 

угоди, Угоди між міністерством освіти і науки України на 2016-2020 р.р., Угоди 

між департаментом  освіти і науки Дніпропетровської ОДА  та 

Дніпропетровським обкомом Профспілки працівників освіти і науки України  

на 2016-2020 роки,  законів в галузі освіти, інших законодавчих актів України. 

 

1.2. На підставі Договору, який є нормативним актом соціального 

партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин в закладі  освіти та 

соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників та 

власників (уповноважених ними органів). 

 

1.3. Договір визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їхнє 

співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи 

навчального закладу (далі - заклад), реалізацію на цій основі професійних, 

трудових і соціально-економічних гарантій працівників, забезпечення їх 

конституційних прав, досягнення злагоди в суспільстві. 

 

1.4. Положення Договору діють безпосередньо та поширюються на  

працівників закладу, які перебувають у сфері дії сторін Договору.  

 

1.5. Гарантії, передбачені Договором, є мінімальними. Соціально-

економічні пільги та компенсації, які передбачені колективним договором, не 

можуть бути нижчими від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною, 

галузевою, обласною та міською угодами.  

 

1.6. Договір може бути розірвано або змінено тільки за взаємною 

домовленістю Сторін. Зміни й доповнення вносяться за згодою Сторін після 

проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін є обов'язковими для 

розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 

10-денний термін. 

 

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

галузевої угоди, застосовуються без внесення змін до Угоди. За необхідності 

зміни та доповнення або припинення дії Угоди можуть вноситися після 

переговорів Сторін у такому порядку: 

 

- одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані 

пропозиції щодо зміни до Договору; 

 



- у семиденний строк Сторони розпочинають переговори; 

 

- після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін оформлюється 

відповідний протокол. 

 

1.8. Адміністрація у двотижневий  термін з дня підписання Договору (змін) 

подає її на повідомну реєстрацію та у двотижневий термін з дня реєстрації 

забезпечує доведення змісту Угоди до працівників закладу освіти. 

1.9. Додатки № 1 - № 19 є невід′ємною частиною колективного договору. 

 

2. Термін дії Договору 

 

2.1. Договір укладено на 2017 - 2020 роки, набирає чинності з моменту 

підписання представниками Сторін і діє до укладання нового або перегляду 

цього Договору. 

 

2.2. Жодна із Сторін, що уклали Договір, не може впродовж 

встановленого терміну його дії в односторонньому порядку припинити 

виконання взятих на себе зобов'язань, порушити узгоджені положення і норми. 

 

2.3. Сторони забезпечують впродовж дії Договору  моніторинг  чинного 

законодавства України з визначених Договором питань, сприяють реалізації  

законодавчих норм щодо прав та гарантій працівників, ініціюють їх захист. 

 

2.4. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення 

працівників щодо стану виконання норм, положень і зобов'язань Договору, 

дотримуючись періодичності оприлюднення відповідної інформації не рідше 

одного разу на півріччя. 

 

2.5. Сторони домовилися, що при зміні власника навчального закладу 

чинність колективного договору зберігається до укладення нового.   

 

3. Створення умов для забезпечення стабільного розвитку закладу 

3.1. Зобов′язання  адміністрації: 

 

3.1.1. Створюватиме необхідні організаційні, матеріально-фінансові 

умови для реалізації пріоритетних напрямів розвитку закладу. 

 

3.1.2. Спрямовуватиме діяльність працівників закладу на створення умов 

для безумовної реалізації прав громадян на освіту. 

 

3.1.3. В межах повноважень вживатиме заходів щодо безумовного 

виконання норм законів в закладі, що стосуються соціально-економічних 

гарантій, прав та інтересів працівників,  недопущення їх незабезпечення, 

зокрема, під час формування та прийняття бюджетів на відповідні роки. 

 



3.1.4. Вживатиме заходів для прискорення процедури погодження, 

розгляду та затвердження кошторисів доходів і видатків закладу  і змін до 

нього. 

 

3.1.5. Забезпечить впровадження Національної рамки кваліфікацій, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341. 

 

3.1.6. Організовуватиме систематичну роботу для забезпечення 

підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних працівників. 

 

3.1.7. Вживатиме заходів для передбачення необхідних видатків на 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  

 

3.1.8. Вживатиме заходів для забезпечення фінансування закладу  з 

помісячним розписом асигнувань в необхідних обсягах відповідно до чинного 

законодавства. 

 

3.1.9. Вживатиме заходів щодо забезпечення  дотримання мінімальних 

нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення для належного 

функціонування закладу освіти, не допускаючи їх звуження. 

 

3.1.10. Забезпечить стабільне функціонування закладу, раціональне 

використання коштів загального та спеціального фондів, недопущення їх 

безпідставного вилучення. 

 

3.1.11. Контролюватиме фінансово-господарську діяльність закладу, що 

фінансуються з бюджету. 

 

3.1.12. Вживатиме заходів для реалізації положень, передбачених ст. ст. 

14, 55, 57 Закону України «Про освіту», в частині соціально-економічного 

забезпечення працівників освіти. 

 

3.1.13. Періодично заслуховуватиме на засіданнях загальних 

профспілкових зборів питання про стан дотримання чинного трудового 

законодавства в закладі. 

 

3.1.14. Сприятиме збереженню мережі закладу та обсягів його 

фінансування за рахунок коштів міського бюджету. 

 

3.2. Сторони Договору, керуючись принципами соціального 

партнерства, усвідомлюючи відповідальність за функціонування і 

розвиток закладу освіти,  необхідність покращення становища 

працівників, домовилися: 

 

3.2.1. Сприяти підвищенню якості освіти, результативності діяльності 

закладу освіти. 

 



3.2.2. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення 

стабільної та ефективної роботи закладу  (додаток № 5). 

 

3.2.3. Брати участь у діючих органах соціального партнерства. 

 

3.2.4. Брати участь в організації, підготовці та проведенні заходів, 

спрямованих на підвищення професійної майстерності працівників освіти. 

 

3.2.5. Вживати заходів для недопущення прийняття законодавчих актів, 

які загрожують звуженням прав і свобод громадян в галузі освіти, зокрема тих, 

що стосуються: 

 

- закриття загальноосвітнього навчального закладу; 

 

- ліквідації, реорганізації та перепрофілювання загальноосвітного закладу 

освіти; 

 

- зміни нормативів щодо наповнюваності класів загальноосвітного 

навчального закладу, передбачених положеннями ст. 14 Закону України «Про 

загальну середню освіту», а також норм щодо кількості учнів у групах при 

поділі класів для вивчення окремих предметів; 

 

- збільшення обсягу педагогічного навантаження порівняно з 

передбаченим ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту»; 

 

- зменшення кількості годин в навчальних планах загальноосвітнього 

навчального закладу; 

 

- посилення інтенсифікації праці педагогічних працівників; 

 

- скорочення чисельності педагогічних  працівників; 

 

- змін умов нормування праці педагогічних працівників, зокрема, 

включення обсягу педагогічної роботи, пов'язаної із зовнішнім незалежним 

оцінюванням, до педагогічного навантаження педагогічних працівників. 

 

3.2.6. Сприяти вирішенню питання щодо забезпечення проведення 

індексації та компенсації втрати частини доходів у зв'язку з порушенням 

термінів здійснення відповідних виплат. 

 

3.2.7. Сприяти належному фінансовому забезпеченню закладу. 

 

3.2.8. Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), 

а в разі їх виникнення - прагнути до розв'язання шляхом взаємних 

консультацій, переговорів відповідно до Закону України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». 

 



3.2.9. Вживати заходів для забезпечення у повному обсязі видатків на 

оплату праці працівникам  навчального закладу для її першочергової виплати 

при затвердженні місцевих бюджетів відповідно до статті 77 Бюджетного 

кодексу України.  

 

3.3. Профспілковий комітет зобов`язується: 

 

3.3.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в закладі 

(додаток № 3). 

 

3.3.2. Утримуватися від організації страйків з питань, включених до 

Договору, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку. 

 

4. Зайнятість 

 

4.1. Зобов′язання  адміністрації : 

 

4.1.1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення 

відповідно до законів України «Про зайнятість населення», «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», інших законодавчих 

актів в частині працевлаштування молодих спеціалістів. 

 

4.1.2. Сприяти студентам вищих та учням професійно-технічних 

навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», 

«бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися, на реалізацію їхніх прав 

на стажування в закладах за професією (спеціальністю), що здобувається, у 

вільний від навчання час, а також у доступі до інформації про можливість 

такого стажування. 

 

 

4.1.3. Вживати заходів для недопущення в закладі освіти масових 

вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 

(понад 3 відсотки чисельності працівників упродовж календарного року). 

 

4.1.4. Не допускати скорочення чисельності педагогічних працівників при 

запровадженні новітніх форм і технологій організації навчального процесу у 

навчальному закладі. 

 

5. Регулювання виробничих, трудових відносин.  

Режим праці та відпочинку 

 

5.1 Зобов′язання  адміністрації : 

 

5.1.1. Сприяти: 

 



- дотриманню кваліфікаційних характеристик педагогічних, науково-

педагогічних, інших працівників освіти, як необхідної умови забезпечення 

об'єктивної атестації працівників та встановлення відповідних умов оплати 

праці. 

 

5.1.2. Забезпечити встановлення педагогічним працівникам скороченої 

тривалості робочого часу відповідно до чинного законодавства. 

 

5.1.3. Забезпечити контроль за дотриманням в закладі правил 

внутрішнього трудового розпорядку (додаток № 14). 

 

5.1.4. Забезпечити дотримання в закладі: 

 

- встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і 

відпочинку для працівників закладу. 

 

5.1.5. Забезпечити контроль за: 

 

- застосуванням у закладі надурочних робіт, допускаючи їх лише у 

випадках та з дотриманням порядку, передбачених чинним законодавством; 

 

- наданням працівникам освіти щорічних відпусток відповідної 

тривалості згідно з чинним законодавством (додаток № 6). 

 

 

5.2. Сторони Договору домовилися, що: 

 

5.2.1. Періоди, впродовж яких у навчальному  закладі не здійснюється 

навчальний процес (освітня діяльність) у зв'язку із санітарно-

епідеміологічними, кліматичними чи іншими, незалежними від працівників 

обставинами, є робочим часом педагогічних працівників. У зазначений час 

педагогічні працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-

методичної, організаційно-педагогічної робіт відповідно до наказу керівника 

закладу за розкладом. 

 

5.2.2. Залучення учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за 

медичними показаннями, а також асистентів учителів до виконання іншої 

організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період,  здійснюється в 

межах кількості годин навчального навантаження, встановленого при 

тарифікації до початку канікул. 

 

5.2.3. Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у 

період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не 

більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням 

дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі 

загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати 



кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи чи при 

укладенні трудового договору. 

 

5.2.4. Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не 

збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих 

таборах, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою 

працівників. 

 

5.2.5. Режим виконання організаційної, методичної роботи регулюється 

правилами внутрішнього трудового розпорядку  навчального закладу, планами 

робіт закладу, програмами, індивідуальними планами робіт. Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, іншими локальними актами може  

регулюватися виконання зазначених видів робіт як безпосередньо у 

навчальному закладі, так і за його межами. 

 

 

 

 

 

5.3.  Профспілковий  комітет зобов’язується: 

 

5.3.1.  Організувати громадський контроль за додержанням законодавства 

про працю в закладі освіти. 

 

5.3.2. Забезпечити співпрацю з департаментом з гуманітарних питань 

КМР з метою попередження порушень норм законодавства. 

 

6. Нормування і оплата праці 

 

6.1. Зобов′язання  адміністрації : 

 

6.1.1. Вживати заходів для дотримання в закладі освіти законодавства про 

оплату праці. 

6.1.2. Схема розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладу 

встановлюється на основі єдиної тарифної сітки, затвердженою постановою 

КМУ № 1298 від 30.08.02 зі змінами, що до неї вноситься у зв′язку зі зміною 

мінімального прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати. 

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не 

меншому за прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 

календарного року ( ЗУ № 1774 – VIII  від 06.12.16р., ст.96 КЗпП)   

 

6.1.3. Сприяти забезпеченню реалізацію положень Указу Президента 

України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 

Україні» від 30 вересня 2010 року, що стосуються: 

 



- поетапного підвищення розмірів оплати праці педагогічних  працівників 

та приведення цих розмірів у відповідність до вимог ст. 57 Закону України 

«Про освіту», 

 

- виплати 20-відсоткової надбавки з метою підвищення престижності 

педагогічної праці всім педагогічним працівникам. 

 

 

6.2. Сторони Договору домовилися: 

 

6.2.1. Проводити моніторинг та регулярно, не рідше одного разу у 

півріччя, обмінюватися інформацією про стан дотримання законодавства і 

положень угоди у сфері оплати праці та здійснювати заходи за фактами 

виявлених порушень. 

 

6.2.2. Вживати заходів для своєчасної і в повному обсязі виплати 

заробітної плати працівникам закладу за період відпусток, а також поточної 

заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не 

перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після 

закінчення періоду, за який здійснюється виплата. «15» числа – за першу 

половину місяця і «30»  – за другу половину місяця.    

 

6.2.3. Кваліфікувати несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату 

заробітної плати як грубе порушення законодавства про працю та цього 

договору і вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства. 

6.2.4.Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати в робочі дні у 

строки, встановлені колективним договором з дотриманням положень ст.24 

Закону України «Про оплату праці». Розмір заробітної плати за першу 

половину місяця визначити в розмірі 50% заробітної плати, але не менше 

оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки 

(посадового окладу) працівника. 

6.2.5. Передбачити в кошторисах видатки на преміювання, надання 

матеріальної допомоги працівникам закладу, стимулювання творчої праці і 

педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірах не 

менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати. 

6.2.6. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, 

святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні. 

6.2.7. Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків 

відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв 

працівників. 

6.2.8. Забезпечувати компенсацію втрати частини заробітної плати через 

порушення термінів її виплати згідно з чинним законодавством. 

6.2.9. Своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів працівників 

відповідно до чинного законодавства у зв′язку із зростанням цін і тарифів на 

споживчі товари та послуги. Забезпечити виплату доплат, надбавок, премій 

працівникам у розмірах, визначених відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2015 № 1013 «Про упорядкування структури 



заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів». Не допускати зменшення або скасування 

стимулюючих виплат, надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах 

в межах фонду оплати праці. 

6.2.10.  Проводити моніторинг та регулярно, не рідше одного разу у 

півріччя, обмінюватися інформацією про стан дотримання законодавства і 

положень Договору у сфері оплати праці та здійснювати заходи за фактами 

виявлених порушень. 

6.2.11. При встановленні вчителям навчального навантаження на новий 

навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися 

принципу наступництва викладання предметів у класах, групах. 

6.2.12. Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у 

відпустці по догляду за дитиною, навчальне навантаження під час тарифікації 

на відповідний навчальний рік у обсязі не менше ставки. На період їх відпустки 

години навчального навантаження тимчасово передавати іншим вчителям. 

Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним працівникам 

навантаження, установлене при тарифікації на початок навчального року. 

6.2.13. Вживати заходів для забезпечення учителів роботою в обсязі не 

менше ставки заробітної плати. За відсутності такої можливості довантажувати 

їх до встановленої норми годин іншими видами навчально-виховної роботи. 

6.2.14. З метою дотримання вимог Положення про навчальні кабінети 

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601, при встановленні доплат 

за завідування навчальними кабінетами: 

- не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів, за завідування 

якими встановлюється додаткова оплата; 

- встановлювати доплати за завідування одним працівником кількома 

навчальними кабінетами; 

- здійснювати відповідні доплати керівним працівникам закладу, які 

виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за 

умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов′язків по 

завідуванню відповідними навчальними кабінетами. 

6.2.15. Встановлювати розміри доплат за суміщення професій,посад, 

розширення зони обслуговування, за виконання обов′язків тимчасово відсутніх 

працівників без звільнення від своєї основної роботи з використанням на цю 

мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами (додаток 

№ 7). 

6.2.16. Здійснювати додаткову оплату в нічний час (з 10-ї години вечора 

до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, 

у розмірі 40% посадового окладу (ставки заробітної плати). 

6.2.17. Забезпечити оплату праці відповідно до ст.106 КЗпП України як за 

надурочну роботу в подвійному розмірі: 

- працівникам дитячих оздоровчих таборів, які виконують з ініціативи 

роботодавця роботу за межами робочого часу, встановленого графіками роботи. 

6.2.18. Здійснювати оплату праці в галузі за роботу в надурочний час, у 

святкові, неробочі та вихідні дні у подвійному розмірі. 



6.2.19. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через 

невиконання норм законодавства, колективного договору з вини роботодавця, 

заробітну плату в повному розмірі. 

6.2.20. Надавати щомісячно витяги з розрахункової відомості з сумами  

нарахованих і утриманих із заробітної плати (табуляграми). 

6.2.21. Забезпечити матеріальне стимулювання працівників, 

нагороджених знаком «Відмінник освіти України», а також переможців 

конкурсів «Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року» в 

межах фонду оплати праці.    

6.2.22. Встановити виплату на оздоровлення головному бухгалтеру і 

працівникам бухгалтерії, секретарю, завгоспу 30% від посадового окладу (за 

рахунок фонду економії заробітної плати).          

 

 

 

 

6.3. Профспілковий комітет зобов'язується: 

 

 

6.3.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням в  закладі  

освіти законодавства про працю, зокрема за виконанням договірних гарантій з 

оплати праці та термінів її виплати. 

 

 

6.3.2. Забезпечувати взаємодію з органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, органами державного нагляду для вирішення 

питань, пов'язаних із реалізацією права працівників на своєчасну і в повному 

обсязі оплату праці. 

 

 

6.3.3. Надавати консультації та правову допомогу працівникам - членам 

Профспілки щодо захисту їх прав з питань оплати праці та представляти їх 

інтереси у комісіях з питань трудових спорів та судах. 

 

 

6.3.4. Забезпечити систематичний аналіз і оцінку стану реалізації 

законодавства з питань оплати праці, підготовку пропозицій щодо 

удосконалення цієї роботи. 

 

6.3.5. Інформувати департамент з гуманітарних питань КМР про випадки 

порушення законодавства в закладах для вжиття необхідних заходів. 

 

6.3.6. Забезпечити інформування органів державного нагляду за 

додержанням законодавства про працю стосовно фактів порушень термінів 

виплати заробітної плати та відповідних зобов'язань за колективним договором. 

 

 



7. Охорона праці та здоров'я 

 

7.1. Зобов′язання  адміністрації : 

7.1.1. Забезпечити виконання вимог щодо організації роботи з охорони 

праці відповідно до ст.13 ЗУ «Про охорону праці», наказу Міністерства освіти і 

науки України № 563 від 1 серпня 2001 року. 

 

7.1.2. Щорічно заслуховувати на зборах трудового колективу питання 

створення належних умов, безпеки праці і навчання та вжиття заходів щодо 

попередження травматизму і професійної захворюваності. 

 

7.1.3. Проводити один раз на три  роки навчання і перевірку знань з 

безпеки життєдіяльності (охорона праці, радіаційна безпека тощо)  працівників 

закладу відповідно до вимог ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та  

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці в закладах освіти. 

 

7.1.4. Забезпечувати виділення коштів на проведення профілактичних 

заходів з охорони праці в кошторисах  навчальних закладів в обсязі не менше 

0,2 відсотка від фонду оплати праці відповідно до положень ст. 19 Закону 

України «Про охорону праці». 

 

7.1.5. Забезпечити контроль за станом пожежної безпеки в закладі. 

 

7.1.6. Створити та забезпечити роботу  кабінету або куточку з охорони 

праці відповідно до Рекомендацій щодо організації роботи кабінету 

промислової безпеки та охорони праці, затверджених Держгірпромнаглядом 16 

січня 2008 року. 

 

7.1.7. Забезпечити заклад  нормативно-правовими актами з охорони праці. 

 

7.1.8. Розробити Комплексний план поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці, виробничого середовища та профілактики травматизму в закладі на 2017 

- 2020 роки та забезпечити контроль за його виконанням. 

 

7.1.9. Сприяти своєчасному проведенню безоплатно первинних та 

періодичних медичних оглядів працівників навчальних закладів освіти з 

необхідними лабораторними дослідженнями згідно зі ст. 17 Закону України 

«Про охорону праці»  та постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 

№ 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, 

працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, 

порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок». 

 

7.1.10. Передбачати в кошторисах  закладу  необхідні видатки для 

фінансування профілактичних заходів з охорони праці відповідно до ст. 19 

Закону України «Про охорону праці», включаючи проведення атестації робочих 



місць за умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

1 серпня 1992 року № 442. 

 

7.1.11. Забезпечити: 

- працюючих в шкідливих умовах відповідними пільгами і компенсаціями 

(ст.7 Закону України «Про охорону праці»); 

 

- видачі безоплатно спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, 

мийних та знешкоджувальних засобів (ст.8 Закону України «Про охорону 

праці»); 

 

- здійснення доплат працівникам за роботу у шкідливих і важких умовах 

праці за результатами атестації робочих місць (ст.7 Закону України «Про 

охорону праці (додаток № 9); 

 

- надання щорічних додаткових відпусток за роботу у шкідливих і важких 

умовах праці за результатами атестації робочих місць (ст.7 Закону України 

«Про охорону праці (додаток № 16); 

 

- надання щорічних додаткових відпусток за особливий характер праці 

(ст.7 Закону України «Про охорону праці (додаток № 16). 

 

7.1.12. Забезпечувати безперешкодний доступ представників Профспілки 

з питань охорони праці, технічних інспекторів праці Профспілки до закладу 

відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про охорону праці», ст. 259 

Кодексу законів про працю України, ст. 21, 38 (пункт 12) Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». 

 

7.1.13. Ініціювати (якщо ще немає) внесення в штатний розпис закладу з 

кількістю працюючих 50 і більше осіб посаду спеціаліста служби охорони праці 

відповідно до норм ст. 15 Закону України «Про охорону праці» та рішення 

колегії Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2010 року. 

 

7.1.14. Розробити і забезпечити виконання заходів щодо подальшої 

безпечної експлуатації виробничих будівель і споруд, машин, механізмів, 

устаткування, обладнання, транспортних засобів, інших засобів виробництва, 

які не відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці. 

 

7.1.15. Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо створення 

здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного 

процесу відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Законів України 

«Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення». 

 

7.1.16. Розробити заходи, спрямовані на оснащення навчальних закладів 

комунальної власності  впровадження енергозберігаючих технологій, 



забезпечення функціонування систем водо-, енерго-, теплопостачання та 

інженерних мереж. 

 

        7.1.17. Створювати  для  інвалідів  умови  праці  з   урахуванням   

рекомендацій медико-соціальної експертної  комісії  та  індивідуальних  

програм реабілітації,  вживати  додаткових  заходів  безпеки  праці,   які 

відповідають  

специфічним особливостям цієї категорії працівників (ст. 12 Закону України 

«Про охорону праці»).  

 

        7.1.18. Під час  укладання  трудового  договору   проінформувати 

працівника під розписку  про  умови  праці  та  про наявність   на   його   

робочому  місці  небезпечних  і  шкідливих виробничих факторів, які ще не 

усунуто, можливі наслідки їх впливу на  здоров'я  та  про  права працівника на 

пільги і компенсації за роботу  

в таких умовах відповідно до законодавства  та цього колективного договору. 

  

       7.1.19. Керівник   закладу організовує  розслідування  та веде облік  

нещасних  випадків,  професійних   захворювань   і   аварій  відповідно  до  

положення,  що  затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з 

всеукраїнськими об'єднаннями профспілок (ст. 22 ЗУ «Про охорону праці», 

наказ міністерства освіти і науки України № 1365 від 07.10.2013).  

                              

       7.1.20. За працівниками,  які  втратили  працездатність  у  зв'язку з 

нещасним випадком на виробництві  або  професійним  захворюванням, 

зберігаються  місце  роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період 

до  відновлення  працездатності  або  до  встановлення стійкої  втрати  

професійної  працездатності.  У разі неможливості виконання потерпілим 

попередньої роботи проводяться його  навчання і   перекваліфікація,   а  також  

працевлаштування  відповідно  до медичних рекомендацій  (ст.9,абз.3 ЗУ «Про 

охорону праці»).                                  .                                                                           

 

 

7.2. Сторони домовилися: 

 

7.2.1. Забезпечать контроль: 

 

- за виконанням заходів щодо створення здорових, безпечних умов праці і 

навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону 

України «Про охорону праці», інших нормативно-правових актів з охорони 

праці; 

 

- за реалізацією заходів з охорони праці, передбачених цим колективним 

договором, за безпечною експлуатацією будівель і споруд  закладу, якістю 

проведення технічної інвентаризації, планового попереджувального ремонту. 

 



 

 

7.3. Профспілковий комітет зобов`язується: 

 

7.3.1. Забезпечить ефективний громадський контроль за додержанням 

передбачених нормативними актами з питань охорони праці вимог щодо 

поліпшення умов, безпеки праці та навчання, створення належного 

виробничого побуту, виконання заходів соціального захисту працюючих. 

 

7.3.2. Організує навчання профспілкового активу, представників 

Профспілки з питань охорони праці щодо підвищення рівня громадського 

контролю за виконанням адміністрацією вимог законодавства та нормативно-

правових актів з охорони праці. 

 

7.3.3. Забезпечить участь представників Профспілки з питань охорони 

праці, у роботі комісії з розслідування причин нещасних випадків, опрацюванні 

заходів щодо їх попередження та вирішенні питань, пов'язаних з 

профілактикою ушкодження здоров'я учасників навчально-виховного процесу. 

 

7.3.4. Забезпечить здійснення відповідних заходів під час щорічного 

проведення Всесвітнього дня охорони праці. 

 

7.3.5. Забезпечить первинну профспілкову організацію закладу 

нормативно-правовими документами з питань охорони праці. 

 

 

7.4. Обов`язки працівників закладу щодо додержання вимог    

нормативно-правових актів з охорони праці  

 

           7.4.1.Працівник відповідно до ст.14  Закону України «Про охорону      

 праці»  зобов’язаний: 

 

 дбати про особисту безпеку і здоров'я,  а також про безпеку і здоров'я  

оточуючих  учасників навчально-виховного процесу, виконання будь-

яких робіт чи під час перебування на території закладу; 

 

 знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони  праці,  

правила поводження, з механізмами, устаткуванням та   іншими   

засобами   виробництва,    користуватися    засобами колективного та 

індивідуального захисту;  

 

 проходити у встановленому законодавством порядку попередні та 

періодичні медичні огляди.                                     

 

7.4.2.Працівник несе  безпосередню  відповідальність  за  порушення 

зазначених вимог.                                 

 



 

 

7.5.   Права працівників на охорону праці під час роботи 

 

 

     7.5.1. Працівник має право відмовитися від  дорученої  роботи,  якщо  

створилася  виробнича  ситуація,  небезпечна  для  його  життя  чи  

здоров'я або для людей,  які його оточують,  або  для  виробничого  

середовища чи довкілля. Він зобов'язаний негайно повідомити про це  

безпосереднього керівника. Факт  наявності  такої ситуації  

за  необхідності підтверджується спеціалістами з охорони  

праці підприємства за участю представника профспілки,  членом якої  

він є (с.6 ЗУ «Про охорону праці». 

 

 

     7.5.2. Працівника, який за станом здоров'я відповідно  до  медичного  

висновку  потребує  надання  легшої  роботи,  роботодавець повинен  

перевести  за  згодою  працівника  на  таку  роботу   на   термін,  

зазначений  у  медичному  висновку,  і  у  разі потреби встановити  

скорочений  робочий  день  та  організувати  проведення   навчання  

працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.  

 

 

8. Соціальні гарантії, пільги, компенсації 

 

8.1. Зобов′язання  адміністрації : 

 

 

8.1.1. Домагатися безумовного забезпечення педагогічним та іншим 

працівникам закладу гарантій, передбачених чинним законодавством. 

 

8.1.2. Вживати заходів для  надання відповідно до чинного законодавства: 

 

- випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за 

напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не 

менш ніж на три роки договір про роботу в загальноосвітніх закладах грошової 

допомоги в п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати; 

 

- молодим фахівцям, які одержали направлення на роботу після 

закінчення навчального закладу, відпустки тривалістю 30 календарних днів з 

виплатою при цьому допомоги у розмірі мінімальної академічної або соціальної 

стипендії, але не нижче розміру стипендії, яку вони отримували в останній 

місяць навчання у вищому навчальному закладі (крім додаткової соціальної 

стипендії, що виплачується особам, які постраждали від Чорнобильської 

катастрофи), за рахунок замовника. 

 

 



8.1.3.Вживати заходів для забезпечення додаткового матеріального 

заохочення молодих спеціалістів з числа педагогічних працівників, які 

одержали після закінчення вищих навчальних закладів диплом з відзнакою. 

 

8.1.4. Вживати заходів для забезпечення молодих спеціалістів з числа 

педагогічних працівників методичною літературою та посібниками. 

 

8.1.5. Сприяти поліпшенню житлового забезпечення педагогічних 

працівників. 

 

8.1.6. З метою реалізації вимог ст. 44 Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності» при затвердженні навчальним закладом 

кошторисів доходів та видатків, планів використання бюджетних коштів, 

передбачати щорічно кошти за кодом відповідної економічної класифікації. 

 

 

8.2. Сторони Договору домовилися: 

 

 

8.2.1. За потреби винаходити шляхи забезпечення житлом педагогічних 

працівників. 

 

 

 

8.2.2. Спрямовувати роботу на забезпечення дотримання чинного 

законодавства: 

 

- у сфері трудових відносин; 

 

- при забезпеченні соціальних гарантій і пільг для працівників закладу 

освіти, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в галузі 

освіти; 

 

- молодим спеціалістам у разі переїзду їх у іншу місцевість у зв'язку з 

направленням на роботу у порядку розподілу після закінчення навчального 

закладу. 

 

 

8.2.3. Забезпечувати спільні заходи щодо реалізації законних прав та 

інтересів працівників освіти у сфері духовного, культурно-освітнього та 

фізичного розвитку, підтримки провідних творчих та аматорських колективів, 

спортивних команд, організації відпочинку і дозвілля, спартакіад, змагань, 

турнірів, зльотів, фестивалів та конкурсів, інших культурно-масових та 

спортивних заходів  серед працівників освіти, використовуючи спортивні бази 

та спортивні споруди навчальних закладів. 

 

 



8.2.4. Сприяти залученню освітянського колективу до участі у місцевих, 

міжрегіональних, всеукраїнських оглядах, конкурсах, фестивалях художньої 

самодіяльності. 

 

 

 

8.2.5. Преміювання заступників директора, встановлення їм надбавок і 

доплат та надання матеріальної допомоги здійснює директор школи за 

погодженням з профспілковим омітетом, згідно постанови КМУ № 566 від 

05.08.2015 р. (зі змінами). 

 

 

 

9. Розвиток соціального партнерства 

 

 

9.1. Сторони Договору домовилися про наступне з метою подальшого 

розвитку соціального партнерства: 

 

 

9.1.1. Вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи, 

відповідним органам державної влади, Федерації профспілок України до 

проектів законів, діючих законодавчих та нормативно-правових актів, які 

стосуються соціально-трудової сфери. 

 

9.1.2. Проводити попередню експертизу Профспілкою  проектів 

колективного договору щодо їх відповідності нормам законодавства, 

Генеральної, Галузевої угод обласної, міської угод та цього Договору . 

 

9.1.3. Представники департаменту з гуманітарних питань, директор 

закладу  на запрошення профспілкових органів братимуть участь в заходах 

Профспілки, які спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав 

працівників. 

 

 

9.2. Адміністрація закладу: 
 

9.2.1. Забезпечить відповідне погодження профкомом закладу 

нормативних актів, які стосуються прав та інтересів працівників у сфері 

трудових, соціально-економічних відносин. 

 

9.2.2. Надаватимуть міському комітету Кам`янської міської організації 

Профспілки працівників освіти і науки України інформацію щодо соціально-

економічного розвитку закладу, стану фінансування закладу,  результатів їх 

діяльності, заборгованості із виплати заробітної плати, реалізації трудових і 

соціально-економічних прав та інтересів працівників. 

 



9.2.3. Сприятимуть профспілковому  органу у забезпеченні навчання, 

проведенні семінарів, конференцій, спеціальних навчальних курсів, 

фінансуванні відповідних заходів. 

 

 

10. Сприяння роботі Профспілки з питань соціально-економічного 

захисту працівників освіти,  підвищення ефективності їх діяльності 

 

10.1. Адміністрація зобов'язується: 

 

 

10.1.1. Забезпечувати в закладі права та гарантії діяльності Профспілки, її 

організаційних ланок, відповідно до Конституції України, Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», актів Президента України та 

Кабінету Міністрів України, ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної 

організації праці. 

 

10.1.2. Не допускати втручання директора  закладу освіти  у статутну 

діяльність організаційних ланок Профспілки, передбачену чинним 

законодавством. 

 

10.1.3. Вводити до складу атестаційної комісії I рівня голову первинної 

профспілкової організації на правах заступника. 

 

10.1.4.Утримуватися від будь-яких дій, що можуть бути розцінені як 

втручання у статутну діяльність Профспілки. 

 

 

10.1.5.Створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених 

профспілкових представників до закладу освіти, місцевих органів управління 

освітою, до компетенції яких відносяться питання прийняття рішень з 

порушених питань у сфері соціально-трудових відносин. 

 

 

10.1.6. Забезпечувати в закладі безготівковий порядок сплати членських 

профспілкових внесків згідно з особистими заявами членів Профспілки 

працівників освіти і науки України з подальшим їх перерахуванням на рахунок 

Кам`янської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України 

в день виплати заробітної плати працівникам двічі на місяць. 

 

10.1.7. Сприяти навчанню профспілкових кадрів та активу, підвищенню 

їх кваліфікації. 

 

 

10.1.8. Сприяти наданню у безоплатне користування профспілковому 

комітету навчального закладу приміщень з усім необхідним обладнанням, 



опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною, зв'язком (в т. ч. 

електронна пошта, Internet) для взаємного обміну інформацією. 

 

 

10.2. Профспілковий комітет зобов'язується: 

 

 

10.2.1. Сприяти   формуванню позитивного іміджу Профспілки 

працівників освіти і науки України. 

 

10.2.2. Посилити роз'яснювальну роботу щодо діяльності Профспілки 

працівників освіти і науки України, її виборних органів щодо захисту членів 

профспілки шляхом підвищення ролі профспілкових зборів, активізації роботи 

постійних комісій профкомів, інформування членів профспілки. 

 

10.2.3. Своєчасно доводити до відома членів Профспілки зміст 

нормативних документів, що стосуються соціально-економічних інтересів 

працівників освіти. 

 

10.2.4. Спрямовувати роботу профспілкового  комітету на організацію 

контролю за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань 

трудових відносин, умов, нормування праці, розподілу навчального 

навантаження, за додержанням в закладі освіти  трудового законодавства. 

 

10.2.5. Проводити роз'яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантій 

працівників, а також методів і форм їх захисту через засоби масової інформації, 

безпосередньо в трудовому колективі. 

 

10.2.6. Посилити особисту відповідальність голови ППО стосовно питань 

захисту порушених законних прав та інтересів членів Профспілки. 

 

10.2.7. Сприяти реалізації права профспілкового органу,  передбаченого 

ст. 45 КЗпП України, щодо висунення вимоги власникам або уповноваженим 

ними органам про розірвання трудового договору (контракту) з керівником 

закладу освіти,  якщо він порушує законодавство про працю, колективний  

договір. 

 

10.2.8. Сприяти поширенню практики представлення виборним органом 

Профспілки інтересів членів Профспілки при розгляді їх трудових спорів в 

комісії по трудових спорах, судах. 

 

10.2.9. Інформувати департамент з гуманітарних питань про факти 

порушення гарантій та прав діяльності Профспілки в закладі  з метою вжиття 

відповідних заходів. 

 
 



 


