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На № 192 від 21,05.2021 року

Директору КУ «Пологівська
спеціалізована різнопрофільна
школа І-ІІІ ступенів №2»
ГІологівської міської ради
Богдану ВОЛОЩУКУ

Про повідомну реєстрацію
змін та доповнень до
колективного договору
На Ваш лист від 21.05.2021 року № 192 Пологівська міська рада
повідомляє, що зміни та доповнення до колективного договору між
адміністрацією та профспілковим комітетом КУ «Пологівська спеціалізована
різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів №2» ГІологівської міської ради
зареєстровані 07.06.2021 року за № 62.

Міський голова

Іван Яланський 0504540657

Юрій КОНОВАЛЕНКО

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ПРОФСПІЛКОВИМ
КОМІТЕТОМ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ПОЛОГІВСЬКА
СПЕЦІАЛІЗОВАНА РІЗНОПРОФІЛЬНА ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2» ПОЛОГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НА 2021- 2025 РОКИ

СХВАЛЕНИЙ НА ЗБОРАХ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

КУ «ПСРШ 1-111 СТУПЕНІВ № 2» ПМР

ПРОТОКОЛ № З ВІД 11 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ

Викласти пи. 4.12, Розділу 4 «Оплата праці» у наступній редакції:
4.12 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.
При заміщенні тимчасово відсутніх працівників, яке тривало понад два
місяці, оплату здійснювати по тарифікації з першого дня заміщення за всі
години фактичного навантаження (п. 73 Інструкції про порядок обчислення
заробітної плати працівникам освіти).
Учителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам, у яких з
незалежних від них причин протягом навчального року навантаження
зменшується порівняно з навантаженням, встановленим їм при тарифікації, до
кінця навчального року виплачується.
- у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми на
ставку - заробітну плату за фактичну кількість годин;
- у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче встановленої норми
на ставку - заробітну плату за ставку, коли цих педагогічних працівників немає
можливості довантажити навчальною роботою в даній місцевості за умови
виконання іншої організаційно-педагогічної роботи;
- у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було встановлено
нижче норми на ставку, заробітну плату, встановлену при тарифікації за умови
виконання іншої організаційно-методичної роботи, /п. 76 Наказу Міністерства
освіти України від 15.04.1993 року № 102/.

Викласти пп. 4.14, Розділу 4 «Оплата праці» у наступній редакції:
4.14. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час
проходження медичного огляду /ст. 17 Закону України "Про охорону праці"/.
Викласти пп. 4.15 Розділу 4 «Оплата праці» у наступній редакції:
4.15. Виплачу вати працівникам вихідну допомогу при припиненні
трудового договору:
- з підстав, зазначених у п.6 ст.36, п.п. 1,2,6 ст.40, КЗпП України - у розмірі не
менше середнього місячного заробітку;
- у випадку призову або вступу на військову службу, направлення на
альтернативну /не військову/ службу /п. З ст. 36 КЗпП/ - у розмірі не менше
двомісячного середнього заробітку /ст. 44 КЗпГІ України/;
- у випадку, якщо працівники змушені розірвати трудовий договір з причин
невиконання власником або уповноваженим ним органів вимог законодавства
і зобов’язань колективного договору з охорони праці - у розмірі не менше
тримісячного середнього заробітку (ст. ст. 38, 39 КЗпП України).

Викласти пп. 5.2 Розділу 5 «Охорона праці» у наступній редакції:
5.2. Встановити строк вивільнення /1 годину щодня/ уповноважених з
питань охорони праці від основної роботи із збереженням середнього
заробітку для виконання ними громадських обов'язків.

Викласти пп. 5.12 Розділу 5 «Охорона праці» у наступній редакції:
5.12.Забезпечити мийними засобами та організувати їх видачу
прибиральникам службових приміщень у межах фінансування (Додаток №
10).
Видалити пп. 5.22 Розділу 5 «Охорона праці».

Додати пп. 7.7 до Розділу 7 «Гарантії діяльності профспілкової організації»
наступного складу:
7.7 Встановити, що для виконання громадських обов'язків звільнюється
від основної роботи три години на тиждень із збереженням середнього
заробітку голова ПК ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності».

Додаток 5
Директор - З дні
Заступники директора - 3 дні
Головний бухгалтер - 7 днів
Бібліотекар - 7 днів
Завідуюча господарством - 7 днів
Практичний психолог - 3 дні
Соціальний педагог - 3 дні
Педагог-організатор - 3 дні
Додаток 6
Прибиральники службових приміщень, зайнятий прибиранням загальних
убиралень та санвузлів - 4 дні.
Сестра медична - 7 днів
За роботу з комп’ютером:
- Інженер-електронік - 4 дні
- Вчитель інформатики - 4 дні
- Бухгалтер - 4 дні
- Діловод - 4 дні
- Секретар - 4 дні.
Додати наступний розділ „Рівність і недискримінація”
1. Відповідно до статті 17 Закону України „Про забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків” створювати умови, які дозволяли б жінкам
і чоловікам працювати на рівній основі; забезпечувати жінкам і чоловікам
можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками;
здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації
та однакових умовах праці; вживати заходів щодо створення безпечних для

життя і здоров’я умов роботи, а також щодо унеможливленим та захисту від
випадків сексуальних домагань, інших проявів насильства за ознакою статі.

2. Відповідно до статті 18 Закону України „Про забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків” передбачити:
покладання обов’язків уповноваженого з тендерних питань - радника
керівника підприємства, установи, організації, їхніх структурних підрозділів
на одного з працівників на громадських засадах
розробити Приміряє положення про уповноваженого з тендерних питань
- радника керівника підприємства, установи, організації, їхніх структурних
підрозділів;
забезпечити комплектування кадрами і просування працівників по службі
з дотриманням принципу надання переваги особам тієї статі, щодо якої існує
дисбаланс;
усунення нерівності в оплаті праці жінок і чоловіків на базі загального
соціального нормативу оплати праці в бюджетній та інших сферах, а також на
основі професійної підготовки (перепідготовки) кадрів.
3. Забезпечити можливість Профспілковому комітету розробити
положення з наступними заходами:
заходи з гендерного вирівнювання в межах підприємства;
забезпечення умов праці відповідно до потреб жінок і чоловіків;
заходи щодо запобігання насильству та сексуальним домаганням на
робочому місці (забезпечення належного освітлення, обладнання офісів з
відкритими приміщеннями тощо з метою підвищення рівня безпеки робочих
місць; введення до складу конкурсних, дисциплінарних комісій і чоловіків, і
жінок; визначення однією із цінностей організації політики рівності на
робочому місці та недопущення сексизму);
обговорення та досягнення домовленостей щодо гнучких робочих
графіків з урахуванням потреб працівників із сімейними обов’язками, щодо
застосування на підприємстві принципу рівної винагороди за рівноцінну
працю, відповідних систем оцінювання роботи;
періодичне інформування керівника підприємства, установи, організації
про забезпечення рівного ставлення до чоловіків і жінок на підприємстві
(представленість жінок і чоловіків на різних рівнях організації, оплата праці)
та надання пропозицій щодо можливих заходів для налагодження комунікації
та взаємодії з працівниками;
щорічне звітування на профспілкових зборах про роботу з питань
протидії дискримінації за ознакою статі.

.Д. Кривошей

ПРОТОКОЛ №З
Загальних зборів трудового колективу працівників
комунальної установи «Пологівська спеціалізована різнопрофільна
школа І-ІІІ ступенів № 2» Пологівської міської ради
від 11 березня 2021 року

Присутні: 58
Всього на обліку: 64.
Голова зборів: Волощук Б.М.
Секретар зборів: Кривошей Л.Д.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Внесення змін та доповнень до коллективного договору між
адміністрацією та профспілковим комітетом школи.

СЛУХАЛИ: Інформацію директора навчального закладу Волощука
Б.М., який повідомив про необхідність внесення наступних змін та
доповнень до колективного договору між адміністрацією та профспілковим
комітетом КУ «ПСРШ І-ІІІ ступенів № 2» ПМР на 2021-2025 р.р.:
Викласти пп. 4.12 Розділу 4 «Оплата праці» у наступній редакції:
4.12 Доплату за заміну тимчасово відсутніх працівників здійснювати за
фактично виконану роботу в межах до 100% місячної ставки заробітної плати
відсутнього працівника.
Викласти пп. 4.14 Розділу 4 «Оплата праці» у наступній редакції:
4.14. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за
час проходження медичного огляду /ст. 17 Закону України "Про охорону
праці"/.

Викласти пп. 4.15, Розділу 4 «Оплата праці» у наступній редакції:
4.15. Виплачувати працівникам вихідну допомогу
- у випадку призову або вступу на військову службу, направлення на
альтернативну /не військову/ службу /п. З ст. 36 КЗпП/ - у розмірі не менше
двомісячного середнього заробітку /ст. 44 КЗпП України/.
- у випадку, якщо працівники змушені розірвати трудовий договір з причин
невиконання власником або уповноваженим ним органів вимог
законодавства і зобов’язань колективного договору з охорони праці - у
розмірі не менше тримісячного середнього заробітку (ст. ст. 38, 39 КЗпП
України).

Викласти пп. 5.2, Розділу 5 «Охорона праці» у наступній редакції:
5.2. Встановити строк вивільнення /1 годину щодня/ уповноважених з
питань охорони праці від основної роботи із збереженням середнього
заробітку для виконання ними громадських обов’язків.
Викласти пп. 5.12 Розділу 5 «Охорона праці» у наступній редакції:
5.12.Забезпечити мийними засобами та організувати їх видачу
прибиральникам службових приміщень у межах фінансування (Додаток №
10).

Видалити пп. 5.22, Розділу 5 «Охорона праці».
Додати пп. 7.7 до Розділу 7 «Гарантії діяльності профспілкової організації»
наступного складу:
7.7 Встановити, що для виконання громадських обов'язків звільнюється
від основної роботи три години на тиждень із збереженням середнього
заробітку голова ПК ст.41 Закону України «Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності».

Зміни до додатку № 6.

Виділити окрему групу - за роботу з комп’ютером.
Додати наступний розділ „Рівність і недискримінація”

ВИРІШИЛИ: зміни та доповнення до колективного договору між
адміністрацією та профспілковим комітетом КУ «ПСРШ І-ІІІ ступенів № 2»
ПМР на 2021-2025 р.р. схвалити.

ошей

