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Завідувачу КДНЗ ясла-садок № 6
«Казка» Пологівської міської ради
І. ЄВУС
Про повідомну реєстрацію
змін та доповнень до
колективного договору
На Ваш лист від 31.12.2020 року № 70 Пологівська міська рада повідомляє,
що зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією та
профспілковим комітетом КДНЗ ясла-садок № 6 «Казка» Пологівської міської
ради зареєстрований 22.01.2021 року за № 40.
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Зміни та доповнення до

КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

між адміністрацією та профспілковим комітетом
комунального дошкільного навчального закладу
я-с №6 «Казка» ПМР на 2020-2024 роки

Витяг з протоколу №
загальних зборів профспілкової організації
КДНЗ я-с №6«Казка» ПМР на 2020-2024 рр.
Черга денна
1. Про внесення змін до колективного договору між адміністрацією
та трудовим колективом
Слухали:Євус І.Л.., завідувача ясел- садка, про внесення змін та доповнень
до колективного договору на 2020-2024 рік:
1.Згідно спільного листа Міносвіти№1/9-162 та ЦК Профспілки працівників
освіти і науки України №02-5/202 від 17.03.2020 року«Про умови та оплату
праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину» та
Згідно
листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-161 від 13.03.2020 р. « Щодо
оплати праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання через
карантин» наголошено на необхідності збереження за працівниками на
період карантину середньої заробітної плати розмір якої визначається згідно
з Постановою КМУ «Про затвердження Порядку обчислення середньої
заробітної плати» від 08.021995 року №100. У зв’язку з ситуацією, пов’язаною
з оголошенням карантину з 12 березня по 3 квітня 2020 року, терміни якого
можуть змінитись залежно від епідеміологічної ситуації в Україні, своєчасним
вжиттям та проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів
відповідно до зазначеного закону та постанови Кабінету Міністрів України від
11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території
України коронавірусуСОУІП-19», Міністерство освіти і науки України та ЦК
Профспілки працівників освіти і науки України рекомендують :
• зберігати за працівникам на період карантину середню заробітну
плату, розмір якої визначається згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 8 лютого1995 року № 100 « Про
затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»;
• забезпечити застосування положень Галузевої угоди між
Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки
працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки щодо
виконання організаційної, методичної, наукової робіт за межами
закладу;
• вважати працівників, які фактично не виходять на роботу під час
карантину, такими, що не виходять на роботу у зв’язку з
простоєм; згідно зі статтею 34 Кодексу законів про працю
України простій - це призупинення роботи, викликане
невідворотною силою або іншими обставинами;

зберігати за працівниками середній заробіток під час простою,
коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи
здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і
навколишнього природного середовища не з його вини,
відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України.
Згідно з пунктом 5.2.1 Галузевої Угоди періоди, впродовж яких у
закладах освіти не здійснюється освітній процес (освітня діяльність) у
зв’язку із санітарно-епідеміологічними чи іншими, незалежними від
працівників обставинами, є робочим часом педагогічних, науковопедагогічних та інших працівників.Крім педпрацівників заробітна плата
на час карантину має зберігатися за іншими працівниками.
• Адже пункт 8.8.3. Галузевої угоди між Міністерством освіти і
науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки
України на 2016-2020 рік передбачає забезпечити оплату
простою працівників включаючи непедагогічних не з їх вини в
розмірі середньої заробітної плати але не менше тарифної
ставки.
• Ухвалили:
• Затвердити доповнення до колективного договору в наступній
редакції:
• Внести доповнення до розділу VI «Оплата праці»(стор.19
п.6.3.5.):
• зберігати за працівникам на період карантину середню заробітну
плату, розмір якої визначається згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 8 лютого1995 року № 100 « Про
затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»;
• оплату праці усім працівникам (педагогічним, науковопедагогічним та іншим працівникам) закладів і установ освіти,
навчання у яких призупинено на період карантину, здійснюється в
розмірі середньої заробітної плати, а тих педагогічних
працівників, оплата праці яких здійснюється за тарифікацією, із
розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з
дотриманням при цьому умов чинного законодавства.
• забезпечити оплату простою працівників
включаючи непедагогічних не з їх вини в розмірі середньої
заробітної плати але не менше тарифної ставки
•
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РозділVI «Оплата праці»(стор.19. п.6.3.5.:)

6.3.5. Зберігати за працівникам на період карантину середню заробітну
плату, розмір якої визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 8 лютого 1995 року № 100 « Про затвердження Порядку
обчислення середньої заробітної плати»;
оплату праці усім працівникам (педагогічним, науково-педагогічним та іншим
працівникам) закладів і установ освіти, навчання у яких призупинено на період
карантину, здійснюється в розмірі середньої заробітної плати, а тих
педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за тарифікацією, із
розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при
цьому умов чинного законодавства.
забезпечити оплату простою працівників включаючи непедагогічних не з їх
вини в розмірі середньої заробітної плати але не менше тарифної ставки.
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