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Завідувачу КДНЗ ясла-садок № 6
«Казка» Пологівської міської ради
Ірині ЄВУС

Про повідомну реєстрацію
змін та доповнень до
колективного договору
На Ваш лист від 03.02.2021 року № 6 Пологівська міська рада повідомляє,
що зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією та
профспілковим комітетом КДНЗ ясла-садок № 6 «Казка» Пологівської міської
ради зареєстровані 10.02.2021 року за № 47.

Міський голова

Іван Яланський 0504540657

Юрій КОНОВАЛЕНКО

Схвалено на зборах
трудового колективу
протокол №5
від «29»липня 2020 р.

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 №5
загальних зборів профспілкової організації
КДНЗ я-с №6 «Казка» ПМР на 2020-2024 р.від 29.07.2020 року.

Черга денна
1. Про внесення змін до колективного договору між адміністрацією та
профспілковим комітетом
Слухали: Євус І.Л., завідувача ясел-садка, про внесення змін та доповнень
щодо виконання рекомендацій після повідомної реєстрації пункту 4.2.4. до
колективного договору в розділ IV (стор.14) «Робочий час»на 2020-2024 рік
розширення понять ст.25 та ст.26 Закону України «Про відпустки»

Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається
в обов’язковому порядку:
1) матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі
тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше
дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, — тривалістю до 14 календарних
днів щорічно;
2) чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, —
тривалістю до 14 календарних днів;
3) матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині
першій статті 19 цього Закону, в разі якщо дитина потребує домашнього
догляду, — тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як
до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на
цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), — не більш як до досягнення
дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію
«дитина-інвалід підгрупи А» — до досягнення дитиною вісімнадцятирічного
віку;
З') матері або іншій особі, зазначеній у частині третій статті 18 цього Закону,
для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на
відповідній території;
4) особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, —
тривалістю до 21 календарного дня щорічно;
5) пенсіонерам за віком та інвалідам III групи — тривалістю до ЗО
календарних днів щорічно;
6) інвалідам І та II груп — тривалістю до 60 календарних днів щорічно;
7) особам, які одружуються, — тривалістю до 10 календарних днів;
8) працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка
(дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів,
сестер — тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного
для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних — тривалістю до З

календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця
поховання та назад;
9) працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, —
тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ЗО
календарних днів;
10) працівникам для завершення санаторно-курортного лікування —
тривалістю, визначеною у медичному висновку;
11) працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади,
— тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для
проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;
12) працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з
відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які
навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують
індивідуальний план підготовки, — тривалістю, необхідною для проїзду до
місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад;
13) сумісникам — на термін до закінчення відпустки за основним місцем
роботи;
14) ветеранам праці — тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
15) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну
основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них
грошову компенсацію, — тривалістю до 24 календарних днів у перший рік
роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну
безперервної роботи;
16) працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних
закладів, розташованих в іншій місцевості, — тривалістю 12 календарних
днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження
навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше
дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження
кожної дитини;
17) працівникам на період проведення антитерористичної операції у
відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для
повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після
прийняття рішення про припинення антитерористичної операції.
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі,
протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний
від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.
У випадках, передбачених ст. 25, 26 Закону України “Про відпустки”
надавати працівникам за їх бажанням, з різних обставин, відпустки без
збереження заробітної плати..На умовах Колективного договору надавати
працівникам невикористані з поважних причин основні і додаткові відпустки,
відпустки в разі необхідності санаторно-курортного лікування за рахунок
щорічної відпустки або її частини протягом року (постанова Кабміну № 346
п. 2 від 14.04.1997).

Ухвалили:
Затвердити зміни і доповнення до колективного договору до розділу IV
«Робочий час»(стор.14) щодо розширення понять ст.25 та 26 Закону України
«Про відпустки » доповнивши його пунктом 4.2.5. :
В.О.Щеннікова
Голова зборів:

Секретар:

//7Z/

Л.М.Скобєлєва

Розділ ІУ«Робочий час» (стор.14).
4.2.5 Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника
надається в обов’язковому порядку:
1) матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі
тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше
дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, — тривалістю до 14 календарних
днів щорічно;
2) чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, —
тривалістю до 14 календарних днів;
3) матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині
першій статті 19 цього Закону, в разі якщо дитина потребує домашнього
догляду, — тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як
до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на
цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), — не більш як до досягнення
дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію
«дитина-інвалід підгрупи А» — до досягнення дитиною вісімнадцятирічного
віку;
3і) матері або іншій особі, зазначеній у частині третій статті 18 цього Закону,
для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на
відповідній території;
4) особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, —
тривалістю до 21 календарного дня щорічно;
5) пенсіонерам за віком та інвалідам III групи — тривалістю до ЗО
календарних днів щорічно;
6) інвалідам І та II груп — тривалістю до 60 календарних днів щорічно;
7) особам, які одружуються, — тривалістю до 10 календарних днів;
8) працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка
(дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів,
сестер — тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного
для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних — тривалістю до З
календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця
поховання та назад;
9) працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, —
тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ЗО
календарних днів;
10) працівникам для завершення санаторно-курортного лікування —
тривалістю, визначеною у медичному висновку;
11) працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади,
— тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для
проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

12) працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з
відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які
навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують
індивідуальний план підготовки, — тривалістю, необхідною для проїзду до
місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад;
13) сумісникам — на термін до закінчення відпустки за основним місцем
роботи;
14) ветеранам праці — тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
15) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну
основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них
грошову компенсацію, — тривалістю до 24 календарних днів у перший рік
роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну
безперервної роботи;
16) працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних
закладів, розташованих в іншій місцевості, — тривалістю 12 календарних
днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження
навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше
дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження
кожної дитини;
17) працівникам на період проведення антитерористичної операції у
відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для
повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після
прийняття рішення про припинення антитерористичної операції.
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі,
протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний
від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.
У випадках, передбачених ст. 25, 26 Закону України “Про відпустки”
надавати працівникам за їх бажанням, з різних обставин, відпустки без
збереження заробітної плати..На умовах Колективного договору надавати
працівникам невикористані з поважних причин основні і додаткові відпустки,
відпустки в разі необхідності санаторно-курортного лікування за рахунок
щорічної відпустки або її частини протягом року (постанова Кабміну № 346
п. 2 від 14.04.1997).

Голова профспілкового
комітету:
■
Щеннікова В.О.

