УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПОЛОГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул.Єдності, 24, м.Пологи, Пологівський район, Запорізька область, 70608, тел./факс.: (06165) 2-23-30
E-mail: mail@mradapology.gov.ua, сайт: mradapology.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 04593267

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

Про повідомну реєстрацію
змін та доповнень до
колективного договору
На Ваш лист від 17.03.2021 року № 15 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 29.03.2021 року за № 55.

Міський голова

Іван Яланський 0504540657

Юрій КОНОВАЛЕНКО

Схвалено на зборах трудового

колективу
Протокол №__7_____
від 03.03. 2021 року

Зміни та доповнення
до колективного договору між адміністрацією та профспілковим
комітетом комунального дошкільного навчального закладу ясел-садка
№6 «Казка» ПМР на 2020-2024 р.

Витяг з протоколу № 7 від 03.03.2021 загальних зборів профспілкової
організації КДНЗ я-с №6 «Казка» ПМР на 2020-2024 р.

Черга денна
1.
Про внесення змін і доповнень до розділу VI «Оплата праці»
Колективного договору між адміністрацією і профспілковим
комітетом КДНЗ я-с №6 «Казка» ПМР.

Слухали: Євус І.Л., завідувача ясел-садка, яка повідомила про
необхідність внесення змін та доповнень до колективного договору на 20202024 роки.

Відповідно до положень Галузевої угоди між Міністерством освіти і
науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016
-2020 роки (зі змінами у редакції від 19.04.2018 р.) зазначено:
п. 4.2.6. Вжити заходів для недопущення запровадження такого режиму
роботи працівників закладів дошкільної освіти, який може призвести до
встановлення місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу
(ставки заробітної плати).
п. 5.2.1. Періоди, впродовж яких у закладах освіти не здійснюється
навчальний
процес
(освітня
діяльність)
у
зв&ароБ;язку
із
санітарноепідеміологічними, кліматичними чи іншими, незалежними від
працівників обставинами, є робочим часом педагогічних, науковопедагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються
до
навчально-виховної,
організаційно-методичної,
організаційнопедагогічної, наукової робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку,
передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового
розпорядку.

На
підставі
цього
запрпонувала
розширити
пп.
доповнивши його положеннями п. 4.2.6 Галузевої угоди та
доповнивши його положеннями п. 5.2.1 Галузевої угоди.

6.3.3,
6.3.5,

Ухвалили: внести доповнення в розділ VI «Оплата праці» Колективного
договору, розширивши поняття
пп.6.3.3. та пп. 6.3.5 згідно
положень Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК
Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 -2020 роки(зі змінами
у редакції від 19.04.2018).
1. Про внесення змін та доповнень до розділу VI «Оплата праці» і
додатку №12 Колективного договору «Положення про умови

-Iоплати заробітної плати та преміювання працівників КДНЗ я-с №6
«Казка» ПМР»

Слухали: Євус І.Л., завідувача ясел-садка, яка повідомила про необхідність
внесення змін та доповнень до додатку №12 «Положення про умови оплати
заробітної плати та преміювання працівників КДНЗ я-с №6 «Казка» ПМР» та
довела до трудового колективу вимоги законодавства, що стосуються цього
питання.

Так Статтею 15 Закону України “Про оплату праці” визначено, що форми і
системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових
окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород
та інших заохочувальних, компенсаційних і
гарантійних виплат
встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням
норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими
(регіональними ) угодами.
Керівники бюджетних установ, закладів та організацій мають право
преміювати працівників в межах фонду заробітної плати (пп. «в» п. 4
Постанови № 1298 від 30.08.2002 року «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 26.09.2005р. № 557
"Про впорядкування умов оплати та затверджених схем тарифних розрядів
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2005р. за № 1130/11410
(з подальшими змінами та доповненнями).
Керівникам надано право затверджувати порядок і розміри преміювання
працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи
в межах коштів на оплату праці.
Згідно Листа Міністерства праці та соціальної політики України
№700/13/84-07 від 01.10.2007 р. «Про преміювання працівників підприємств»
право збільшення (зменшення ) розміру премії Положенням про преміювання
може надаватися керівнику підприємства в односторонньому порядку. Премії
можна нараховувати за кожне виконання умов преміювання незалежно від
того скільки таких випадків буде впродовж певного періоду.

Згідно ст.151 КЗпП України протягом строку дії дисциплінарного
стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються .
Працівник може бути позбавлений премії або її розмір може бути
зменшено тільки за той місяць, в якому ним не були виконані критерії і
показники преміювання або були допущені випадки порушення трудової
дисципліни».

-5До працівників можна застосовувати будь-які форми заохочення що
містяться в Правилах внутрішнього трудового розпорядку які затвердив
колектив, (ст. 143 КЗпП України) в тому числі і проводити преміювання
працівників ДНЗ не лише до професійних свят, дат та ювілеїв але і до
державних святкових дат, в межах затвердженого фонду заробітної плати.
До святкових дат слід відносити офіційно встановлені в Україні святкові і
неробочі дні, професійні свята і пам’ятні дні. Перелік державних святкових і
неробочих днів визначений ст. 73 КЗпП.
До державних свят належать такі святкові дні: 01 січня - Новий рік; 07 січня Різдво Христове; 08 березня - Міжнародний жіночий день; 01 травня - День
праці; Великдень; 09 травня -День Перемоги; 28 червня - День Конституції
України; 24 серпня - День Незалежності України.
Завідувач Євус І.Л. наголосила що згідно ст.97 КЗпП преміювання має
стимулювати до досягнення результату якісної та результативної праці
працівників. Завідувач преміює працівників на підставі Положення про
преміювання та наказу, який не треба погоджувати з профспілкою. Пропозиції
про розмір премії вносить керівник.

Преміювання здійснюється за рахунок та в межах затвердженого фонду
заробітної плати установи на поточний рік за джерелами утворення економії
цього фонду, а саме: - економія фонду оплати праці за загальним фондом
місцевого бюджету, яка може утворюватись за рахунок наявних вакансій,
тимчасової непрацездатності, відпусток без збереження заробітної плати тощо
в межах затвердженого кошторису доходів та витрат на календарний рік, в
межах наявних коштів та кошторису, при цьому не допускається створення
кредиторської заборгованості з оплати праці. Завідувач преміює працівників
на підставі Положення про преміювання та наказу. Для виплати премії в
перший місяць роботи працівник повинен своєчасно та якісно і в повному
обсязі виконувати свої обов’язки. І отримати премію згідно пропорційно
відпрацьованого часу.

Ухвалили: внести зміни до додатку №12 Колективного договору «Положення
про умови оплати заробітної плати та преміювання працівників КДНЗ я-с №6
«Казка» ПМР (стор. 14) та п.п.6.1.16 розділу VI «Оплата праці» (стор. 17).

Голова зборів:

В.О.Щеннікова

Секретар:

Л.М.Скобелева

Розділ розділ VI «Оплата праці»
Пп. 6.3.3. Вживати заходів для забезпечення педагогічних працівників
роботою в обсязі не менше ставки заробітної плати. За відсутності такої
можливості довантажувати їх до встановленої норми годин іншими видами
освітньої роботи.

Вжити заходів для недопущення запровадження такого режиму роботи
працівників закладів дошкільної освіти, який може призвести до встановлення
місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу» працівників
КДНЗ я-с №6 «Казка.
Пп. 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.

Періоди, впродовж яких у закладах освіти не здійснюється навчальний
процес (освітня діяльність) у зв&ароз;язку із санітарно-епідеміологічними,
кліматичними чи іншими, незалежними від працівників обставинами, є
робочим часом педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників. У
зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної,організаційнометодичної, організаційно-педагогічної, наукової робіт відповідно до наказу
керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та
правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Завідувач КДНЗ я-с №6 «Казка» ПМР

Голова профспілкового

А 0.П О Р

Щеннікова В.О.

Розділ VI «Оплата праці»
Пп. 6.1.16. Здійснювати преміювання працівників відповідно до Положення
про преміювання. При цьому забезпечити реалізацію права Профспілкового
комітету на оперативне одержання в будь-який час відомостей про наявність
економії фонду заробітної плати та її конкретні розміри.

Завідувач преміює працівників на підставі Положення про преміювання та
наказу, який не треба погоджувати з профспілкою. Пропозиції про розмір
премії вносить керівник. Право збільшення (зменшення) розміру премії може
надаватися керівнику підприємства в односторонньому порядку.

Завідувач КДНЗ я-с №6 «Казка» ПМР

Голова профспілкового

Комітету:
Щеннікова В.О.

Додаток №12 до колективного договору між адміністрацією і профспілковим
комітетом КДНЗ я-с №6 «Казка» ПМР на 2020-2024 р «Положення про умови
оплати заробітної плати та преміювання працівників КДНЗ я-с №6 «Казка»
ПМР:
«Положення про умови оплати заробітної плати та преміювання працівників
КДНЗ я-с №6 «Казка» ПМР.

До працівників застосовувати будь-які форми заохочення що містяться в
Правилах внутрішнього трудового розпорядку які затвердив колектив, (ст. 143
КЗп П України) в тому числі і проводити преміювання працівників ДНЗ не
лише до професійних свят, дат та ювілеїв але і до державних святкових дат, в
межах затвердженого фонду заробітної плати.

До святкових дат слід відносити офіційно встановлені в Україні святкові і
неробочі дні, професійні свята і пам’ятні дні. Перелік державних святкових і
неробочих днів визначений ст. 73 КЗпП.
До державних свят належать такі святкові дні: 01 січня - Новий рік; 07 січня Різдво Христове; 08 березня - Міжнародний жіночий день; 01 травня - День
праці; Великдень; 09 травня -День Перемоги; 28 червня - День Конституції
України; 24 серпня - День Незалежності України.

Для виплати премії в перший місяць роботи працівник повинен своєчасно та
якісно і в повному обсязі виконувати свої обов’язки та отримати премію
згідно пропорційно відпрацьованого часу.
Премії можна нараховувати за кожне виконання умов преміювання незалежно
від того скільки таких випадків буде впродовж певного періоду.Згідно ст. 151
КЗпП України протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи
заохочення до
працівника не застосовуються .Працівник може бути
позбавлений премії або її розмір може бути зменшено тільки за той місяць, в
якому ним не були виконані критерії і показники преміювання або були
допущені випадки порушення трудової дисципліни».

Голова профспілкового
Комітету:

Щеннікова В.О.

