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1.:}.гальпi лоло,r"еi!r
1,1, СmрояИ даного кол€юивногО договору: дирекцiя (адпriяiстрацй)
комунальноi усrд,ови (Нововолинськt{й iншюзrвно_р€сурсний цеgгр; (д;
КУ "НlРЦ-l в особi директора КУ (НlРЦ" l ."",.i "ф*" , Й"";;кол€i-тивом в особi члФЬ колеmиву з др}тоi с.орони sшначдоть roo угоду,ях норvапзнrlй докумекl яа пшfiавi якоlо буJе lдlЛсюоваrиtь реrlлюванЙyclx соtцаJьно-еконоv|чних та гр!довш сюс}нкiв у кУ _НIРЦ" прmяmv
усього тФмiну йоm дii, BiH ,сгаяовлJо€ умови оргаяiзацji. оILпату та
охорояу працi, пiльги та соцiа,lьяi гараюii дм працiв;икiв згйяо дiюlого

1,2 ПредмФоv до| овор} . лра!овl iдо!атковI норчи вщловiдно ло чинноlовхоно]восlва омаIи. )мов працl. roмneнcаlril, сошально_
пооrового оослу ов) ваяня прачiвникlв ларалlй i пйы, якl яада]оlь(я
адмlкстрацI.ю 

' 
грудовиff колекrивоч КУ "НIРu" У rаяому колекlивночу

договорi та{ож вцтворюються ocHoBHi положення законодавства VrраЙ
и Кабiнfi) MlHlcrplв Уr"Ыrп. MrHlcTepoBa праrl,

мlнlстФmза освilи i яауки, рlшенш виl(онавч}i\ органЬ, Kl чЙ ь осо6;иве
значешя /r,r, прадiвнкiв КУ <НIРЦ>,
l.з Цей кол€пившrй договiр поlлирюсгьс, на Bcix працiвникiв кУ (НIРЦ), i
. обов ,зковпми як д1' qдмiнiсrрацii, Tat i для працisникiв кУ (нIРЦr,
1,4, Сторонlr_ пйтiердlкують ральнiсrь забезпечення прlrЯнягlтх i
у]гOдrftсшх збов'гrаrь i обов'язковiсть вконаrш умов rього договору,1,5. керiвшlrгво кУ (нlРЦ) Dвяас трудовий колепиэ ъхиgи"
предсlазнлкоч працIвнлкiв члень гр}довоlо колеюлву l пmаь ншчашл,
тр)дови}. соцlальнсекономiчн}ir вiдно{ид
lб Колепивяиjt договtр в працirни}.lв мlнlмальнl collшbнo_
еконоviчнjгараmli, cxl не vож}ть б}ти jMlнeнi в бlк попршенш,
L 7 

лКол€л1.1вялй долов |р не обчеж}. лрава гр} дового колекr ив} На пiдgtаэi
сг 9_1 К]пП Украiни вони lrожл ь б}1 и лоширеяl ,ta 

рах ) яок екояоv n фонj)]Фооlтноj плmи iкошiв. lароблеяиl устаяовою, шллхоч включенlя
}згоlDi(еяиI положень у колегтлвниЙ доrоslо,
l8 Ко ек?лвнr{й договlр може Оуrл розrрваниЛ. зчiнеffi]П або доповнеяий

llролоrицii одяlсi tз cloplн l обов'qзковими Jш ро",*1 ,*rоr.rоро"Ьо,
,1,1lни га доповненнл або прlmненя, дп долаlк|в до колеr..rп""оло доiоворlпрводrъсi тiпьюr пiсля п€реmворiв сrорiн у тахому порядку: одна iз сгорi;
Фвцошяс lншу gгорону i вноспть сформульоваяi пропозицii щодо вяесdнязмlr до договору; у семценниfi сФок сrорони }творюIоть робочу Koмiciю i
рс|почлна,Olь пФеювори: пiсля досяIнення lгоди fiорlн цjодо вяесення
]мн оформ,lяспся вiдловшrиfi пDmокол
l9 жодна ь mopiн. lло }мши'lолепивяlй договiр, не чожуIь прdяIом
rст:йовл€яоm TepMiHy i'i' дii в односmронньому поряд(у припшгги

на себе зобов'язаб. порушmt узгоджеt{i положевrя i



LЮ_Колеlfiивяий доIовlр наб}ъаl чияносrI l мочеЕry пцписаяшc.opl* l дп !о }шадеяня нового 
"б. ".р",-"у ;;;;колекrшноm доювору

LIl, Сторони роrпочпiдоь переговоDи лlоj
пi]нiше яD|, ъ ьи viс,цi ,;;;""#;,;#.,.JHy;fr нового до оворч не

2. 3.бс]п.чGшЕr зiйнятостi прlцiвпх*iв тr соцiiльнtП здrяст вiд
2.1 Адrriпiпрrоiл к} "",ru,, ,ýЖfri"",,l 1,1 Ilри }!oвl ]абеjпеч.rr* 

'*r**,puu,u**iв КУ "НlРЦ" роботою насгаэку зарбiтяо| -ur", "чдчr" 
n.o."; 

" ,

"u,,",* **"*""*- ;;;i;^;^i;l,*ilН;x1;' "т..#хн
]jy.Iг""y*y у лсржаsнiй сл}"дбl tаlплтосгi ;,";;;;''';
iв:l,Фjllр,,\ sимоI: лli вс.тдовлено,о праllsяикlв lрцZ,l Z, llриимати на робOD r,рацlвникiв ra m
I"i,рч:* -*",, ";"--;;;ffi н; l";l,xllJ,Ili:xНjfl i**,, "z,l J, ооvсх..m ушадаrfiл..р*""* о", 

"""рЬ 
,, ,р*"Йi"""ir***,iяеоочtдяос,rj його вилробувмнr, не доп!скm

y"1,9_._":j: ^--еrЁ 6;;;;;"#;# iЖiJ#ff тfi 
"чlр"":fi 

:.:
lнlц.lагjт,.l :]1спка або,поsновs,rеноIо нлv орl ая}z,l а, llлсьмово повцомлqги тудовому колеl

l11,* l*,y, l 
"р*,, ;;";i;;;;#;'[."j""Р""#;"ЖiЖТ]

розмlрlв l умов оrLпатл працli про скоDочllрццIвнлкlв не пIjяiце ск ," ,"" ","J":* 
члсельнос,i або шrаry

р.ор,*,,*;.. *р.,рй,iо;";;fi_;,i.r#" x."1TT.'lY" 
"lx'l;," Tiм|сяц|, до намiчуванлх ]sLльнень Ha]laтп mv.

цо,о *" ,*од,", 
"*,"м;; 

;Й;;й|;;;Я**' 
коIепив) lнФорчашю

кlлькlсrь i Kfielopil 
"р"цi",*i;. ;;";;'i,; "РИЧИНИ 

НаСryЛНик rвiqьяень,

"р""."."*,".,,"";"". ; ;;й;";;; ;ýT,J,TЁilffiT."".Tl#;пр ]аrо]rл шодо ]алобlrаяня ]виьневяям,
I,яlч}vу або 

"", "-,,;; ";.;;;# ;:,,;:i,Hil;T",1fi:,]."1:
невлконаяня uio домовленосп € пцfiавою вiл
Влровад','rеюrя *," l ,; ..р*". .ii'й;;УОВИ ГР)ДОЮvу коreюш} sз

'оалови 
"' ' '-j'' 'lРПОНУ3аlИСЬ Jдмlн|стацi,ю

2,l 5 якцо внаслiдок пер€говорiв в€ вдасться
праrлвlrикrв, перелбачених, l ;,;Ъ ;r,;Ё'уйХЧff ffifrf Н'.Нfil:лlоов,]}.ться створпя комiсlю lToo змrнч сrцlнаilл s oplaнiraцil над*";;;;;i:;; ';ЮlаД} ,П:lСОНаЛУ ) в'л|ку i
rврепрофiйвашя i;;;";; ;; i;"Ё;;,-,жLж;iJ.fiil".*.l;
2,I 6, ulокsартально нада€ Фудоsому колекпл
Ba,Bнiclb вIлья!п рь-* ';ьБ. i"ё""i:i:l,:":]"p lНформалiю про

"о.*,","р"о"* .,i"*, й; ;;й;,;'Ь;:fl:l:.Тi:'Ж'"1#н,ff 
";JeHb аOо яеповниl робочиЛ п{ждеь



2,1,7, Не прЕlмати новю{ прдцiвшкЬ i припшши уклад rня тудових
.BlDEopiB з новими лрацiввжами за З мiсrцi до початку масоsих (понад 5 %
чdдоючldt l 1в Ььнеш mя
zl-t. здiйиповаги звiльнення пращвнхкiв r пйсгав вп&пючно п€редбачеяш
iEIш законодавсt!ом, Н4давmи тудоsому колекrrву обФуловаяе

isiдiаввою робйодавtи дu одержаш jгоди на iвiльне!о{я,
z l ,9. Не допуск3ти звйьненш працiвникiв, якi до.ягли пенсiйного BiKy без 1ix

roJr, а тахоr( змепленrrs iM педагогiчяою яа!ая l ценлr,
2 ! l0. Тарифiкацiю педаrогiчш працiввикiв проводпя,врлховуючи яорму
r 5 ст l?9 К']пЛ Украш rПро праsо цаlерlв, шо lнлоllяtься ) вцrryсгхах
m lоглrду за дiтьми BiKoM до З_х i 6_м rюKiBD виlги яа робmу до здкiячеяш
ftrlit y вiщусtки,
l1,1L СпрIjп Koмicii по трудових спорах i яадавmп iй допомоry у робстi
2,1 12 При приfutяггl працlвнихiв на робоD вра\овувап думку працiвникls
оJюйменяих спецiальяоgгей. якцо вони не мають по!ноi сгавки, В разi
Епо.к)l 1азltlл,Dкеностl ледалогlчялх прашsшв наtчаJl}юдrи l одляOмц не
lвподЙяrх години понад ЕвначеЕу норму xФiBHrKaM,
2 l l], Забезпечrги коmроль за оргаяiзацiсю сво.часяоi KypcoBoi
чеfliдrоговки працiвникiв КУ (НРЦ),
2.1.14. не налразллги нл курс, пiдвищевн, квалiФiкацii працi!шкiв в пФiод
IlФоби та пфе6}ваtл{я в ocHoBHt t. соцjальнш вLдгтуmках
2Ll5, Не ]дФосовуватл ta-\o,0iB адviнlсграивного впливу до членis
тудового кол€кгиву у впадry вйсrоюваяня ними 

'зкопшх 
прав та

iятЕресiв лрацiвшкiв установи,
12. Сmро[[ домовr.lrсь;
2,2 l Про бgrперешкодяе Hoi, vеmдпноi ta lнulol
iп!ормацii на умовах, передбач€них ст, l0 Захояу УФаigя (Про колеlси!нi

2 2,2, Вве*fiи недоrryсп!lим ,асгоýваяня 1аходiв адмiнtсrрflивяоm вплив}
Jo сленiв тудового коллекгиву у випадху вйсюювшrня Еими з {оннll-\ fiрав
п iюФесiв працiвникiв устаяови.
L3. Трудовпf, ко,I.кrяв зобов'я}усться:
2,3,1. Не даваrя зmду адмiяiстрацii на вивйьненш з роботи прщiвшкiв без
qоrcдеlпrя поr€редяiх лереговорь щодо ii лрацевлахтуванl1',
2],2 Викорисюв!ъати тн}liсяцлй lepviн дл, ведення пФеIоворiв r
rоdхigг?ацiсю зшспаду, обмiяу iнФормацiею. проводrrи iншу робФуl
.Iт{l{овану на вЙкрmq новкч робочж Mlcllь, jяи)кенш р|вш вивlльяеюл

zЗ 3 Сприяrх оргаяilацil на!чаш пра]лвllикlв 1

-ояода!сша 
про заiifi ятiФь,

2J.1, КоЕгролюваlи порядок орrанilацi| про\олкення педпрffцiвшками
Fанови курсового пiдвищеш шмiФiкацii.



ц.,-...';"'.Н:НlНЛОсlппt pc,'txM tlр!цi та вйпочппку,

="*У*уL 
у .IjI 

(нрцD -"рй ";"Ь; i;;.'.i;fi-. :'1yа_rd-' **ь''"- йм"йЁ";;#';*'.#1,Ъ".*;

:ц,;;;;;;;"1ъБ,Ёl;тif 1*^J"Jilт;чfr -lffi"хнi"НJ

ff#flffi lX"#ff 
"'#"н:тх 

"-чдl кр;"'.*, о*i"цi i!
.-r рсr!кгху дпхнrr, v.o*"n, ,,"r"r,.* T'u ]ДЙСЮОlОlЬ КОЧПЛексн}

.Ed } ббт,;*) або;;;;;; Ь#il;:Ч*lЪ КОнс!лыдцu баlьхам

] 6.pl- лч"* ","",**"".,;;;;;i;;l;ifl #il,"lНiilJъ

ЁtЦ{"т!:l#i"', jxli.;lijxl1l"ii*;;Hlы;,,ll-"**:
]сaлrваг'Ф чфýвмня дlq бе,перебlйноlо о","'",*"",Й;;;,,
-!,тýц 

rп{rа]ъ. qкi не *""-" ;" ,tlrEIE .ro черryвашJ fi.й;; ;;:,ll ":nLT :,Jir.lж"}_ол mголl(еяим l трудовлм колеl1т@ом 
-

l I j не .rоIryс*ли робФи ) вшlдrrl | святковi ,Hl, ]ал}ченнq оrтемиrl-юfriв ro робоги s ycla'o. eH -" *,;";;,;;i;;,;;";;:;;"i
-по.ri\ 

внладr@х. передбачеяь
aEp.-EeHшMl jасяовника або ниv oplaн} l rоlвол\
I?fT':.::*" "-"Ia прово.Oлlьс, в лодвlйно,} ро.\!ip,,, --'

и до чФг)вання 1 вьхiляi iiвяrкЬвr aHr ваrгниrЕ | чатtрiв. ,Ki чаюь дiгел вrкоv до r-i poKiв хь*. *, 
""r-" "i,.i 

,

=п_Dliстю 

або ,Iгей BjKoM вiд ]-х ло'lq_rи р"" "; ;;",;.:;rFiDlf,л у вк{Инl i csrтKosi ,Bl .E ,,r аmл!lI5 асгаяовlли, ц. *" -" """,,,,"",' *

llб Всгаfiовtfп, шо в кУ.нlРц-. як правrио, ,аllльнl ]бори гD!довоlоЕпG! тенlнrи сеvlнари проловжу,rьiя яеСrrоr" Z_,,оr,, ' - -.'
надаааlи лрацlвнлкам Kv -нIрЦ, шорlчнl ocHoBHl,s ý;:,1Тl?i#x?;H;::f i ffх""1шнн' ж"l* Гt'lFF' вi_rцсгок, шо врахов)кль lпереси працlвникis ,";;о;";;";alЕlорч Ёшаr} 1а поlодя\енняч l| т)довш коlеlfивоv на почаlк\Е&r.тяою рок} ,,."оо-о." lo 

",oo,u 
;;;,. ,p*b"n*i" п;;;;;;];Ё,rчостi, як в,Orf,го( яа,*ч,п npu,r,",n** KV ,,н'rц" 

"r',i*-', "и 
.r"]



J r l] 5 Ввояаяш лромаj(ьких оfuв.qзкlв головi гр)довоlо колекr ив) J
lr lj 6, Пралlвникам_батькам, чи|дти Пjиь н.ь ttа rюqmý ншчальн"," "";i, 

",,, .-,." "*,mися 
ло Iro класч олин

Ёьi:*ч;т:ж,"ж.ч"" тн",пrт; " 

";х; :Hli]lill,:lFло.о роrпорядку rчr".рд*."оrо --,З*l c-pi"n ^",;";;;;;;-iЧJ',ffiJ:,"iiiX"J;ьоrфrсгзом Празlлпа внчmп,,*""" -l-mo(I в Ку .,,i, rц: *;#-;;#*",,,ъх""ч, Jfi ""xffil" ff ;Bi.l працisяиковl пiд особисrY Dйй,}.Еого рmпоряlý I лo;;.;,lйii" i""#jij_ 
Лравила вWтIшпоl о

ь,т " ;Jffi-#*,T;#J Ti:fr Jfi :. "i.fl #ж*fi -[1

_ iщlаоп o(Bjry беl вiдDив\ вlл побпr

;Ё.j*:#il }тЁi;i*тli:ц:,1!,ь-Jу;.;"i"#fl?"1
tr_*a i*r.жнтffi нiiqi}#Ёц ffi i"# l|xxx:

-п 
шrя праJjвяиrа пр;;;; ;;;;;iiT,,";"** 

о прдлiвн1.1ка l lисьvово
_ tsта*Iт!лm л }сrки не пllнПuс, як ,а 2lF*HlF;;'Ъ' :i--ii: ::i:_,il,j_.:}i 

нсоб\шнос| i прочо]ження

-*оороц."-*ч;,";;;;Y,н;iT 
-"lо лiк}ваяня пiл ча.

п {lсп в нlrствий n )e}Hol' ЩОРlЧноi вt!пtоки, в

rIt наrадагя rrilalKoBi вiдпrсlkи пDаtlвни,

=ц,fr 
fi fi*Ёхь"J,lfl.#JгiТж##t;Н

гiз ff;,ffi:,Т'йllхt1.1.ffi;iт*," псрелtr\, осаJ

соUjаqьнt вlдп}сIки жlнкамЬ_ -Егсй.rо l 5.1 и рок,". 
"б" 

; ;;;;; ;;;li.*H,fil ;ж"};.-1 o.ToloKиM маrерям, Оаткам якi влхм*t! п Tplcalol o перебуваяня ! "-""-""*,"i":]|'I 
б" Malepi{в l ч l )

=, 
_#g*, rh"l.ffih,} :iНl#i#""H, Ёфtrff 

}, ;ж;lх
*,.жl"_чiт::l, iliпспи _б€l ]берйен]л lapoolrнoi плаги !

***::::":::":;l ;;;yй-iil,yi?i; понад передбачсц!

досп до сг.25 Заrояу yKpalдr ,Лр" вИ.rчс*r,

:_TIB:I тива,]jст: л!" ;;;;;;;,;;j; Ь#lЖжjЖ*
и обсгаsиядvи у вилаца.ч,|J l (_,сооиfiого ш,lюбt _ з ляili -' Лри нароаженнr дЙияи r ,",|jj шпоб! дIтей-] ляi

lj .l. смФтi бл,uьких з лнi



шо_тудовоm ро]лорядý l0 пос:цових обов'х,lкв проводlли

цщtцт *:ыl,н;*,пх; ff l л: уffi ;гд i}ш}о( прячин, 
"р-ьй-у ,"J. "-"й"; 

* '-***
*::: у::l ;; l;;,"*;;}lffiJ#;" ;'i.T;-",,T

ffi#ffiryщffi;жт}уfl:.ьчтн#

l9ч"I ,"т_**," чl1няого ]ахонодlвпsа l]lодо яадаrtrц в
_tr",у:_{_. i ч.,ленсацlfi працisнихам ку "нlрц', ,*l

р"#ý]Y#*tI ",* "т"1:нжh*:,тfiж

Нffi"*_;,,*:н;*"жжf.:i"ffi ff '^"J:J?#fl ;щ,qЕJ!tп.rкiв:,""р*"-*"*'.;,". 
".*;' 

"" *"*'***
jfт:н"*у: i:i: l;;. ;li, ;:Ж;--Ж;,Т1'; ;i:

жffi:щ,"rждр,тl:Jж#яiх#fr i;*Ж;
i *1""." *" * *,, p"bi". л *"6i""";;;й;l#,i"X:
rсгановrгrи перФву

Щавеу KV ,НПЦ-" iагвФдиги посадовi обо!'rзки працiвюrкiв.

5оястrг}.l:л 
УФанл. Фldмlа на 5_й cecli Вер\овяоl рqдиуцани 2U червня l996 noкv,

Заяон vкраiнл "Про ocB;Tv,.
Ja*oнy Украiни пПро загаrьну сер€дtоо ocslтvr]ко!екс raKoHlB про праrоо.
jаfiоя Украiни "Про колепиднl доlоворл l ) годи-!JaKoH уФаiни IПро оrшату працi";
JaKoH Укрдiни (ПDо вiдлчФkи,
Пос,гаяова Кабиmу МiИ..рЬ vц"*n "дея{l rETlaHH,оплfiи праru працisнихlв }craнoв, ,ахлалrв ia орrаяrlац;Я



умов /r,lя заfuпеченвя

СЕо шrрш} вайсь в(-таяовлених нормаlивlв шодо tехнlки беJпекиj
сrrrгФii. пп€нrr rтацl, прmи пожежноi беrпеки,маЕ.тггн бёкошювнлi vедичtл{fi ol ляд працisникlв ) с l шови

ЕЕ rсirчнях gюкохD та у вйповiдrостi до ст, 19 Закону Украiниqfi_v lEflri), адмiнiсФацiя юбов'язусгься оргаяiзувfiи попереднiЙ

охремr!ч гаlт}зей бюд{<етноi сферD вiд 2З.l L2Olброку .|{,
840:
Посганова Кбiяе.у Мiяiсrр'в Украi'ш <Про за,вФрджеш
Положенш про iн,O!юlи!но-ресWсниЙ цеtпр. вlд
12,07,20!7poкy ]Ъ 545, зi змiяами ]гйяо поФшови
Кабiнеrу Мiяiстрiв УlФаiяи вй 21.07 202 l рку N9 765;
Стаг}" комунальяоi уставовп (нововолияськиil
ilцrпо,]ияно_ресlрсшfi че}fгрл, ]аlвФдr(еняй р'шеншv
Цововолинськоi райошоi ради вiд 26, l l ,202l року Ns9/2],

Ч--ir.rп свою дirльнiсгь на створен}я
l-- т. сфпивноi роботи КУ (НIРЦ>,

rci!4 в залежностi вц проФесii. квалiф jftацii працjвяика
.D посгаяови КМУ вiд 2З,OЗ 20l1 року N, З7З <Про
Е_йrоl iчк}rм лра!iвникам зеладlв дошкtльно'. поrашкiльноt

rJqо.srи соцiальн€ страх}ъмня вiд нещасllш випадкiв на
i ..rlo!iд]o до закоЕу Украiви вiд 2з,09, l999poкy }Ф I l05,ф.rою та якiсяо проводrл и ро]слiдувапс нешасш\ випадк|в на
I tijловйно до Постаяови КМУ вiд ]0 l l 20l lpoKy Лg l2]2

чаl право вlдцовиlися вlд .оор}ченоi робоlи, яшо
.Фобшrча спуалiя, небезпечна дя його здоров'я або д,lя

.D,Eй. rxi йоlо mоч}юrь. або дrв внробнячоl о середовюllа чи
lcЫI (лраsо працiвникlв нд охорону пр;i пiJ час робоIи"

5. Опл!те працi, гдрлgт r} хоvпен.rцii

1l-, ФоцЬникiв КУ (FlIРЦ) оrLплчуеться погодинно зff тар!фними
D(,садоDши оr9падамя] вЦповЙяо до BиKoEyBBllo.i роботиj

a ср..Iшi ФоФесiйноi (профсiйно-тешiчноi) вищоi освiтц iIдцих
i '-лдi! незалежно вй ,ч пiJлорядýъаrflл (iз ]мlнами,-. нд(аз}
Cr!. осЕm l науки Украiни вц l5,04,1ao]pюKy NrI02 "ПроЕ iнсФущii про порядок обчислення заробiтноi гцаrи
a обrтяu i п ]l. додаrок 5l та нахаlу мiнifiФства о{вilи l на}ти

]] 26.09 2005 року Л9557 (Про впорял\.уsаЕяя умов оI!1ати працi та
схем тариФн,п ро]рядiв працiввикiв fiавчшьнlr( закладiв.

Еrr та вауковж уgгановD (зl зм|нами}



l.r: ]безпечиги фiнаясування установи з ура\уваяшм Bcix передбаченихr_. ]аконодавсrвом догцат i надбаsок, пirвищеБ. i}цексац;i:
E'|carrilшп виплm лрацlвн икаi,л
tlз vьiма,,lьпа мiсячна заробiтна шата встановлюФься у вйповiдностi до

'рюr0 
бюджеry поточ,lоло Ф;вансового року В разi полальшого

--.,€.оu ро,tvlр} мiнlча,lьноi мlсячноi 1армаlи с!ма fi 1мIнюсlься
lЕ.цIю ]:Io розмiрiв Нормативи ГенФальноi та гаrузевих
t .I шою |3риФн}ý сtазок | посllJовл oклaJlв при }шаданяl колепивноm

-Еору. викорисrовуються як орi€пири д,lя диффеЕцiацii ошатя працi.
Ео вш фа\у la квалiфlкацlI прал,впиffа, скlаJносп ra }мов викон) вши\

'fI_ 
приймаючл iх як MiBiMаnbHi гараюii оплати працi, Мiнiмальва

r.tiiп! плаIа ?абвпеч!сlься праlllвниковl при }vовl викондня ним
-.mfreнoi норми виробiтку (часу), або fiормовалого rавданяя. cвoix
.1г!боож обоs'язкiв,
ll r ЗФобllна плala виплач}оься дslчl на vjсяш чере, промiжок час}, цоЕ Еревицу. lб 4алеядарних днiв: за першу половияу мiсяtu не пi]нiше 7t-ца rlс!rл. Hacl}Il,to,o ,а вuшр&rьоваяич lcl 24 iaxoя} УФfiм -Лро

-аý Фацi). fi l 15 КЗпП),
lbq rфобirноl шаlи,а першу половин) vicqu, повинен складли не
Е€ оплаrи за факг,чно вiлпрац}оваяий час з розржувку тарифяоi сгавкll
Ф.rоеоm окrаду] працiвяика При спlвпелаянi герчlнlв вишflи ава{с} чи
TфiTHoi mагп ] !ихiдмми, святкоsпмп, неробочимп дшми. sиплатч
trft oBп напФедоднl вlr\iлниr,.вrlкоsих la неробочи\ rнiв
iET6ý,H,ФBi листи з вйомосгями про суми нараховаяоi, }тримаяоi та
lEнoi lo зиrLпаlи 1аробitноI плати видФаlи праUlвника не лllнiше лн,
ltsT-lнboi виluати заробiтноi платв. При кожяiЙ виIrлатi заробiтноi rrпати
rE'm або уповноваженлй oplaH повияен повlдоv,пи Iрацlвниrа про tMl
.Ei цо нал€жать до перiоду, ]а якяй провадлгься огпата праФ: а) заrаqьна
ýYа зrробiтноi rйати з розшифровкою за видами виrLпац б) розмiри i
rrФа!и }трималь iз заробiтяоr плаги; в) сума заробjтноi rца.я, що валедmь
D IýLrаги (gг,30 Закояу Украiни dpo оItлату працi>. Ф I l 0 КЗпЛ).
s l5 Ошаа лрдцl таl]lвнлкjв }фаяовл lдjПсню.lься в лершочерговоv!
rpr,Tcy. Bci iяшi платежi здiйсЕюються пiФ виконаш зобовlязаяь щодо
аrаrи працi. (зу (про внесеяllя змiн до деякrr ]fu(оводаэчих ап;в Украши
п]о забезлечеtlш сво€часяоi виплати заробiтяоi плати вiд 21.10,2004pKyD)
5 l б Особ4 яка допуФила несво.часЕу або неповяу виrLпату заробiтноIвlтц весе вiдпов;дальнiсть у порядку передбаче

-ояодазством. 
( ст,Зб ЗахоЕу Украiни (Про оплату лраф'

5 l 7, Ъробiва плаrа працiвяикам за весь час щорiчffоi siдrryсrки, а також
-шо\.ога ва оздоровлекlя виплачуеться не пi]яiше, нiж за З робочi двi доЕrтку вiдлустки, (cT.2l ЗУ (Пр oLlaтy працD,, ст ] l5 КЗлIr)
J l t, Про яовi або ]MiHy дiючllх умов оплати прщi в бiк погiршенш &паснш(jo !товновакений пч oplaH повинен повiдочmи праlliвшкd не пllнiш ,к
i .аа мiсяцi до i\ зФIроваlDк€няя або змiня, (ст,29 Захону Украiяи (Про



пiдстаli п, Зб Г€я€рfiьяоi тарифноi Угоди мiж КМ Украiяи i
об'€днавнями yKpaiн! оmату працi в поfiмурочвиЙ часj уn 

'кiднi дЕi здifiснювати в подвiйному розмiрi, або яадавати iншi

цiя КУ (НIРЦD tобоs'язуФься:
зj€зл.qпи сво€чася€ прведем iндексацii Фошових

в )стаяовх у зв!язк} i] зviвами цiн ва споживчi товари i

Ь пiдfiаli Галузевоi Угом мiж Мiнiсгерством освiти i науки Украiяи
чиявого заJtонодlвства передбачmи в кошориса\

ва премiюваяш, яаданrrя мm€рiа,lьноi допомогп педагогiчвпм, та
qdd,як усrаяови. сrиv)ловання творчоI працi I педалогitlного

керlsнич l лсда]оllчп\ прашвникlв ) polvipa\ не ченше ?
. lцловоm фонд/ заробiтноi mmli Цод ки З,4),

ЗjезrЕчЕги оплагу працi праlliвникiв КУ <lРЦ>. якi замiяюють будь-
ii тшасово вйс}тнiх працiвмкiв.

,]Фодrгп до лрацiв!шхjв устаяови дiючi i Holi лос4довi ок[адr. ставкл
плmи. дошати, надбавки i пцвищеявя вйповjдно до дiючого

Очпсумrв час простою fiе з вtм працiвяtftа в розмiрi не м€нше
i сгазки (посадового окладу) згiдяо з л ?7 lнсrрукцii про порядок

]аробiтяоi плаrи працiвЕикiв освiти, зmвердженоi HaKaroM
освiти Украiни вiд 15,04,199Зроку Jфl02, заре€строваяоi в

i юсгицil yKpaiш за N, 56,
Зjсзпечяги огцаry працi працiввикiв у вппадкж, колп oкpeмi днi
i) ]авлггя не проводяться з н€залежних вй яих прuчин (епйемii,

i метеорологiчвi умови тошо) ,J розрdувку заробiтвоi пrати,
i при тариФiкацil, з дотиммням при цъому умов чшrного

Перiоди, впродов)r{ якпх у КУ (НlРЦ> не здiйснюсгьсяосвjтня
зв],]ку iз санiтаряо_ €пiдемiологiчними. uiматlяними чи

зшсдяими вjд прМвяикiв обста!инами. с робочllм чsсом
la jяшич праllвнидiв, У зsяJчения ча( пралlвники

до оргмЪац;йно_мето'Iичяоi, оргаяiзацiйно_лелагогiчяоi робmи
до вахазу керlвника установи в лорядку, передбачсвому

договором та правилами ýнутрiшяього розпорядку При
TaKoi робOrlr оплmу здiйснювати з рmрахунку 2/З тарифяоi

У pa}i змеlппеmя педагогiчного яавапФt(еtlllя не з вияи працiвника,
йому мiнiмальний гарФfоsанпй розмiр зарmаги вiдповiдяо до

t Зfiоiiу Ухрвiни " Про колекrивнi доювори i угодя" i п, ?6 lясrрукцii

Украi'яи (пpo ocвiry i типового поло,.ены (Про
працiвшжiв Украiни),



пралl прfulвниьlв КУ -lllРu провоJпп чd o(Hoвi { lиноl
CiTE, рзрядiл та коеФiцiаrтiв з оmати працi працiвнкiв

!'сrirlов i оргаяiзацiй. Розряди оIиmи працi вФановлюiоться
.iлtовiдно до Сдиноi тарифвоi ciTKи за пiдсумкамfi атестацi'i.

ryErEPicM !ц, проведеш атестацii € квалiфiкацi, праlцвнка i
rЕrв}'гi ш при BlrKoHaHHi слрбовц обов'яlкiв. При tlьoмy

пiшшценяя атестацii, В pari виконшяя додатковоi робmи, або
т5.ча.!во вИс}тньою працiвImа без звiльяеIш 1 сво€i ocнoвHoi

Фб провоJли Iдночинноlо labolloraвclBo,
В qiод Mi* пФеглядом p0lмipy мiffiмальво'i зФобiтноi шаги -

]r.Eta пiд,lягас iндексацii згiдцо з чшпм захонодавсгвом (сг,3з зУ

ТЁiоi.t кол!|(тхв зобов'язу€ться.
t lrif,сtооваг, хоЕrроль за дотрrпt{ан}L{,i, в кУ (нlРцD заховода!сгва про

r} прзцi>),
ПF r.Ьнеян' працiвникiв виплату Bcix сум, шо належmь йому вiд

пlrооодяти в девь звiльненяя, якщо працiвнж в деlъ звiльненffя не
m }аядченl су{и iiаюlь буи виJuачелI не nljнlllle наст}шоlо

яld мfiоть дiт€й. У pa]i звiльнення технiчяих, педагогiчяих
уgгалови. якi до звiльненш пропрыдовали не меЕш як l0

гроlдова хомпенсацlя влплачусrься !а не викориgгаяi яими днi

'iдлусюк 
з розрахунку iх повноi тривмоgгi (сг,ЕЗ КЗпП),

Зб€зпечпи оопmу лрrцi вrдловiдно до ст ]06 КЗлП Украiяи як за
робOту в под!iйяому рзмiрi працiвникам КУ (НРЦ) за робOrу

Ег ювiену нФму з причивп невIiчоду на роботу змiвяика,
3Jйсшоваlи виплаl} jаробllю, шаlи чФеj усlаяоsи бмlв

до чияяого захонодаэстъа лише на пйсгавi осбястti\ заrв

СпрIjп в надмяi працlsникш уФшови в€обхiдноi кояоупьтФпвяоi
цодо ппаяь оплати праlч, пракr}iки ,}всрЕсвня працlвник|в до суду

Ершусове стягненяя }аробiтноl шати
Порушуватя пl]ганн, лро лрлтялнеяш до днсцяruljнарноi,

ryс]',влення звiльнеяим працiвнком впмоги про розрахувок. Про
, с!чи, налехнi працlвникозi прп звiльвеннi, власялк. або

нлм optд повинен повйомпи працiвника пФе, виrrпаrою
сrч {gг l Iб КЗпЛ),

rrifuяеному працiвняковi сум, при вiдс}тностi спору лро ii розмiр
по.шп{3 вяплатп, працiвнковi його середяiii заробiток за весь час
по д€tь факгпяог0 розрахунку (с,т, l l 7 КЗпЛ),

} рФi звйьяеяня працiвняка йому вишачуgгься гроцrова комленсацiя
вшорипшi ним шорiчнi вЙп}mки, а lакож долаlкоsi вIrщllки

Hoi вiдповiдалыюсri згИно iз заководшспом осiб, sияних у



внмо. з:tховодавства про оплату праф, умов даноrопо договору, що сmсуloься оrlлmи пDац|,
ЦЕг.!лrrи ifiФеси прsцвнша прл р;ллrjl його тудовоm слору

пралi в комiсiiпо lрудовпх спорах.
lhJоЕlп про rcl фа,аи порушеш tлодо оmJги працi ) дФжавц
-' Ф{цi, Вимаfагя прmягненяя до вiдповйальносri посадовп осiб.

. щушеmi закояодазства про оlшаry працi.
6. } мов* т! оtоропа прrцi

rоговору помовr.rпсь:
ф*ir}tsагх ви!чення ! працiвнихами КУ <НIРЦ) нормаrивнпх аrтiв зr Фrцi, праsил поводжевяя з налвним обладнанtлм та дiй яа випадок

небезлечнв спryашй Сmрони зобов.я!ую,ься суворо
рaтясь ýсгановлоп.х нормffгпвiв цодо Texнit(и б€злехи, виробюrчоI
n гiлiопr прдцi, прстипоrежноi беrп€кл (додаrок 5),

сli.ъяо лроводm! сво€часне розслiд)эашr, та весrи облiк нещасних
D JрофсlПнп ъsорювань l аварlй. що стмися на lepпopn КУ
,. Зsсзлечуваlи беl}iiовяе ви{онsям JалропоноваФ комiсlсю l

'rrл 
я€щасного вшrсдку на Tepmopii КУ (HIPц) оргаяiзацifitrо -

заходlв по кожному зипадку (Ст 22 ЗУпОП),

' 
Сrloрrги кочiсlю, ппаяь о\орони прuч, у pi"";n кlлькосli осiб Btl

i Фrдовоm колекrлв} КУ "lIlРЦ", ( приqIи i'i робmi slлповttrяоЕ шормmиЕяо_прааозIrх \.тiB, (Ст,lб ЗУпОП),
l зr Dод ллм тудового колеюиву! Koмicii з пtт ъ охороя, прМ

|вlцlативних праrцвяикlв, уповноважених тудовим колеlтивом
охорони працi, якi вiдзначились при викояаяfii зцодiв з пiд!иц€нЕя
в покращен}ý }мов нмчаяня i праlх. вiдjначаlи премЬVи ,а

lуспlхи в pooml la наrвнФiФонд) eKoнovn ,арrlqfiи
ПроDодl{Iл проф,лакичну робоl! серед праUiвникlв )Фалови щодо

пп _m розловсюдкеrо{я ВlJ]-iяфекцii' снlду,Рiшення viр.rФацl
JE755/0i l5-07/l8 |

tчi[iстрrцiя КУ <НIРЦ, зобов'яlусrься:
L _ulорiчно до початry на!l,ального року лrюводlrти iвcфymad в кУ
ЦD щодо оргавi]ацii робоп з охорони працi вiдовiдiо до ЗакоЕу

.JIро охороЕу працi" та хакsу MoIty лir56з вiд 01,08 200]року
Ротоб}rги, за логоlDкеняям з тр}довим холективоу. i ]абезпечити

iснrочого piвш охоровя працi, запобiгалшм вилsдкам
rпuму на герлорll К} -HlPtI", професiйниv ,ьворюва}мч lа!арl,ч,
вконmи ]аходл щодо пIдмовки КУ -НlРЦ" r]о робоги в oclнHbo.

пер]од до l0 жоsгн' поlочного рок), ]абе]печли прmяюv цьоlо
cl lrlхял повlтяно_телловий режим lHe цекше l8 град}сlвJ,

у Bcix примiцеямх КУ (HIPц>.



Зр* обслr ов) ючий персонал lасобаfiи ltишвiдуального
iр" "Фч" маlерlалаilи l пристроями дл, lаоезпечення

йr вочi,до jеремiцеяня 
р€чей, ваrа ,юrх ,"р";;йi;;;;#;i

F*l9 ]Il91yT"".Yi'ic'epcr.a oxnpo* злоровЪ ч.раl,и вiл

F Ез пйьги i комленсацii за рботу в такй yMoBai i-:'' i#i: ;;

. aF-irrrKs кУ .(яIPIt,, }обов.яtчють.я
j;HY.::y:.:Tl_:,l,:i" ";J"",*"^ ""',в 

про ol\opo'} лраlх }робстн.,а прФому вц!Ф""",". ь".й й",i'Ъiй,ii'il,il^Н
пlpii КУ (НIРЦ,

]р:"r-" засобJr j}цивИуальноm за\ииу уьла( праэrLпами l ехяI ки беrпеки працr. са:п apli i r п rr нисшссас''о iнформувmп 
"*iы.,p,ib kу',йБц;'Й"*,"".","

сlfrуацiй на робочому,iсцi, на теригорii Кi(Н]РЦD, Особ,.топосll]ь_rrих lаJюд|в щодо ]алоб'l a]rн' ,а чсuнеrп" неоезле"ни,
Фи робOтi i вlrчованнl дiтеЛ,Trlorrt хш.ктrв rобов'л]чсrьсr

_ fuЕсt{овmи гроvадськлй *oir.pono ,а ло.рл**, сюроною власника_{TBaJфo о!юрону працi. сlвореншм бgrпечниl I H.;-i-*"- l"""
жул*:1]:зli".бутовldх умов пралi i перб)ва}ш дitей,шм працiвrикiв спецодяmм, вз}птям i ;,i*"i 

"'-.*jii"-?:з"]1_)у":.:у:т захjтl,у разi виявленt порушень

З. рм у випадit:ж. вЕ,начен'nч 
"",*," .*.""о**""", 

"""";г#ё]:{иftа 
виповiд{i подаяня (сг. 244 КЗпП, сг +t зуоп,i,, i"q, ii.

I::у,:,1T:T:: l" t" iнфо!муsаги працiвнихiв ку (нIрц) про iх,;y1т_?:9*, "I*ч "рм,,;ь" ".i-*",*й"i; й;;;#J'lyу"т:1 в ро]робцi про.рэ,. й;;;;, й;,;;Й#;;



=ц 
ryсдсга!лешi iнTepeciв потерпiлli-х у спiршlх пrгалнях.

.r]фrЙ i rачодiв цодо ус\нення причш та!vатt€ч).,l дтt у проведеннi лФевiрки зна,ъ посадових ocrб з охороЙ
:.t_l г}пп Ll l8 ]vпоП, c,l 2L 24, l8 ]пЛс)

7. KorTpo.lb !r впконаплям KoJteK.тll вDого доr оsору,

L-t tx ociq вiдповiдмьlill\ за виконан]lл окромп

Ф.дсгаllfrкiв clopiн Рпульlffи пФевjрки виконаяш ]обов язаяьоlо?хлrп, вiдловiдяиц апом.,Kl{il доводип rо вlдоvа croplн

пш-лrдятт пйсут*ки вихондfill колекrиввого до.овору та звiти пФtпID(

зе{ш:,], a.:9iр нз заrsлья,х збор&ч трудовоr0 колективу двiчi tia.LpETop кУ (нIРцD зобоыязусться ввесги до щорiчноm звi
01.2005poкyli{оздiл (стfur вихопанjrя колекгиввогодоговфу у КУ (нlPц>,.

колспrrrшrй договiр зберiгасгьс, в КУ <HIPi1> в двох прlrrарlппtах:
! спроI{}i влас}длq Фугий у трудового колективу- Обядвч npo"ip"*o
o]яeoBy к]ридич.lу сил}

8. ]rключнiположёння
L коJЕrпвIiий доmвiр набирас чiняос,ri з дня його лiдппсавня сторонами
Е.Фlпдlйсдннl rtовоm колекrпного договору, кожнв iз сюрiн Mai правоI пр_опозяцii цодо змiв та доповяснь до т.ксгу коjlсбпвяого

у, Ц лропозицii мож}ть б}ти вяесенiдо колеюйвяоло до.овору лише

l :lд т_и vlсяцI ]о |ахlнчення сФок) лil tього hч.lепивного доlовор), ,а
-r|оою одяl(i lз clopiн рlпочиндоться переrоворл щодо умадlцня

rl'apll} la адмlнlсrраlивя} вllповlдальнIсrь вшпо"rдно до .i 'qi
,аr(он) Уl?аiни "Про колеl(lmнt договори l уlоди'', власник дбо

ва)кениИ H,fM оргая пФинен роriрsmи Фудовий до,о",р r*oo.p*; ,ком або )с}н}ти його l rаймаяоl лосади, ,кшо 
'",* 

nopy*1.
Dlftвсгво про прfiцо i не вихо!{ус зобов'язаяь за ftолдоговором, заrrrи предсг нrftiв cropiн вй }чsсгi в переговорах щодо урrадмtя.fu або доповнеяtв коле-*"о,о ло,о"ору, 

"Йоrасrься цJmаФ ч oolмlDi
:,.:-,. е r0_," неопод{пковувая,п чIнlм}viв l m aI_1 'ку' _п;о

l вй 50_ти до l00 неоподmi(оваяих MiHiMyMи ( сr, lr_Z КУ'rrriрб



].L l c]('.lJ]r]ý
18 Змояу Украiяи <Лро колеl"rивнi
необхiдпоi для ведення колеюивних

ЕЕrаtаmся штраФ у cyyi вlд l _i

.а ll,j КУ (Про ацмiнiстратпвпi
до 5-ти неоподап(оваIflD(

поруlленlл), с,т, 19 Захону
mл€кгfiхнi договор!t i угодиD),

w "l1]РЦ* МлкФ^ О В. l !L.a-

хомlт el\ | Воооласьа о.Е. l & -



додаmк l
до колекгивяого договору

Miж адi{iнiсграцi€ю i туд
комунальяоi уgганови

(Нововолияськяй iн&п,озивно_рес}рсяий цеmр)

с)(вА,IlЕно
вгшьними ФораФ,рудоФго
колсmву комуншь!оi уФвови
(ноФволинсьвй IРц'

siд 08 г!уш 2021 рху

Псреliк посдд прrцisпrкis
ýoMyHlrbпoi уст!йовtl (НововOпшпськrй l Рц,

1 пспормовдпsм робочим л!емt
rмv sоже ядд!вrlrсь шорiсна до,лtтков, BirltycтKr

li!fri.щlo до гryякry 5,з,l0 Галузевоi угоди мьх Мiнiсrерсгвом освiти
Уrраiяи, ПрФспiлками працisникis освiти i науки yкpaiHи та

iкtпм об'.днаннrч орlаяil&лfi робоlо.Oаrцlв ) галу|i sишоl освiIи
l-]o25 Dоки рекомендоваIlо забезпечпи яадан}о додаткових вlдrryФок

r ненорvовдим робочиv Jнеv гривалiсrю Jo 7 Kareн lарни\

яа пiдставi Орiснтовного перелiку посqд працiвнпкiв з

робочим JHev (Лодаlок N! l Jo Гаплевоl )lоди]

максшальна кйькiсть калеtцарнш щь
додаткоЕоi вiдryс"гки



додаток 2

до колеIФввого договору
мiж адмiвiстрацiсю i туд

комуяальяоi установи
(НововолинськrЛ iнк,тюзmно-рес]рснпй цеtгрD

схвАлЕно
щмьнпми rборФмп трудового
колсmвч комYнФьноi lфнови
(НОЮВОЛИВСЬШЙ IPIL

вiд 08 грудня 202l роху

прдвилА
внутрlшнього трудового ро]порядку

для працiвIrllкiв комувдльноi устаllовп
(Нововолинськлй iпклюзивfiо - ресурсняй центр),



l. ]агшьяi по-tожсппя

вцlрlшЕього трудового розпорrл(у лlя прац,внпкlв
Fтлrоап(НововолияськиЙiнклю]ивно ресурснийцеFгр) (aаOi

' рото6]еяi ва пЙФавi Типових правr!1 вIlутрitпнього ,Фуловоло

дt ryацiвниldв д€ржаэних заклýдiв освiти УФаiш (ri змiяам,).
шоv МiяiстФства освiти i науки Уiтаiвл вiд 20.12,1993 року

+.гтроваяоt о в vlнiclepglвl юсlичli }краiни 02,0б,l9О4 por) N,

lo КояФи)цll Украlни тоvа,еяни vкгзlни vaJoтb право на
Jro в одерrканяя гараl{говмоi роботи ] оItлатою працi вiдловiдяо до ji

qсrо яа вибiр професii, роду заrягь i робOrи вцповiдно до
1дiбносrей, проФесjйноi пiдлотовки. освiти та з }ре\увмшм

потр€б, В КУ(нIРЦ> цудова дисllиluiна фуюу.ться на свiдомому l

вшrояаяsi працiвяпыи cвoix тудових обов'язкjв i € llеобхiдною
, ,i trl |l l] ,ll l |],l l]

,rrrсцишiна забезпечуФься мподши перекояаяяя та ]аохочення до
ry.цi, До лоруlutfiкiв дисщшiни застосов},lотьс'l з:lход!
яого та громадськоIо вllлив},

Цi rразша поширюються ва Bcix пDацiвякiв
\t rою цrх ПравиJ с визяаченяя обов'язкiв

КУ<НlРЦ),
педаrогiчних та техяiчftих
вФаяовлюють вtт}.rтiшнiйl, КУdIIРф, передбачеЕих яормаffи, якi

а yci m{rшня. пов'язавi iз застосувашям Правш вЕ}арiшяього
, розв'я])с ксрiввик (д!tрсктор) КУ (ItIРЦ, в Nlсжл наданпх йому

, а у випадrах. перелбачеlllп ]lючич Tаконодавсrзом i Правилами
ро]порrдку, спiльно або за погодж€нням з профспi,tковим

ov або професiсю. viсце роботи вiдповiлно ло cBoix rлiбпостеЛ
th.цiвникfi кУ(нIРц, приймаються на роботу керiвником (дирепором)

II. Порядок прхtняття i tDiльп.ппя пр!цiвпfiкiD

5. Грмадяви yкpaim вiльно обираоть вtди дiиьяосгi, не заборояенi

ва tia посцци псдшогiчних працlвникlв
пгиlначльсс ftоби qKl vа]оlь виш\ педа]о,lчн) ocвlI) la

ю сllецiаlьнlсlю яе ниdче сl}llенп маlпФа або o(BllHbo_
,лного рlвня спец,м,ст

tЬ.uначеt ня на посади педаmгiчнпх працiвникjв цеtггру здiйснюс керiвник

ва роботу KepiBB,K (дирепор) КУ(НIРЦD зобов'язаялй
лрацевлаштову.ться:

rrудову хпш{Ory, формлеliу у вgгановленому порrдху:
пюрт, И€Егифiкдцiйний номер;
.-uом або iшIId докум€яr про осв,ту чи професifu.ry пiдrorовку;



Dцi, звijьненi iз Зброfu}D( сил Украiни, Сл!хби безпеки
Пркордовних вiйськ Украяи. tИвiльноi обороял УФаiяи.

охорош вищ!ц посадовпх осiб У$аi'tiи, iяшп вiйськовлх
сгвор€llих вiдповiлlо до ,]аконодавmа Украiнл, та

вцi, звiльненi jз Зфойюоr Сил колпшньоm Союзу i
сял д€ржав rlасниtь сНД, пред'являогь вifiськовий квиток;
пr,о одр}теннr;
!pо нпродкеюfl дmини (дiтей до l 8 poKiв).

Ei маlлтовуються на роботу, що вимагm сп€цjаьних знапь,
i щдати вiдповiднi докумеmи про ocвiтy чи прфесiйfiу пiдrmовку

rЁг!т. по.вйчепня), Konii яких зазiряк)ться кФiвником (дпрек.гором) i
в особовiй спрФi працiввшa Особи, якi приfiмаються до
зо5ов гlаяi подаlи чедлчшй висновок про вцс}rнlсгь
]л' роботи в Jггячiй }cT4oBl.

lEraшrяi трудоволо договору заборошсгься вималати
и роботу, вiдомосгi про ix партiйну та
похо,IDкеншt та докуменги, подаяня якrх не

l\, t\t \

вiд осiб, якi

працiвникiв rамiшуються вiдповjдно до вимол
iнших захонодавчих amiB,

tЬцЬюлФ КУ(нIРЦ>, можрь праlдовати за сумiсшцгвом вИповiд]о

пр цiн!ку пlд розrиску,
ll Ь осiб, якi пропрацюваjи поЕад пjять днiв, ведлься трудовi книжки,

rто праrцо€ за сумiсницгвом, тудовi книжкя ведгься за основялм
рбсгf На осiб, якi праlдоlоть ва умова!( погомшоi оплатIrj трудова
.сlсться за умови. якшо ця робота. о{новною,

_ у трудову кяюкку вйомостеfi про роботу ]а сумiсюrцгвом
за баж rням лрацiвяика кФiвником (диреllтором) або
оргшом ra мiсцсм оснпвноiроботи,

}ýq трудовоi юlжп необхiдно здiйснюваги згiдJrо з iясгрукцiбо .,Про
Е]еюlя тудовп кIJижок на пiдгlрисмства\, в уФшоsах i оргдЬд{iях'',

i спйьв{м нахазом Мiнiсгерстм працi, МiнiсгФства к)с,тицi1 i

l f}фlrгп яа рботу оФоршясгься накаюм к€рiвника (дирекгора). який

.qстrа с.цiаIъного захлсг/ яаселення УФаjъи siд 29 лип{я l 99З рку ffs 58,
Trlloвi tс{IDlсл працiвнжiв зберiгаюrься як докумепи cyвopoi звiтносri в

цл.lда.,rьнiсть за ор.анiзацiю ведеяяя блiку, зб€рiг fiя i видачу
хнюкок покл в€тъс, на KepiBIMKa (шреюора) усrаюви,l] Приймfiочл працiвника або перевоtцчи його в усrаяовлевому порrдку

r робсгу. керisшк (rиреrrор) юбов'яrдийl
Еiсlо{тй працiвнику ilого прsа; обов'язкц та умови працi; ямвнiсrь на

'обоqому 
мiсцl. де вiя буде працюваги, небезпечяих i шкi&lпвих

+обю{чих Фапорiв, якi це яе усун)то, та мо,rФпвi наслiдки ix вппrву яд
rrФов'я; Його права на пiльги i компенсацii за роботу в тдких )товах
.iдовiд{о до чишого законодавства i кол€кгивfiого доmвору;



. @sйомmи працiвниха з Прави,lами вяутрiшньоm тудового розпоряд(у
та rcлеп@мм догýвором;

працiвш{ку робоче мiсце, забезпечmи fiоm небхiднI{l,lи для
роботв засобамr;

. ФоЙстукц Bal н прsшвtJ4(а ,l rEiHIKи безпеки, охорони працi,
lpoT}п(DKerKHoi б€зпекиi

. @айомленш проводrrrи в IЕ{сьмовiй формi.
l], Прmияення трудовоI о договор} vо,l(е маlи мiсце на пlдстlвlв.

l{. Розiрвання трудоюго доmвору з iнiцiатпви адмiяiсФацi'i уФfurови або

ЪЬяенш педагогiчЕt]-х працiвнпкiв ]а рвультатами атес,тацii, а також у
пiквiдацii комунальяоi усrмови (нововолияськfiй iшспюзивно -
цеlпр), скороченням кiлькосгi або штgry працiвнпiв здiйсяtосться у

Lцocтl з чпнвим 1ахояодаэством.
15 Прилfiяення трудового договору оФормлясrься яаказом кер,вника

K.piвlfl{x (диреlтор) rобов'язаниfi в депь звiльяенш видmи працjЕняковi
оФормлену трудову кяижку i провести з ним розрахунок у вцповцностl

!Еним закояодавством, Зашсп про прпиял rвiльненяя у трудовiй кнгкцi
i проводmись у вйповiдяосri ] формуJповавням чшяого законодаэсrва lз

м на вйповцниfi пункт, (гапю Здону,
-'lвеv 

T вljrьненвя вважасrься оставнiй лень роботл,

lII. Осяовяi прis* lr обоstя,rки пр!цiвпUкiв

lб Педтогiчвi працiвв ки мають празо ва :

- }а\ист професiйвоi чсстi, гiллостii
_ вLrьн!й вибiр Форм, методiв. ]асобi! провелеяня

пе,]аюгi.lноi iнiцiативи]
_ triJлвiдуапьну пепагогiчry дiяльвiсть] 

,_ }чаm у громадському самоврядувдяIi
- хорйстування оmачуваяою вiдrryсткою вiдповiдяо до

- пiдэtпцепы квмiФiкацii, перепiдготовi-у, вiльюrй вибiр змiсгу, проФам,

Фганirацiй та устаяов, якi здiйсшоють пцЕицення квалiфiкацii i

l7, Працiвtlr@ КУ<НlРЦ), зобов'язаяi i

. [раlDовати сумлiшrо, дmрrп\r}tsапся р€жиму, впмог стат)ту уgгаяови i
Прэtил внуф,шfiього грудового роlпорядку la дясшплlни Ф rj:

. .ro(oнyBar1r вrмоrи з охорон! пралi, техвiки безпекr. пропrлоr{еr(ноi бе]п€ки,
пер€дбаченl вцпов|днпи правr{лами га tнсгру(цiями.

.6€регтп обладяаmя, пв€кгар, матерiали. мстощ,lяi та наэчальнi посiбнки
mщо. поrсшоваfi вйвiдувачам про берехtл}rве сгамоrrrл до млfu{а усrанови;

. п!жmй бов'язховим опрцодувдltя прOrягом ]_х дяiв ycix фiнансовп та
rоспоlврсьпх нал\одrr€Б, в тому числi й приlл{ятих за ра-хуяох бffгькiвсьlсr\
tа спонсорськ}о{ коlгг,в



Працiвяики усганови в усгановленi сФоки повиttr{i проходmп медичяий
-лrд у вiдtовiдностi з чинlим зltхонодавmвом,

l8 Педаоliчнl працitши КУ"НIРЦ!, пов@нt
. прводrти комм€ксяу оцiнItу лФfiолого_педшогiчllоaо рqjвmry осiб за

piвeБ сФормовмос.i зlйЕ, BMiю та ваsNок бо
осяовш крrгерiiв формувавш BMiB та наэичок дiтей доллdпъвого та
IrlкiФBo.o BiI\T а також oci6, якi зв€рнулися з особисгою заявою;

. робm McHoBю.l rlа o.Hoвi ддп{х коlлиексноi оцiвI\т щодо оргаriзацii
корекш}O{о-рmвижовц посл}т rs псдолого-леlrаr0пчною супровоry з
рахувзшм пог€нцifiнrr( мошшостей та iндивiдуаrъш особливФтей осiб,
Ej маоь особлшi освiтй поФеби]

. прtймав )чаgгь у засйФшх фахiвцiв (коясуfrт rгiв) цеЕФу та
)зала,ъяешях резулrтmь комплексноi оцiнщ де приlп{а€ться холегiа,ъне
рiшею{я про напрrми. оftяг псшолого_п€даrогiчноl допомоm особам з
оФблшtм освrгшлд{ пOгребами /дr, осlб з iшепшriсгю j }рач}вашч
iндвiдуальяоI лро.рамл реаб jлiтд]ii;

. orяайоvJтовfiи б!rькь iодrогo l батькill або raxoнlФ( прс!сrаsшв шmrни
j осбливш l мсновкоv лро кошексну оцlrJ<)
пси)lолоепедаmгiчяоm роtвигц . }чоsами навчмl0
ледаmгiчlflr( послуг у 1шадах освiти;

. вшначати потрбя в асисгеlIгi учш таlабо супроводi дплни з особлrвиt{,
освirfllми пOтребали в Itlхлю]}fi ном} класi tгрупl l:

. визяачав piBeнb пiдФимм особи з особливими освiтяiми потебамfi в

. пр,ймm учась у робо,i коvаlц супроводу lахладь ФвIп. де навчдdьс,
Дтя (учяi) з особшrtrми ocBiTHiMt' пOФебми|

. узалавнювапr ре}ультап коiiплексноi оцilш (в електронному та
Ф}ToBaroмy вшлядi) i зб€рiгаrи в цеЕrri та яадsэfiги баrъкш (ошому 3
бfiькi!) або закош{lд, представшам длшни або ж осбам, якi мдсrь
особлвi ocвimi потеби за rп{сьмовим звервенням;

. щдамrи реком€цдацii щодо фрщадlм, вшояаllllr, t(ориг}ваш
ilцlDiдуа,ъш програм розвитlc/ дiтtй або ж осiб з осблшиш освiтпiми
пmребами в часгr*{i нсдд{lл псволого-п€даrогiчяlr\ та корекцiliно-
розвигков}fi послуl, ,Micn. форv ,а vетодЬ ocвllнп посл}1 вiдловLдrо до
поrещiftflо( мФ&rвосгеЙ дtтгlisii

. надаэаm консуJьтацi1 та взасмодi{п з педаmгiqш.jми працjвюп(ами закладiв
дошldfuноI, ]ала]тьноl серелrъоi лроФеtiйноl m шш{J( ,rамадlв освlп, ,i

гц{га]ъ органiзацii ilrФзшного наэчадlя;
. tадамп мgtодlrчну доломоry педаmпчн}о{ працi!шая rахладi!

доцкЬноi загаrьяоi сФ€дБоi: профсiйноi та iIш закладЬ освПц
бgтъкаfi (одяому з fubKiв) або захонlш предýrа$iикам дiтей з особ,mими
освiпши потебамл шодо особmосrей оргаяiздхl надаяш пси{олого_
пе.Oаrолчюд m KoPeюriifro-po]BкIkoви)l лосл)| гахп дilяv;

. вза€модiля з педаrолiчIlм працiв!о{кsми захладiв дошкьноi; залаъноi
серед}ьоi. профсirшоi Ia 

'lfllllrt 
lаJФддiв ocвin щодо вконаяrц



рекомеIцацiй зазначешо( у висновlry це}гру, щодо проведе}tл оцirrки
розвmку дmию з особлвими о.вiпiми потребами;
аадамв консул}тащi баькам (одному з багькii) або заrошдlм
пр€дсгаппdФм дiтеЙ з особлвuiiи ocвiтl{iiol пOФебами сmсовно Mepeкi
эама,дь дошlльноl загмьюi середъоii прФ€сiiшоi ocBiTи для здоб}rтя
повноi ]ala?rbнol середБоi освПи, vеш.lчнrщ Фшаънli\
pecypciв дпя надаш посJгlт та,ки,v лтям;
кrдrваги консультапrrно-просвiт}шщrf допомоry бfiъкам (одному з
баrъкЬ) або з {оюд{м представm.rкам дiтеfi з особливlдд{ ocBiпiмn
пOФебами у Форм}ваmi позrrгrвноi мmшацii щодо розвитку тм дircй]
надавm корекцiilно_рзвпкову та педаrогiчну допомогу дiтям з особлшпи
освiгнiми п(}фебамl1 } lмада\ дошкшноI, ]srальноl
с€редlъоi, прфесirноi освiтц дiтяц Ki ве вiдвiщдOrь зашадr допкiпьяоi
ocвiп та особам, якi закiшшл наsчаlоlя у замадах освifi у м€жах сво€i
Фаховоi комлfiевцiil
приймfiи учаfiь la орlая,lоврfrl и iяфрмалiйяо-просвlтнл!ьц дlqльяlсь
lllпяj{оч провсдснlл конфер€нцiй. ецIнФlв. lасiдал ъ rр}тлим сIOлоч_
майФФ_класlэ ? IшаЕ орlаяl]ачji наддФ пс8о lоlо-педалоl iчш 1а
кор€кцiйно-рmвиковб посли дllяv ra особы ] осблrsилл освiвIми

взасчоlмти l oplaJ{aш vlсUевого (амовряд Bar{lя. ,aмiцltш освllи,
здспадвiiи oxopolfl{ здоров'а захлада}|и соцiалъного захпgry, слубаш у
справах дiтей, фом4дсьпми об'сдндпrями щодо ви,lвлешtя та надltяня
корекцЙяо роъ}flкови-\ педаrоl iчш пФдг !iгям ta
особам, якiмають особлrвi ocBiTHi пgгребиi

фmи }часБ у пiдгOговцi поrоqша( та пфспекrхмш( rlпаяiв КУ (НIРЦ).
орIанiзацiЙно-меюдячних доiтм€miв]
весп вiдловiдну докуменrщiю КУ icllРЦD]
вt юв}тmи повап до баьюв. культурно_начiонUьrоос .DАовни}. imоричrон
Lопоflел УФаiнц Фаts ло\одкення. дФrавноlо iсrlхаJrьного усфою,
вi.Ф,jя}оr( ви влаоФ, дбай,,ltве ст:в.лешя до вавколлчшьоm с€редовшца;
додерr(алня педаrоriцоt mши морал, повакmи lшяiсБ дпш{,l,
за-1]1щаги дiтей та осiб з осюбливими освiтяiми пOфебами вй будь_ях!п форм
фIrпною або пс}iY]чяоlо насшьФв4 rалoб|гаги Ulкiдl. посгiйно пi,щичщап, свiй профсirfurit piBelъ, педагогiчну майсгФнiсь i
заrальну культ}ру.

19, Коло обов'язкiв Фобiт), що мs€ кокrий прдцiвшк за свосю
сrlецiа.lьяiстю, квалiФiкацifiо чя посадою, вt{!яачасться лосадовими
i'lсгр}тцiями i положеммп, затвФджеяrми s уýталовленому порядку
валiФiкацiйнши довiдкfl(лми посqд сл}тбовцiв i тФифно_валiФiкацiйншrи
IюЕiдftами робiт професiй рбiткпкiв, Положеяшми i Правилами
шуФiшнього рзпорядку КУ (НIРЦD, де цi обов'rJки коккрепвуються,

З по.адо.и W обов'я lками працiвш о]найочлюсгься п iд лiдmс

Iv. Осповfii обов'язкt *.рiвfilll(i (д!ростор.) КУ(НIРЦ>
20. KepiBBиK (шрекгор) КУ <НIРЦ>. зобов'rзаний:



сгворити налахЕi умови для прод}rФяоi працi Фа\iвцiв (консульта]{ в)
кУ <НIРц) пiдв!щенн, 'iхнього фахового 

' 
квалiФiкацiйного рiвtи,

впровадкенItя сrlаснrп методлк, проведе}rrrя комшексноi психолого_
педагогiчвоi оцilrкл розвпку дiтей (осiФ, Eoвiпix т€хнологiй яаддfrя
пспхолого_педагогiчшх, корекцiйно_розвЕковrх послуг дiтrм та особш з
особлиэими освiтяiми пOгребами;
ввяачItm педагогiqвим працiвникам робочi мiсця, сво€часяо довод]fги до
вИома розклад заllrть, заб€злечувати ix необхИними засобани роботп:
оргаIriзрfiти пiд!иц€ння к9алiфiкацii педаrогiчних кадрiв, ix sг€сrацiю,
прахове i проФесiйне яа!чаяяяi
ъбезпеч)ваlи вимати lаробilноi rlпmи педФllчним та iшч
працiвникач } всrаяовlенl строки надавд|и вЦIryflкя Bciv пpa]riBнLlt(aм
устапови вiдловiдно до граФiка вiдпусгок]
забезпечmя умови техяiкп бgзпеки та охорони працi, належне Texнiтre
облалнаяш Bci\ робочи)\ Mlcllь, шо необчiднодт| виконаянс працiвю,лахи
1рудовпх обов'язкiв;
дотшувmись чпняого заловодавgгва, аr(тивно .rкористовувати заспб,
щодо вдосконалеш )прш пям. зvlцяеш, грудовоi дисциmiни;
додержуватись умов tолеюшвого доювору, забе]печувати надfuФ
працiвнихам устаяовлених пiльг i привjл€iв;
сво(часно подаваIи упФноваженоvу оргаяу ) праэлiяня освilи
сrагисгrняу, бухга"ттерську звiтнiсть, а талo'r iЕшi необхiднi вiдомос"гi пр
рботу та потеби КУ (НIРЦ>;
за6€зпечуваm яалежпе }тримаш примiшеtд{я, освiтленяя, веtпr,ляцii
обладнаям. gгворюватя llалежяi умови rця зб€рiгмш sерхнього одягу
гrрацiвникiв уgгаяови. дiтей та вйэИувачiв,

v. Робочtlf, чrс i Пого вliкор!стrпп,

21, В КУ (НIРФ всгаяовпи п'rгиденrшй робоqпй т,пкде}ь з двома
вихiднимл днями (субOrа та недiлл). При п'ятl.ценному робочому тия<нi
цявалiсть щодепоi робmи, час початку i закillченlя роботи i обiдtъоi перфви
виrнача€ться цими Прав}rпами sЕ}rрilчtъоготрудоЕого розпорядху,

Всталовmи такиП режш роботи установи:

ддя Дtя
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ПрIdом грмадrн фахiлrимя
(консульта]гамrr) кУ (нlРЦ> з ycix
пш,дъ, що нмежfiь до i'х

Тадfuш корекйfittо _ розыпков.,посл}т та комIиексяоi о!iки
псrхолого.педrrогiчноrý розвmry

Ъйй-тйБцi цойй
кУ iнIРц, пlсля проведешя
комrlпексноi оцirftи лсююлогG
педаrогiчноi розвI{гку дiтей (осiб),

цот,fхяФим графiком

BiBTopoK

За окремЙ

Пlсй;йедешйййекснd.о
лсихолого_педалогiчного рсавmку.

_ 20 наj)рочна робfiа la робФа } ви\шнj la cвrlKoвi
lаJ!чеш окрсмп праrjвникiв до робоr и s усtаловлеяi
допускасrься у вияятковrх випадка\, передбачеIп
письчовиv яiкfuоv кФiвнлка (дирекlора, КУ
профслЬковоlо Koмllfll, Робmа у "иiц"й д"о мо*"

сгорlн. я&jаянqv iяUrого ,ня випочинff\ або
подвih{оv} розмiрi

З0. КФЬlrпх (диреr-тор) КУ (НlРЦD може залучmп ледаrогiшOо(
прfuI'внIflOв до.чфryъацня в усгановi, ГраФiк чФг)з flr, i його тривалigrь
1атв€рджу. кфiвних (дирепор) усганови за лолоlDкепям з пр4слiповlп

22, Всгаяовлюсгься л'яrцдсяяа тривмiсгь робочого тижня:. для ледаrопчних працiвнихlв згйно тариФiкашl- Jo гоrия на т}ol<деь,_ llllя lе\яннm працlвникiв rгйяо гариФlкаril 40lодrrн на lt fдень
, lJ t сlаяовли дл, yci\ пралlвнкIв обiдню перерв) проrяlоч З0 чвилин(враrов}ючи 1е, цо працiвкики sIльно sикорисюв) ють Uей часr,

24 Встаяовlля час почmкч та]а{lнчення робочого дня
'.хп, дирепора га педаJогiчнж прашвникlв - i в зо no tь,зо,
'дlя технiчнrв працiiникlв ra окремим rDафlкоч

25 Вс-таяовгrи передсвятковi дяi, ,iKliM, .u l короl|диvи на l од}fliч
робочоm час},

, 2б, В межах робочого дu педаmгiчнi працiвшки КУ (нIРЦD noBlHHi весги
Bcl ыrд'r навчФьно_чglоллноl та коре*цlйно_роlsлкоsоi рбоги sцловiдяо допосади l пjал} робOги,

27, У pa]i хвороби працiвники КУ (нIРЦ) rобов.я]аяj вчасно повiдомиги
кФlвника {дирепора) ку .нlрц. про яеввiд на робоlу Лри висутносli
педаrоl Iчяоl о аоо lяшоl о працiвяrка ) стаяови KepI вник r лирекl ор; юбов:я rarffnтФмlново вми ,a\o,!lB шодо його jапriни Iнlлиv працiвником

28, У pa]l одухмш пiслq хвороби працiвники )сrаяови jобов я,t&ri

цНll'ц$ про час в}[\оду на робOrу,
дяl не доIryскаФься,
.фr, них вихiщi двi
l]аконодlвством, ]]а

<НIРЦD з дозво-ту
компенсуватися, ra
у грошовiй формi у



Заборомсгься зал}чам до чФгуваш у BLD(ИHi m свлгковi днi валiпrих
,{iяок i MaTepiB, якi Maloтb дiтей BiKoM до З_х poKiв, Жiнки, шi мають дiт€й з
iшалЫсгю або дiтеfi вIкоч вiд З до 14 poкlв не vоrqть ?ал)лlrпlсь до
qерг}ташя у Brxiдri i свягковi дri без ix зmди,

3l, ГраФiк надання щорiчн,х вйryсток скл4даФься на кoxолd хал€ндарl,rй
piK. погод{ryсгься l прфспiлковиfi KoMIteloM. ?mверФlryстьс, керЬшхоv
(дцр€кгором) КУ <НIРЦ),

НадФlня вiдryстки KepiBm{ry (дирепору) КУ (НlРЦ, офрхля€ться
HaKaJoM упоlновменого оргаяу }правлlняя освiти, педагогiчtод,l га тt оdчiflм
працiыlиf,ам наказом KepiBHKa (директора) кУ <нIРФ, подй,iдlycTBl на
час, ш доп) скаfiься за про\аяням працiвн ша ,а yMoBrL шо осно!па п шгmrа
була яе м€нше 14 днiв. Перенесеш вiдrryсгю{ яа iший flрок допус@тъс. в
поря!ку, всlаяовленому чияяw закояоjtвством,

Заборо}ябься ненаддянл дrорiчноi вiдrD спл прOrяюм двоч ркЬ пiщпд
З2, ПрацiвЕкам забороня€тьс,:

" змiнювати на свiй розсуд розклад зfuль i графiх рбсти;- подовжува l и або скорочува l и Фшалifl ь rаяяI ь i перФв Mlж нлми,_ пфедорrlаrп вш(онаtоu трудових обов'язкiв iш.IIltм особам;
- паJliяш в ycraнoBi;
_ доrryскmи дiтей або осiб до установи у разi хворобц яка може загрOrуrsr

здоров'ю iвшt { дiтеЙ та дорослих]- догryскап сгороннi\ ооб до кабiнеriв без д(r,во,ту нате адмi}лсфацil-i
Заборош€ться Е робочий час:

- !йволiкаrи педаmгiчш працiыппdв вй ix беrпосФ€дяiх обов'вкЬ длr
расri в рiзtrих гоýподарських робот&ч. не пов',.зчtш з ocнoвlloio
дiяльвigгю, за впнягком виладкiв, передбаченL\ чияяпм заковод,tЕством.

vI. Зrохочеяяя li ycllixй в роботi.

]З, За зраrкове sиконання cвoix обоs'язкiв, тявалу i бЕrдоганну робогу,
новаторство в працi застосовуrоться заохоченш: вiдповiдно до Положеtня гФо
премiювапня за рахунох eKoнoмii заробiтяоi плати, Положеяня про наданш
винаrороди за суllлiяну працо та ]разкове впконання сл}ъбових обов'яlкiв.

34 за дося.ненн' висошх результатiв у надавяi корекцiйно_розвиrковюr
посл)г la провеJенш коvгlлеkсно, оцjш пс полого_пе]а о| iчного polвlтlк),
викорисrання iвяовацiйп}rх форм та мgгодiв роботи та запрова]Dкенrл власного
досsцу робOги з дiтьми з особливими ocBiTHiMй потребамп педаrогiчнi
прац,вяики предсrаляються до яаrородкен}я дФжаlяими на.ородами,

звань, вiдтаченяя держав}ши зяаками, Фамотами й
шш!мп видами моральяоr0 l маrерильного заохочеЕня,

lаохочення оruлош)lоlьс, в Haxe}lj Jоsомться !о вiдоча всьою колепивl
ус1 аяови i lФосл ься !о тр) довоI кн жки праUiвtш ка

З5. Пралiвникам, якi успiшно i сумлifiно влконFOь cвoi обов'язки,
Ha.la}oтbcc в лфш) черl) перевали iсоцlальнl пшLlи в межд сво])\ повноважень
i la рьунок власl{lоi кошliв уglаяови Iахич пралIвникаfi надап ься lакож
леревага при просувмi по pбoтi,



vII. Стягпе!fiя m порушGllпя трудоsоiд!сцlплiпll
Зб ]а порушеш{я гру.Oовоt дiсtл{шiяи до працiвнru{а vоже бии

застосо!ано одtrн з TaKrfi вядiв стягнеItня: догма, звiльненш,

.]:й_ьнлеt]}u::к ч:чlшцфне flлнення vоже бли jас|осоваяе вшповlдяо
п п,j.4, /. U ст40. сr,4| к]п]l уФа|п
__ До застосуваяяя дисциrlпiнарного gгягненlя херiвник (дирекгор) повинен
rажа_ши вц пор},lIJпим Фtловоt мсrлrплiш письчовr поясlrен""у виладку вiдмови прдriвн}fiа дflи письvовl пояснен}ý, смадапьсqвцловцял' аю з присrтяоfiiJ-х осiб

Д,сiпплiяарнi стягнення засгосовуютьс, безпосередrьо пiсля виявлення
провпи, але не пilяltле одноIо чIсяшr вlд днп -'

r"ороби працiЕ"*а дбо п"р.Ьщ""* Ь- у,""lffi
Дисшr,лiнарне сlягнешл не може бли нашадене пiiнiше lхес,и мlся!|в |

дл вчш{евяя поруlленlл.
З7, 

, За коr{не порушеlllя трудовоi
дисциплlварне стяш€нм.

rиLциrlпiни llаюа-qа.ться о.]не

]8 Дисолмlнарне сlягнення огоlош)пься в HaKa]t i повцомля.rься
тrр Lвников| пц пцпис

з9 яшо прйя|ом року l дяя нахладашя дисциrUIjнарноIо стяlнення
пралIвнлка не буде лlдда{о новочу дисциплjнФном) .,"i*"*., ," 

""вlажа('] ься |:tкш. цо не vа{ дисцltшiнарноl о cl яl неннr,
яшо лрацlвник не допуmив нового пор}чlення лрудовоi дисUиллiни lдо 1ol о жпрэявив сеое як суvjiнялй працiвнж. lo бути ,няте до

]ак lпеян, одноl о року l]pol qгоv стрку д li длсцим,"арно- п яi 
""ння 

r*o,1
заохочення до працiвника яе .]iютосовvютьс,

40, Ксрiвник Gирскор) КУ .НtРЦо 
"u. право замiсть накладfurrц

стrгненrя передати п{гаяш про порушенlл трудовоi
дисцлrLпяи на розглrд трудового колеплвч,

al Працisнлкл. офаяi до склал, прiqспiлкових орlалlв i не звilьненl вц
вирооничоi дlяльносlj. яе vol,-yr ь б}'ти пl!даяI дисlиплlнарном} сlялненню беt
попередньоi згодr мiського комiтсгу профспiлки працiвникЬ осЙп



Додаток з
колекгвного договору
l 1рудовIш колекгивом
комунмьно1 усгдrови

ПОГОДЖЕНО
З профпiлkовим {омiФоff
управлiяп, фвiти виtrондвчоrc
комiвг} Новофrин!ькоl Ntько] рdи

вiд 08 Фудя,2o2l роrу

l,

lв&rюзивяо_рсс}рсlrий цент,

схвАлЕно
Фьнимп збор.ми тrдового
колеft ву koMJHФbнol !сънови
"нововФлнський lРu,,

вiд 08 rруля,2o2I роkу

по,ro)к.пllя
рiчпоr гро|довоI ввпr гордЕ

псдrго| iчяlrr прrцiвЕпкirl кочунLlьно-l уfi rH;s!
__ _. __(tlововшIllпьrrП iпкл|о,Istlо_рссурсfillI ц.п|рD]. су,rtплу прrцп цr tKoш .хкоо.по! сл}тtбовхr обоs.r}кiв

lЦорiчну грошову впналороду педаmгiчним працiвякам, KpiM cyMicHKiB,

- 
:Ij:lH}, щаl!о, зразкове викояа,rня сл})I6овtlJ( обов',зкiв. праэЕ[дн}трlшяlо.о розпорядlry;

.,т:j"в"j_в:t]Y.нlцlаlиви.впровадженя,передовоголедаlогlчногодосвiду.
lннозацIиних Iехнолбгlй,

- лась у кок}рсах ФаYовоi маЛФФноgгl. протам, vgгодичнич
реl(оме}l,ацiй, виlФовленн, корешfi}п ;асобiв наэчФ;,. проведенн, на високоч} професlЙном) piBHI кореIlшйно-розв,flковю(

- Jр} к) ваяяя своil прдь, р |робок } науковiй та педа ol iчн lй mфl- 
]ое|:жеяtв та вихорисrшяя }чбово_чатерiальяоr ба]и l; lexHBM,коов яазчаяtu, оФорv tеяt8 кабlнетlв виlоlовлекнл наочнос1I:

- j:jзa1]* вIlмог 1 охороли працi та техяiки б€]пеки, саяiтарпо_гlгlснIчного режиму
КочJIи м lлорiчну грол]ов} sинаrород} вrlдl.шмься в Mе)ffll.\ ,]al альнл\кошlв, перелбачених ючлорисоц KoM}Hалbнol }сlшовл,rоTчlр чlорцноI Фоlловоt вияаороrй не може перевиlцувmи одно| опосадового омаду (gгавки зФобiтвоi плати) з }рахуЕаяяям пjдвицеяь.

]



4. Щорiчну Фошову вшаrороду не даэати]
- при оголошеннi дисщflпiнарного стягненшl
_ при фубому порушеяяi Положень, iнсфукцiй та iших ]аконодазчих

5, шорtчн) грошовl винаrороду ледmllчпч пралlвникам надФmл на
пiдсrаэi на(а]у дяректора ку (нIРц) за погодженЕsм i:t проФспiJповим
комiтgгом усгавовп,



пого.ФкЕно
з профлйюаьм kомiтФм

KoMl,еп ноФmлинсьюl M(bKoi шиllр.Фхоп ll! 3,a

аiд 0Е Фудял 2o2l роц,

оGАлЕно
Фшьпш,бормя тудоФ.оkолепиФ KoMy!шbHoi успао!{(новоФяЕськх'i lPl_t,

вiд 08 грудя,2o2l рry

1.1. кол.rтхs нововоI||пського
лрёмiю€ться !t:

|tllсlю},.вно_рссурспого цсfiтрJ
- творче виконашrя працiвнпкзмя .цап i I

м_агерlа,lьяо-lемвноiбаrп, ..*ор.й у,о",- оц;*" рu""","ЙЙiаrлоl о педд or rчяоr о досвiду:_ lнlulmивнlсrь i ре]улыапrвнi(тьoplанiзацil продупЪноiпраШ:
слстеми ефеfiиiнлх r o

ЛОКРаЦеняя ФIjичяоlо о",",n,.,,," _"'j]" 
ПО ]vtЦЯеЯtОО TДОРОВ 

Я

'; 
*,,. 

"."с 
i*,"" *"i-*i,,J ii-;"К-'*",о"1вtfгковоl робоl л j

_ 
'"зт** 

*.ле*ти,оч }.аJ,.;и ]е\яIки бfiпе@, санlIарн,iч IгlгlоIlчн,п\ норм по oxopoнi жшггя дiтей:_ по пцсучкаl лоlовносгi yclaнoв i lаклад'
ло зшц iB ДО НОВОГО Навчального рку,

- до д€ржавtпit та лроФесiйних свл,

'' l;fifi;li ,":","isr,к! 
коv}л.льлоI у"'itiовх vo,.ýlb б}тп

. jyT|, "-*, реlульlаtи у робmi l дlIьми l особливили осslгнivи
_ поgriйgе удосконалення педагоriчноi та

"*_"""* 
i:"e*",*.; 

";;.""* ffiй:'HflЖiij*d"ч*.,_ 
'яачн} роооD по оснадJенню кабнегiЕ. обладнанЕя хореюхйяиvизасооами яtt!члнrя. нflочяямл посlбникал
органiзмi за.чолiв шоло;;;;;."#1iТ;-:fii?"lРеlиУЛЫmШНiСТЬ в



сисгемаlWяу ЕвультативЕу роботу iз забезпечення пслiyолого_
пеlвгогiчноm супрводу та надання корекцiйно-розвmковш посл}т
дiтям з осблвиr{и освiтнiми потребдми;
премlююъся пер€можчI l )часlmи обlасн,{ч ra всеукраlнсьш

балаторiчяу сумлiнну працю, досягн}тi успiм у робmi i у зв'я]ку з 50-
55-60-рiqям вiд дrя вароФкеняя:
до держаlliих та пtюФесiйнж свп.

Покдзпrки iумови прсмiювання rлмiн iстрrти вяо-господарськоt о i
допомiжпоt о персопr-|} комуtrliJtьпоiусIrновп

Ддмiшiстрrтrшьгосподrрськпf, i допомiжпIlf, п.рсоIlr-п комупfпьпоI
устiяов! прэмiюсться ]i:

сл}тбових обоs'язкiв по забе]печенню

установи, саяiтарно-гiгiснiчного рекиму,
сушiяне викояаш c.oii
високого рiвня роботи
маrерiа,lьно-техяiчяого психолого-педагогlчвого

gгаяi примiщеБ обладяання,- утимаявя в яалежвому ексmуатацiйному
iявеЕгаря j териlорii;
дот!пманш правш ! яоDм з охорони працl;
до дфжавнж та лрофесillялх свят;
]а багfiорiчяу сушiшу лрацю



ПОГОДЖЕНО
З профпйхо,,U юцiФм
упрамiян, фьiп ьиюпDсого
комirЕтуНоювол,нсьхоiмiсьхоlраФ

ьiд 08.Dуды 202l Dоку

додаю* 5

до холе31юяого договору
мiж адяiйстрацiсю i тудо

комунальвоi усrановл
(Нововолппськ{й iI OЕозIвяо-ресурсний цеlrФ)

схвмЕно
ФФьяимg зборши rрудоБоrо
@.xmy хом}пФьяоi уФво.п
(Ноююпясьшй IРЦ,

вй 08 гDудня 202I Dora

Ком плеt(сffi ]lходD Hr 2022-2025 рок,
подосяrяснню HopMrTчBiB беrпекш, гiгi€нп прlцi i виробr!чого

середовпщi! пiдвпш.llllя iснуючого рiвня оtорони прrцi,]дпобir!яня
вппадкiв !llрбнtчого TP!BMlтtrмyl tBrpi*l проФtrхворювrtь

Найменrъм змодiв. робiт

ПФеглядав та ввомги в дiю
iнструкцii з пmаяь охорони
працl т. осзпехи жп.дlяtrьвосrt

ТФмiня тщ

I
l

1

J 4

lдлеекгое

5

охоровя прдr1 та прФш Te*tKп
Проводлв iнcтpyюaжi ],

бвп.ки з працrвнпками та
зробпи вйповiднi запися

Забезпеч@ вкояаш заходiв
прот!пож€mого 1ахисry

ЗабезпФ)шп прхолi(еш
пDацiвшкам, проФiлакгячного

ПерiодЕчно ( l par на трл роки)

. мсдичного огляq]

_

N9



hбезпФm установу м€дичяою

)бсrtж}ъffг1t технiчнrй сгдr

lfiзвачатв потрсбу в зоýому
бладвавяi. матерiально-
Ехяiчя!х зФобýх безпекп та
шiтsрно-поб}товому

lабезпечуват}l прrдбшш
нsентарю] техяологiчяого

}вконувпти угодп щодо
юлiпшенн, умов праш
часликiв освiтього пDоцесу

. Заход, спрямоваяi нл покЁдеm сплу охорош працi в уlrшовi

202Ip,)

202lp )

iи



IIротокол ф 3
зборiв тудовоm колекrшу

хомуяальноi усгановя (НововолIrнськrй iню!озшно_рес}тсtоfi цектр)

l2,202lp,)

12 202l р )

z,202l року Час проведення: l4 00

CyTHl]
m б чоловiк: Макара О.В., Шиrкар}к_Корун Л.С,, Домаяська c,L,
олаgчуfi А,М,, Даiшок О,Я,, КравсеЕкова О,],

ЯДОК ДЕННИЙ:
Пр рiшевяя утласги колепшв}rй доmвiр у новiй редакцii,

хАЛи:
фу О.В, - дирепора комунальяоi усгаяови (НовоЕолияський iях.,позшяо -
рсlпrй цеtIгр), яка поiнФорму!ала присупliх про необхiднiсть ушаленш
шя щодо успад Iл колект@пого договору у новiй Ёдахцii дас
lпеченшм спрmл@п }тов rл, ефекrшно, дiмьнФi пралlвникjв,
ренш соцiального l магФlального добрбуry вЙповlдrо до пооаяови
нgrу Miнicтpiв вш 2 1,07 202 l роý ja М ?65 "Про BHeceHr{Jl tMlH до депrх
!нов Кабiнегу MiHigФiB Украiш{ щодо органiзацii наsч rIя осiб з
п{вими освiтнiми лmрбамD.

тУПиЛи:
lяська С,], _ фахiвець (коясультш)
lоволияськиfi iямIозвпо-ресурсний ц€t{гр)
Fгшми договlр Mlr( щlмlнlсrращсю та колекгив
Ьвуючи змiяи, винlаденi я Посrшовi

I
lви

комуяальноi установи
iз пропоrrцi.ю укласти
ом комуяальноi устаJlови,

АЛиЛи:
tняти рiшеllllя про умадшня доmвору хомуншьяоi
юви <Нововолияський iяклюзпвно ресурсний цеятр> у воsiЙ ре,rакцii з

.ували: за бi проти 0i }аримаqися 0,

ва lборis тудового копепиву,
пор кУ "новополинсьl.ий IРц" .//J о в uаьара.---

gгар зборiв трудового колекrиву.
}ець (консульта}гr) КУ (нововолинський IPll), С,LДоvаяська
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