Нижньосироватська сiльська рада
Сумського району CyMcbKoi областi

вул. Сумська, 167, с. Нижвя Сироватка, Сумська обласгь Сумський район, 4235б,
теп. б94 - 209, код 04391457
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Завiдувачу .ЩНЗ (ясла - садок)
<Золотий кJIючик))
Мельник А.М.

Щодо ресстрацii змiн до колективного договору
Нюrсньосироватська сiльська рада Сусмького райоIry CyMcbKoi областi
повiдом;rяе, що 14,01.2020 року за ре€стровим номером 02 проведено реесцачiю
змiн до колекtивного договору мiж адмiнiстрщiею i профспiлковшr.r KoMiTeToM
Нюr<rъосироватського дошкiльного н€tвчЕIльного закладу (ясла - садок) <Золотий
ключик) на 2019-202З роки.

Г.М.Носенко

Секретар сiльськоi ради
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ЗАТВЕРРI(EНО
загаJьними зборами тудового колектIGу
HroKrъocrpoBaTcbKom .Щ{З (я/о)>Золотrпi к;почrк>

Проmкол Ns 3 вiд 02.12.2019 року
Проmкол Nэl вiл 03.01.2020 року

3мiнu do колекmавно?о Dоzовору
л,t i

ж а d iH i с mр ацi ею i пр о ф спiлко в u]й ко 74 ime m олl
Н амсн ьо с uров аmс ько?о d о шкiл ь н о?о
н авч aJl ь н ozo з акп аdу (я сл a-caD о к)
tvt

к3олоmай юlючtлк>л
на 2019-2023 рокu

Нrоrсrя Сироватка
2020 piK

На пiдставi рiшення атестацiйноi KoMicii по атестацii робочих мiсць
нижньосироватського дошкiльного навчzшьного зак.паду (ясла-садок) <золотий
к,Iючик)) протокол ЛЬ2 вй О2.|2.20|9 року згiдно атестацii робочих мiсць за
улrомми працi для визначення права працiвникiв на пiльги та компенсацii,
пердбаченi чинним законодавством та наказу Nя19l0l-| 1 вй02.12.2019рокупо
lЩЗ (ясла-салок) кЗолотий кJIючик)) додаток Jф2 та додаток Nч8 до колективного
договору мiж адмiнiстрацiею та профспiлковим KoMiTeToM Нижньосироватського
,ЩlЗ (ясла-с4док) <Золотий ключик)

викJIАсти в рвддlщli

-

-

Додаток Лb2 кПерелiк професiй та посад працiвнlпсiв, KoTpi мшоть
прilво на допдати ло заробiтноi гшати згЙно ст. 7 Закону yKpail*r <Про
охорону працi), нiкff}у MiHicTepcTBa освiти Yкpaimr Ns l02 вй
15.04.1993 р. та протоколу атестацiйноi KoMicii Ns2 вй 02.12.20|9 р.>,
.щодаток Nо8 <перелiк професiй i посад прачiвlппсiв, якi мають право на
додаткову оплачуваку вiдгryстку за шкiдrп,вi i Ba:lKi умови працi згiдно

ст. 7 Закону Украiш.r <Про вiдпусткиD, постtlнови Кабiнету MiHicTpiB
Украirл.r вiд 07.11.1997 р. Nч l290 <Про затвердкеннr{ спискiв
виробниrцв, робiт, цехiв, професiй i посад, заiпrятiсть праlliв1l1дli*

"
яких дас право IIа щорiчнi додатковi вiдцryсгки за роботу iз цткiдrрвr.ъ.rи
i важкr.шuи уt!{овап.tи пратf та за особлIвIй характер працi)) та протоколу
атестаIliйшrоi KoMicii Ns2

вй 02.12.20|9

р.

Керуrочись Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 10.07.20l9 М 694
внесення змiн до постанови КМУ <Про затвердженЕя Порядку надання
щорiчноi основноi вiдпустки тривалiстю до 56 календарних днiв керiвним
працiвникам навчальних закладiв та установ освiти, навчальних (педагогiчних)
часпrн (пiдрозлiлiв) iнших Установ i закладiв, педагогiчним, науково-педагогiчним
працiвникам та науковиМ працiвникам> вй 14 04, 1997 Ns 346 додаток Nsl0 до
колективного договору мiж адмiнiстрацiею та профспйковим KoMiTeToM
Нижньосироватського .ЩНЗ (ясла-садок) кЗолотий кпючик)

пр

ВИКJIАСТИ В НОВЙ РЕЛАКrЦi

-

Додаток Ml0 <Трша.пiсть ocHoBHoi щорiчноi вiдгryстки працiвнlлсiв
Нrоrсrъосироватського .ЩIЗ <Золотлй кJIючик)) (згiдно Постацови КМУ
Ns694 вИ 10.07.2019 року про внесення змiц до Постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украirш вiд 14 квiтня 1997 р. j'.lb 34б (Про затвердженrrя Порядку
надtlшu щорiчноi ocнoBнoi вiдrryстки трIаалiстю до 56 календарtптх
лнiв керiвнlлrл працiвнrа<аlr,r закладiв та ycTElHoB освiти, нalвчtlльнlD(
(педагогi.пrшr) частин (пiдроздiлiв) ilшrюс установ i закладiв,
педагогiчним, науково-педагогiчнl.п,t працiвн}il(ам та науковим
прМвшпсaм)), Закону Уrqраiни <Про вйгryстки)) вИ 15.11.1996 року зi
змiнами та доповненцями вй 30.05.2019 року Ns2728-VIII.

)

Додаток ЛЬ 2
до колектпвпого договору мiж адмiпiстрацiею
та профспLпковпм
KoMiTeToM Нпжпьоспроватського
ЩfЗ (яЙа-садок) r,Золотпй lgгlючпкr'

ПepelIiK
професif, та посад працiвншкiв, koTpi мають
право па доплатп до
заробiтпо'f платп згhно съ 7 Закопу
Украihп оПро о*ороry
паказу Мiпiстерства освiти Украihи
Й tOZ'вИ 1!.91.1993 р. та протоколу
атестацiйноi KoMicii.}Ё2 вiд 02.12.2019
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lиаIпинlст з праюu та ремонту
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Додаток J\b 8

та профспiлковпм

до колектявного договору мiж алмiпiстрачiсю
(ясла-салок) <<Золотпй ключ
roMiTeToM Нrrжшьоспро,",Ъ"*о,о.Ц,НЗ

пк>>

Перелiк
право па додаткову оплачувапу
шрофесiй i посад працiвнпкiв, якi мають
ст. 7 Закошу Украiни
-N{iHicTpiB
;й;-у;;r;шкiдлllвi i ""*"iyMoBп праuiзгiлно
Украiни вiл 07,11,1997 р,
<<Про вЦпуст*пrr, оо.,"оо" йOi""y
цехiв, професiй i
ль 1290 <<Про затверо*."r"1"""кiв вlлробпшчтв, робiт,
право па щорiчпi додатковi
посад, зайпятiсть працiвrrпкiв в якпх дд€
,; роботу iз шкИливимп i важкшмп умовамп пц"_ч,_т1,".вц
атестацiйшоi koMic[i J\b2
особлпвшй херактер праuь> та протокол
02.12.2019 р.
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Кiлькiсrь кtL-Iендарних днiв

t

ПИсоО"иП робiтник (KyxHi)
Маrпrшiст з праш{я та ремоЕту
бiлизlпа

ЗавИувач ЩIЗ <Золотlй ключик>
Голова

ПК

Мельник
С.В.Токар
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-Iо:rток }8 10
а:чiвiстрацiею та профспiлковим KoMiTeToM
_IНЗ (ясла-садок),,Золотuй ключпк''

Ь-.rrlr{кьrтrо
Трй._
rорiчrоi вiлпусткп прачiвппкiв Нпжпьоспроватського
EDrrD) (rгiдпо Постаповr КМУ N9694 вiд 10.07.2019 року про
ЛВсiН
в!аtr_ _.l IIостеrовr Кабiпету MiшicTpiB Украiпп вiд 14 квiтвя 1997 р.
.t!r ф rrтrргtппr Порялку падаппя щорiчшоi осшовпоТ вiдпусткп
трвiгл
ýб в-rсr:арппх дшiв керiвшпм працiвппкам заlсгlддiв та устаЕов
с*r вrrъrrх (пс:агогiчшпх) частпв (пiдрозлiлiв) iпшпх устапов i
rцi. rсrrrогiчвlrl, пауковФ.педагогiчпям працiвппкам та пауковпм
]

.р_Еrr,.3еrтr_.-}'хреiпr

<dlpo вiдпусткп>> вiд 15.11.1996 року зi змiшамн
Tr ]оlовЕсЕЕяrп вiд 30.05.2019 року Л!2728-VПI)
Кiлькiсгь днiв вiдIryсгки
(KalreжapHi днi)
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J

Пркпrчюrй психолог
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4

Музичний керiвншt
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Керiвник гуртка
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IнсфylсIор з фiзrгшrоi ryльryри
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4

помiчник вихователя
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Сестра медична старша
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Кухар
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пiдсобний робiтник

24

Машинiст з прання та ремонту бiшзrпl
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