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Зміни та доповнення
до Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом 

КНЗ "Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" 
Житомирської обласної ради 

на 2019-2023 роки

1. Внести доповнення до розділу «Розділ 4. Робочий час. п.4.1. Роботодавець 
зобов 'язується: в такій редакції п.п.4.1.8. Період, впродовж якого у закладі 
не здійснюється освітній процес (освітня діяльність) у зв'язку із санітарно- 
епідеміологілчними чи іншими, незалежними від працівника 
обставинами, є робочим часом педагогічних, науково-педагогічних та 
інших працівників закладу (пункт 5.2.1. Галузевої Угоди).

2. Внести доповнення до розділу «Розділ 5. Час відпочинку, п.5.3. Сторони 
домовилися: в такій редакції:

п.п.5.3.2. абзац 2
Надавати додаткові відпустки за рахунок фонду економії 

заробітної плати щорічно:
-учасникам АТО, донорам, членам добровільної пожежної дружини -  

З календарні дні;
- голові профспілкового комітету -  3 календарні дні;
- членам профспілкового комітету (за поданням профспілкового 

комітету) -  3 календарні дні.
У .разі потреби:.

призову на строкову військову службу дітей, особистого шлюбу, 
шлюбу дітей, батьку, у випадку народження дитини, смерті близьких 
родичів -  3 календарних дні.

3. Внести доповнення до розділу «Розділ 6. Оплата праці, п.6.1. Роботодавець 
зобов 'язується: в такій редакції:
п.п.6.1.19. У випадку, коли в окремі дні заняття не проводяться в 
незалежних від учителя причин, оплата його праці здійснюється з 
розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що 
вчитель виконує іншу організаційно-педагогічну, методичну роботу (пункт 
77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників 
освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 
№ Ю2).

4. Замінити п.п.6.1.10. «Розділ 6. Оплата праці п.6.1. Роботодавець 
зобов'язується» і викласти в такій редакції:
Доплату за роботу у святковий та (або) неробочий день проводити в 
розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад або за згодою 
сторін наданням іншого дня відпочинку.

5. Замінити Додаток 1 до Колективного договору «Ставки заробітної плати 
станом на 09.01.2019» в такій редакції:
Додаток 1 до Колективного договору «Ставки заробітної плати станом на 
01 .01 .2020»



Додаток 1
до колективного договору 

Став їси заробітної плати станом на 01.01.2020р.____________
№
п/п

Посада Посадовий
оклад(грн) Доплати

1 Директор школи 6747,00

2 Заступник директора з 
навчальної роботи

6409,65

3 Заступник директора з 
виховної роботи

6409,65

4 Заступник директора з 
господарської роботи

6072,30

5 Вчителі, вихователі, логопед, 
педагог-організатор, педагог 
соціальний, практичний 
психолог, керівник гуртка: 
-спеціаліст вищої категорії; 
-спеціаліст 1 категорії; 
-спеціаліст II категорії; 
-спеціаліст;
-без категорії.

5087.00
4772.00
4456.00
4141.00
3826.00

За вислугу років. За звання: 
-учитель-методист;
-старшин учитель;

-старший вихователь.
За перевірку зошитів: 
-математика;
-українська мова тощо.
За класне керівництво.
За завідування кабінетом, 
майстернею, спортивною 
залою. За ведення позакласної 
роботи.

6 Головний бухгалтер 6072,30
7 Бухгалтер

Бухгалтер 1 категорії
3447.00
3636.00

8 Секретар-друкарка 2859,00 10% за ведення військового 
обліку.

9 Завідуюча бібліотекою 3636,00 25% надбавка за особливі 
умови роботи; 15% за 
завідування бібліотекою.

10 Лікар-психіатр, лікар- 
педіатр, лікар зубний: 
-спеціаліст вищої категорії; 
-спеціаліст 1 категорії; 
-спеціаліст II категорії; 
-спеціаліст

4772.00
4456.00
4141.00
3826.00
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11 Медична сестра, медична 

сестра з дієтичного 
харчування:
-спеціаліст вищої категорії; 3636,00
-спеціаліст 1 категорії; 
-спеціаліст II категорії; 
-спеціаліст.

3447.00
3237.00
3048.00

12 Спеціаліст з охорони праці 3636,00
13 [Комірник, каштелянка 2291,00
14 !Шеф-кухар 3048,00 8% за шкідливі умови праці
15 Кухар 2859,00 8% за шкідливі умови праці

16
Машиніст з прання 
спецодягу та білизни 2291,00 4% за шкідливі умови праці

17 Помічник вихователя 3048,00 40% годинної тарифної 
ставки (посадового окладу) за 
роботу у нічний час.

18 Водій 2480,00
19 Робітник з комплексного 

обслуговування та ремонту 
будівель

2859,00

20
Оператор котельні газової

2859,00

21 Прибиральник службових 
приміщень

2291,00 10% за прибирання туалету

22 Підсобний працівник 2102,00
23 Сторож

2102,00
40% годинної тарифної 
ставки (посадового окладу) за 
роботу у нічний час.

24 Двірник 2102,00
25 Опалювач 2102,00 40% годинної тарифної 

ставки (посадового окладу) за 
роботу у нічний час, які 
працюють у нічну зміну.

26 Працівники За складність та напруженість 
в роботі за рахунок фонду 
економії заробітної плати.
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