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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін та доповнень до колективного договору між 
адміністрацією і первинною профспілковою організацією дошкільного 
навчального закладу №18 «Чебурашка» (ясла-садок комбінованого типу).

І. СЛУХАЛИ: завідувач Тимофієва Л.Г. вказала на необхідність внесення змін 
та доповнень до розділу 6: додати пункт 6.1.7 «Колективного договору між 
адміністрацією дошкільного навчального закладу №18 «Чебурашка» (ясла- 
садок комбінованого типу) і первинною організацією профспілки на 2017-2021 
роки» про здійснення доплати в розмірі 10 % посадового (місячного) окладу 
працівникам дошкільного навчального закладу, робота згідно до посадових 
інструкцій та обов’язків пов’язана з виготовленням та використанням 
дезинфікуючих засобів та які зайняті прибиранням туалетів.

ВИСТУПИЛИ: голова профкому Туманова Л.В. зачитала пункт 6.1.7., який 
пропонується додати.
6.1.7. Здійснювати доплату в розмірі 10% посадового (місячного) окладу 
працівникам дошкільного навчального закладу, робота згідно до посадових 
інструкцій та обов’язків пов’язана з виготовленням та використанням 
дезінфікуючих засобів та які зайняті прибиранням туалетів, відповідно до 
абзацу «г» підпункту 3 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 
26.09.2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України З 
жовтня 2005 року за №1130/11410 «Про впорядкування умов праці працівникам 
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 
серпня 2002 року №1298 (зі змінами); пункту52 Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом 
Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102 (зі змінами); листа 
Мінсоцполітики «Щодо доплати працівникам, які використовують у роботі 
дезинфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням 
туалетів»від 17.03.2017 №737/101-17/28. Перелік професій та посад, до яких 
може застосовуватись доплата за роботу з дезинфікувальними засобами у 
розмірі 10% посадового (місячного) окладу додається (Додаток №12).



ВИСТУПИЛИ: завгосп Рут О.А., яка запропонувала додати додаток №12, який 
включає перелік посад та професій працівників, яким надається доплата до 
посадового окладу за роботу з дезинфікувальними засобами тп прибирання 
туалетів у розмірі 10 % посадового (місячного окладу).

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити зміни та доповнення до колективного договору 
між адміністрацією) і первинною профспілковою організацією дошкільного 
навчального закладу №18 «Чебурашка» (ясла-садок комбінованого типу) до 
розділу 6, додавши пункт 6.1.7.

Голосували: «За» - 38
«Проти» 0 
«Утрималися» 0

Л.ТУМАНОВА

О.ПИСЬМЕННА



На основі рішення зборів
трудового колективу (протокол №2 від 20.07.2021)

1. Внести зміни до розділу 6 додати пункт 6.1.7 «Колективного договору 
між адміністрацією дошкільного навчального закладу №18 «Чебурашка» (ясла- 
садок комбінованого типу) і первинною організацією профспілки на 2017-2021 
роки» і затвердити в такій редакції:

6.1.7. Здійснювати доплату в розмірі 10% посадового (місячного) окладу 
працівникам дошкільного навчального закладу, робота згідно до посадових 
інструкцій та обов’язків пов’язана з виготовленням та використанням 
дезінфікуючих засобів та які зайняті прибиранням туалетів, відповідно до 
абзацу «г» підпункту 3 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 
26.09.2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України З 
жовтня 2005 року за №1130/11410 «Про впорядкування умов праці працівникам 
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 
серпня 2002 року №1298 (зі змінами); пункту52 Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом 
Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102 (зі змінами); листа 
Мінсоцполітики «Щодо доплати працівникам, які використовують у роботі 
дезинфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням 
туалетів»від 17.03.2017 №737/101-17/28. Перелік професій та посад, до яких 
може застосовуватись доплата за роботу з дезинфікувальними засобами у 
розмірі 10% посадового (місячного) окладу додається (Додаток №12).

Л.ТИМОФІЄВА

Л.ТУМАНОВА



Додаток №12 
(до пункту 6.1.7.)

Перелік посад та професій працівників, 
яким надається доплата до посадового окладу за роботу з 

дсзинфікувальними засобами та прибирання туалетів 
у розмірі 10% посадового (місячного) окладу:

№
з/п

Перелік посад

1 . Прибиральниця службових приміщень, зайнятий 
прибиранням туалетів

2. Кухар
3. Помічник вихователя
4. Підсобний робочий кухні
5. Машиніст з прання білизни
6 . Старша медична сестра

Завідувач ДНЗ № 18

Голова проф

Л.ТИМОФІЄВА

Л.ТУМАНОВА


