
АКТ

Про виконання норм та положень колективного договору, укладеного на 
2019-2021 роки, станом на 28.05.2020 року.

Цей акт складено робочою комісією із здійснення контролю за виконанням колективного 
договору у складі: Григорян Г.С..-голова ради закладу

Степченко О.І.-заступник директора з НВР 
Цурікова Л.В.-голова ППО ЗНВК №63 
Діброва Ю.В.-голова комісії ППО з питань охорони праці,

яка на основі наданої сторонами колективного договору інформації та офіційних 
документів, здійснила перевірку виконання ними зобов’язань за договором за І півріччя 
2020 року і встановила наступне:
1 .Перевірці підлягало пункти договору, з терміном виконання на момент здійснення 
перевірки ,та пунктів ,що мають термін виконання протягом всього строку дії договору. 
З перевірених пунктів виконано:
Дотримуючись локально-нормативних актів, які регулюють трудові відношення між 
адміністрацією та профспілковим комітетом, за основними розділами колективного 
договору порушень не виявлено. Виконуються Правила внутрішнього трудового 
розпорядку, Устав ЗНВК №63. Розподіл премій, надбавок и матеріальної допомоги 
виконувалось у відповідності з додатками до колективного договору (Положенням про 
преміювання, Положенням про встановленні надбавок, Положенням про надання 
матеріальної допомоги).
Розподіл навчального навантаження проводився по узгодженню з профспілковим 
комітетом ЗНВК №63. Розклад уроків відповідає санітарно-гігієнічним нормам.
В наявності та виконуються інструкції з охорони праці та техніки безпеки співробітників, 
безпеки життєдіяльності учнів ,які переглядаються згідно встановлених термінів.
2.1.2. Забезпечено розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази Запорізького 
навчально-виховного комплексу №63 Запорізької міської ради Запорізької області, 
створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу виконано за 
допомогою бюджетних коштів, депутатської допомоги ,Фонду сприяння діяльності 
закладу (звіт про надходження коштів за вересень-травень 2019-2020 н.р. від 20.05.2020). 
У зв'язку зі змінами в законодавстві згідно зі ст. 22 Закону «Про повну загальну середню 
освіту» (№463-ІХ від 16.01.2020) педагогічні працівники державних і комунальних 
закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується 
пенсія за віком, мають працювати на основі трудових договорів, що укладаються строком 
від одного до трьох років. »
Прикінцевими та перехідними положеннями Закону визначено, що набрання чинності 
Законом «Про повну загальну середню освіту» є підставою для припинення безстрокового 
трудового договору з педагогічними працівниками державних і комунальних закладів 
загальної середньої освіти, яким виплачується пенсія за віком, згідно з пунктом 9 частини 
першої статті 36 Кодексу законів про працю України («підстави, передбачені іншими 
законами»).
До 1 липня 2020 року керівники державних і комунальних закладів загальної середньої 
освіти зобов'язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками 
таких закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з 
ними трудових договорів строком на один рік.
Отже є потреба внести зміни до Колективного договору р. III. Виробничі та трудові 
відносини» 



до п.3.1.5. Перевід педагогів -пенсіонерів на контрактну форму роботи відповідно до 
ст.32 КЗпП України,ст.26 Закону України « Про освіту» абзац 3,частина 2 .
3.1.8 перед початком роботи під розписку роз'яснюються права та обов'язки працівника, 
роз'яснюються права та пільги, в додатку №1 до пункту

В Правилах внутрішнього трудового розпорядку ЗНВК №63 -
розділ IV «Основні обов'язки адміністрації» в п.2 до відома співробітників у кінці 
навчального року доводиться педагогічне навантаження в наступному навчальному році.
Надаються щорічні основні відпустки всім працівникам ЗНВК№63 відповідно Закону 

України «Про відпустки» та складеним згідно нього графіком відпусток (п.4.10). 
На всіх працюючих заповнюються трудові книжки. Ведення трудових книжок 
здійснюється згідно з інструкцією про порядок ведення трудових книжок на 
підприємствах, затвердженої спільним наказом Міністрества праці, Мін. Юсту і 
Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р.№58(0110-93). 
п.2.9.)
Протягом звітного періоду забезпечено своєчасну розробку і виконання плану 
Комплексних заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідних до 
вимог нормативних документів з охорони праці (Додаток № 7),а саме:

1 .Переглянуто та доповнено Колективний договір між адміністрацією та профспілковим 
комітетом Запорізького навчально-виховного комплексу №63 Запорізької міської ради 
Запорізької області на 2019-2021 роки на підставі рішення загальних зборів трудового 
колективу ЗНВК №63 від 20.02.2020 р. протокол №2 “Про внесення змін до 
Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом Запорізького 
навчально-виховного комплексу №63 на 2019-2021 .р.р..а саме:

Згідно зі змінами в Колективному договорі між роботодавцем та трудовим колективом 
ЗНВК №63 на 2019-2021 роки(протокол загальних зборів трудового колективу №2 від 
20.02.2020 року) розділ ІУ-«Оплата праці» п.4.1.4,4.1.5,4.1.10 заробітна плата 
виплачується працівникам регулярно в робочі дні не рідше 2-х разів на місяць через 
проміжок часу ,що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів закінчення 
періоду ,за який виплачується заробітна плата .

При кожній виплаті зарплати працівники повідомляються про загальну суму зарплати з 
розшифровкою за видами виплат, розмірів та підстав утримань, сум виплат ,що належать 
до виплат.

-внесено зміни до «Комплексних заходів щодо створення безпечних та нешкідливих 
умов праці»(додаток 7), з метою неухильного виконання посадових обов’язків 
співробітників ЗНВК №63 та дошкільного підрозділу закладу, підвищення якості 
виконуваної роботи, забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів з питань 
охорони праці, заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, передбачених 
колективним договором ,приписів органів державного нагляду за охороною праці.

п.1.5.Організовано та проведено роботу щодо розроблення та періодичного перегляду 
інструкцій з охорони праці для працівників та учнів ЗНВК №63 відповідно до Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за 
охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року 
№ 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (у 
редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 30 березня 2017 року № 526) 



(далі - Положення про розробку інструкцій);
Розроблено інструкції з охорони праці для професій або видів робіт з підвищеною 
небезпекою відповідно до Положення про розробку інструкцій.
.п. 1.7.Систематично здійснювався громадський контроль за додержанням вимог 
нормативно-правових актів з питань охорони праці; комісійно перевірялось дотримання 
працівниками закладу посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці, 
безпеки життєдіяльності.
п. 1.9. Забезпечення з добувачів освіти та працівників закладу спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту здійснювалось згідно з Положенням про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям;

п.І.ІО.Проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників 
закладу освіти здійснювалось відповідно до Порядку проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 
липня 2007 року за № 846/14113 (із змінами), та наказу Міністерства охорони здоров’я 
України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових 
профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, 
діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення 
інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року 
за № 639/6927 (із змінами) ;На час перевірки всі категшорії працівників мають допуск до 
роботи ,Наступний термін проходження медогляду-листопад 2019року.

Згідно п.1.4.розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти 
,затверджденого наказом Міністерства освіти і науки України 26 .12.2017 року №1669 в 
посадові інструкції працівників закладу доопрацьовано та внесено блок питань з охорони 
праці. На виконання Закону України “Про охорону праці”, відповідно до вимог Державних 
нормативно - правових актів з охорони праці, наказу Державного комітету України з 
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 року N 62 
«Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», з метою 
дотримання норм охорони праці ,попередження нещасних випадків під час проведення 
ремонтних робіт в ЗНВК №63 та дошкільному підрозділі закладу, наказом по ЗНВК №63 
призначено відповідальних осіб за організацію і безпечне виконання робіт на висоті: 
-в школі-заступника директора з АГР Горову Н.М.
-в дошкільному підрозділі-завгоспа Степанову Л.В.
3.2. Працівники ЗНВК №63 забезпечені необхідними засобами захисту, спеціальним одягом 
та спеціальним взуттям. Але в цьому році під час спалаху коронавірусної інфекції COVID- 
19,колектив закладу виконував ухвалені на законодавчому рівні заходи спрямовані 
передусім на протидію поширенню коронавірусної інфекції. Є потреба збільшення 
фінансування на придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, 
безконтактних термометрів.
3..3.  Забезпечено своєчасне проведення ремонтів, випробувань засобів захисту і 
технологічної оснастки, технічних оглядів машин і механізмів, які використовуються в 
роботі на висоті;
3.4. Фахівцем з охорони праці Цуріковою Л.В. переглянуто та затверджено інструкції з 
ОП, БЖ для кабінетів підвищеної небезпеки (хімії,фізики,біології,інформатики,трудового 
вихованння,обслуговуючої праці,спортивної зали ),для заступників директора з НВР,АГР.
4. Відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про охорону праці», “Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці”, затвердженого наказом Державного комітету 
України з нагляду за охороною праці від 29 січня 1998 р. № 9,п.3.2.«Типового положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» та «Переліку



робіт з підвищеною небезпекою», затверджених наказом Державного Комітету України з 
нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р № 15 зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.02.2005 р. за№ 231/10511 та наказів Міністерства освіти України «Про введення 
в дію Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного 
процесу в установах і закладах освіти» затвердженого наказом Міністерстваосвіти і науки 
України від 26.12.2017 № 1669 , з метою забезпечення функціонування системи
управління охороною праці, впровадження відповідних вимог державних і галузевих 
нормативних документів з питань охорони праці, підвищення персональної 
відповідальності та попередження травматизму працівників ЗНВК №63,
видано наказ від 18.04.2020 № р по ЗНВК №63 «Про затвердження переліку професій, 

посад співробітників ЗНВК №63, які зоб'язані проходити періодичне навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці згідно штатного роспису ЗНВК №63 в 2020 році», в якому
4.1. Затверджено перелік професій, посад співробітників ЗНВК №63, які зобов'язані 
проходити періодичне навчання і перевірку знань з питань охорони праці згідно штатного 
роспису.
4.2. Складено та затверджено перспективний план-графік проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці співробітників ЗНВК№63 в 2020-2021 роках.
5. Відповідно до статті 8 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), статті 163 
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ),на виконання «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту» затвердженого наказом Державного комітету України 
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 р. за N 446/15,137 (Із змінами, 
внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони 
праці та гірничого нагляду N 194 (zl 173-09) від 16.11.2009), інших нормативно-правових 
актів з охорони праці та Колективного договору між адміністрацією та профспілковим 
комітетом ЗНВК №63 на 2019-2021 роки, встановлення порядка забезпечення засобами 
індивідуального захисту працівників закладу на роботах зі шкідливими та небезпечними 
умовами праці, а також роботах, що пов'язані із забрудненням наказом по ЗНВК №63:
5.1. Створено постійно діючу комісію з приймання та перевірки засобів індивідуального 
захисту
5.2. Комісією перевірено придбані засоби індивідуального захисту за сертифікатами 
відповідності та згідно переліку робіт, що вимагають застосування відповідних засобів 
захисту зі складанням відповідного акту та заслухати на нараді при директору.
5.3. Спецодяг та засоби індивідуального захисту видаютьсяз згідно додатку
№ 9 колективного договору та за особистими картками обліку спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.
6.Заступником директора з адміністративно-господарської роботи Горовою Н.М., 
завгоспом дошкільного підрозділу Степановою Л.В. ведутьтся особисті картки обліку 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.
6.1.5. Проведено навчання і перевірку знань з питань охорони праці педагогічних 
працівників та технічного персоналу ЗНВК №63 та дошкільного підрозділу 
у термін 28-29. 10.2019р,01.03.2019 (наказ по ЗНВК №63 №310р від 18.10.2019). 
Складено попередній план-графік проведення навчання персоналу ЗНВК№63 з питань 
охорони праці на 2019-2021 роки та затверджено наказом по закладу.

6.1.9. Забезпечено перевірку технічного стану будівель і споруд ЗНВК №63 комісією 
,призначеною наказом по ЗНВК №63 з метою запобігання аварій на них. Завдяки 
ретельному огляду приміщень школи та дошкільного підрозділу відповідних висновків 
членів комісії, спільній роботі з ТВО, депутатським корпусом, виділено та освоєно кошти 
для ремонтних робіт в школі та дошкільному підрозділі закладу. Покращено матеріальну 



базу ЗНВК №63 та дошкільного підрозділу на суму-475807,86коп.(чотириста сімдесят 
п'ять тисяч вісімсот сім грн,86 коп.)

6.1.10. Систематично здійснювався аналіз умов праці, нещасних випадків, що сталися з 
працівниками закладу,учнями за основними факторами , причинами та доводилися дані 
до ТВО відповідно до вимог чинного законодавства. Протягом 2019-2020н.р.нещасних 
випадків із співробітниками закладу не зафіксовано.
Зафіксовано 2 нещасних випадки, які трапилися з учнями під час навчально-виховного 
процесу за особистої необережності(учень 7-Б класу Чорнокнижний Кирило в коридорі 
під час перерви та учениця 4-Б класу Іщенко Олеся під час перебування в групі 
подовженого дня в коридорі школи). Складено відповідні заходи профілактики нещасних 
випадків під час НВП.

6.1.11. Проведено щорічну перевірку опору ізоляції електромереж та контурів захисного 
заземлення в установах і закладах освіти.
6.1.12. ЗНВК №63 повністю забезпечено засобами пожежогасіння.(Порошкові 
вогнегасники). Останній термін перезарядки вогнегасників -квітень 2020 року, засобів 
індивідуального захисту(боти та рукавиці діелектричні травень2020)
п.6.2.3. В ЗНВК №63 проведено планові медичні огляди працівників згідно чинного 
законодавства та нормативної бази.

В додатку №7 до пункту 6.1.1. «Комплексні заходи щодо створення безпечних та 
нешкідливих умов праці на 2019-2021 роки» виконано:
п.2.1,2.4-приведення обладнання у відповідність до норм (обладнано двері (I-IV поверх) 
облаштовано перегородки в туалетних кімнатах);
п.5.1-5.3.,5.7-Виконано припис ДСНС України в Запорізькій області (частково):- 
Забезпечено сходові клітини коридорів, проходів та інших шляхів евакуації евакуаційним 
освітленням;
-Замінено на І поверсі приміщення шкільної їдальні глухих металевих грати(27 шт.) на 
такі, що роззуваються;
-В підвальному приміщенні з’єднано, відгалужено та окінцьовано жили проводів та 
кабелів за допомогою опресування.
-В квітні 2020 проведено перезарядку 27 вогнегасників, пройшли перевірку діелектричні 
боти та рукавиці, систематично проводиться перевірка стану заземлення устаткування та 
обладнання. На жаль, відсутні кошти для проведення важливих робіт щодо встановлення 
пожежної сигналізації. До бюджетних запитів по ЗНВК№63 подані заявки для виконання 
цих робіт.

Згідно 8. 2. 2.адміністрацією ЗНВК №63 разом з ЙК ППО закладу систематично 
проводився громадський контроль за дотримання законодавчо визначених соціальних 
гарантій, надання пільг та компенсацій працівникам закладу ,особам, що навчаються. 
Результати заслуховувалися на засіданнях профспілкового комітету, загальних 
профспілкових зборах закладу. Вжито відповідні заходи по усуненню порушень і 
недоліків.
Голова ППО ЗНВК №63 разом з ПК виконуючи п.8. 2. 3. Колективного договору сприяли 
організації відпочинку і оздоровлення членів Профспілки, їх дітей. В 2020 році подано 
заявки на оздоровлення 15 членів ППО та членів їх сімей.

Протягом звітного періоду через «Профспілковий вісник» згідно п. 8.2.2.Колективного 
договору своєчасно проводився громадський контроль за своєчасним і повним введенням 
в дію нормативних актів з питань трудових відносин, умов нормування праці, додержання 
трудового законодавства. Доводилися до відома ПК первинної організації ЗНВК №63 



зміст нормативних документів, що стосувалися соціально-економічних інтересів 
працівників освіти.Результати розглядалися на засіданнях ПК ППО ЗНВК №63.
10.1.2. Двічі на рік (грудень, травень) ПК спільно з адміністрацією закладу аналізували 
хід виконання колективного договору з оформленням відповідного акту та заслуховували 
звіти керівника закладу та голови профспілкового комітету про реалізацію взятих 
зобов’язань на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

Виходячи із вищезазначеного рекомендовано:

1 .Відзначити роботу адміністрації ЗНВК №63 та профспілкового комітету на виконання 
основних норм та положень Колективного договору на достатньому рівні.
2. З метою запобігання порушень та дотримання норм трудового законодавства:
2.1. Продовжувати здійснювати адміністративно- громадський контроль за станом 
охорони праці та техніки безпеки в ЗНВК №63 та дошкільному підрозділі закладу згідно 
річного плану роботи ЗНВК №63 ; протягом року

відповідальні:Циганов Г.В. 
Цурікова Л.В.

2.2. Продовжити роботу комісії спостереження за станом будівлі та споруд, 
заслуховувати результати контролю на нараді при директору,вносити корекції до Плану 
заходів щодо підготовки до нового навчального року. протягом року

відповідальні:Циганов Г.В.
Цурікова Л.В.

3.Контролювати виконання заходів щодо поліпшення умов праці, виконання приписів 
контролюючих органів).

2 рази на рік,за потребою 
відповідальні.-Циганов Г.В. 

Цурікова Л.В.
4.Внести  зміни до Колективного договору між роботодавцем та трудовим колективом 
ЗНВК №63 на 2019-2021 роки ,розділ III «Виробничі та трудові відносини» п.3.1.5.,3.1.6 
у відповідності до норм діючого законодавства згідно зі ст. 22 Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» (№463-ІХ від 16.01.2020), ст.26 Закону України « Про освіту» 
абзац 3,частина 2, статті 32. КЗпП України , педагогічні працівники державних 
і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким 
виплачується пенсія за віком, мають працювати на основі трудових договорів, що 
укладаються строком від одного до трьох років. . термін:до 01.07.2020

відповідальні Диганов Г.В.

Цурікова Л.В.

5.Збільшити фінансування на придбання деззасобів ,засобів індивідуального захисту для 
ліквідації та попередження виникнення та розповсюдження коронавірусної інфекцїїї в
ЗНВК №63. протягом року 

відповідальні: ТВО,
Циганов Г.В.

Від сторони керівництва ЗНВК №63 Від сторони ППО ЗНВК №63
Степченко О.І.
Григорян Г.С.

Цурікова Л.В.
Діброва Ю.В.


