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ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ  

ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

між адміністрацією і профспілковим комітетом 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 8 м. Житомира 

на 2016 – 2020 р.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Житомир -  2017 

 



 
15.07.2016 - Про автономізацію закладів освіти міста Жито 

1. Адміністрація та профспілковий комітет відповідно до Рішення 

виконавчого комітету Житомирської міської ради від 03.08.2016р. №709 «Про 

автономізацію закладів освіти міста Житомира», на підставі Закону України 

«Про колективні договори та угоди», та з урахуванням змін до штатного 

розпису закладу (введення посад головного бухгалтера, бухгалтера) вирішили 

внести зміни і  доповнення у колективний договір: 

 
2. Внести зміни у додаток №1  «Положення про порядок надання 

щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№8 м. Житомира за сумлінну працю, зразкове виконання службових 

обов’язків» до колективного договору між адміністрацією і профспілковим 

комітетом загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 м. Житомира на 2016-2020 

р.р.,  пункт 4  викласти у новій редакції: «Щорічна грошова винагорода 

педагогічним працівникам нараховується бухгалтерією на підстав наказу 

директора школи». 

 

3. Додаток №3 «Положення про преміювання працівників з числа 

обслуговуючого персоналу» до колективного договору між адміністрацією і 

профспілковим комітетом загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 м. 

Житомира на 2016-2020 р.р. доповнити пунктом 5 наступного змісту:  

«5. Проводити преміювання головного бухгалтера та бухгалтера у межах 

економії коштів фонду заробітної плати на підставі відповідного наказу 

керівника по установі: 

- за забезпечення раціональної організації бухгалтерського обліку і звітності, 

своєчасного представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про 

діяльність закладу, майновий стан, доходи і витрати, а також розробку і 

здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни; 

- за належну організацію обліку майна, зобов’язань і господарських операцій 

щодо придбання основних засобів, товарно – матеріальних цінностей і коштів 

та відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх 

рухом, а також ведення обліку виконання кошторисних доходів та інших 

результатів господарсько – фінансової діяльності; 

- за забезпечення своєчасності і достовірності оформлення документів, 

проведення розрахунків із заробітної плати, правильного нарахування і 

переказу податкових зборів, страхових внесків, платежів у банківські установи, 

погашення у встановлений термін заборгованостей, а  також відрахування 

коштів на матеріальне стимулювання працівників установи;  

- за забезпечення у встановленому порядку своєчасного складання та надання 

на розгляд і затвердження проекту штатного розпису, кошторису доходів та 

видатків установи, наказу  щодо її облікової політики в поточному році, 

виходячи із структури і особливостей діяльності, а також можливі шляхи 

створення фінансової стійкості; 

- за належне дотримання порядку оформлення первинних бухгалтерських 

документів, розрахунків і платіжних зобов’язань, витрат фонду заробітної 



плати згідно встановлених посадових окладів працівникам, своєчасне 

проведення інвентаризацій основних засобів, товарно – матеріальних цінностей 

коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності; 

- за забезпечення суворого дотримання штатної фінансової і касової 

дисципліни, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, 

дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських 

документів, оформлення їх у встановленому порядку в архів;  

- за забезпечення складання балансу та оперативних зведених звітів про доходи 

і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і 

статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні 

органи. 

 

4. Додаток № 4 «Перелік посад працівників з ненормованим робочим 

днем, яким додається додаткова відпустка» до колективного договору між 

адміністрацією і профспілковим комітетом загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №8 м. Житомира на 2016-2020 р.р. доповнити пунктами 9. 10  

наступного змісту: 

№ 

 

Посада Тривалість додаткової 

відпустки 

 

9. 

 

10. 

 

 

Головний бухгалтер 

Бухгалтер 

 

7 днів 

 

7 днів 

 

 

 

 

5. Додаток № 11 «Тривалість щорічної основної відпустки працівників» 

до колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 м. Житомира на 2016-2020 р.р. 

доповнити наступними положеннями: 

 «Головний бухгалтер – 24 дні 

   Бухгалтер – 24 дні» 

 

6. Після схвалення загальними зборами трудового колективу і підписання 

головою профспілкового комітету та директором загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №8 м. Житомира цих змін та  доповнень до колективного договору, 

вони набувають юридичної сили . 

 

 

 

Директор ЗОШ №8     _________________ Н.В. Лавриненко 

 

 

Голова профкому    ________________ О.В. Дудар 

 



 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3  

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 м. ЖИТОМИРА 

 

            від 23 січня 2017 року 

 

 Чисельність членів колективу за списком: 94 особи 

 присутніх на зборах трудового колективу: 75 осіб 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

І. Внесення змін і доповнень до колективного договору між 

адміністрацією і профспілковим комітетом загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №8 м. Житомира на 2016-2020 р.р. 

 

 Слухали: голову профспілкового комітету Дудар О.В., яка запропонувала 

внести зміни та  доповнення  до колективного договору між адміністрацією і 

профспілковим комітетом загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8                           

м. Житомира на 2016-2020 р. а саме: 

 

1. Внести зміни у додаток №1  «Положення про порядок надання 

щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№8 м. Житомира за сумлінну працю, зразкове виконання службових 

обов’язків» до колективного договору між адміністрацією і профспілковим 

комітетом загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 м. Житомира на 2016-2020 

р.р.,  пункт 4  викласти у новій редакції: «Щорічна грошова винагорода 

педагогічним працівникам нараховується бухгалтерією на підстав наказу 

директора школи». 

 

2. Додаток №3 «Положення про преміювання працівників з числа 

обслуговуючого персоналу» до колективного договору між адміністрацією і 

профспілковим комітетом загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 м. 

Житомира на 2016-2020 р.р. доповнити пунктом 5 наступного змісту:  

«5. Проводити преміювання головного бухгалтера та бухгалтера у межах 

економії коштів фонду заробітної плати на підставі відповідного наказу 

керівника по установі: 

- за забезпечення раціональної організації бухгалтерського обліку і звітності, 

своєчасного представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про 

діяльність закладу, майновий стан, доходи і витрати, а також розробку і 

здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни; 

- за належну організацію обліку майна, зобов’язань і господарських операцій 

щодо придбання основних засобів, товарно – матеріальних цінностей і коштів 

та відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх 

рухом, а також ведення обліку виконання кошторисних доходів та інших 

результатів господарсько – фінансової діяльності; 



- за забезпечення своєчасності і достовірності оформлення документів, 

проведення розрахунків із заробітної плати, правильного нарахування і 

переказу податкових зборів, страхових внесків, платежів у банківські установи, 

погашення у встановлений термін заборгованостей, а  також відрахування 

коштів на матеріальне стимулювання працівників установи;  

- за забезпечення у встановленому порядку своєчасного складання та надання 

на розгляд і затвердження проекту штатного розпису, кошторису доходів та 

видатків установи, наказу  щодо її облікової політики в поточному році, 

виходячи із структури і особливостей діяльності, а також можливі шляхи 

створення фінансової стійкості; 

- за належне дотримання порядку оформлення первинних бухгалтерських 

документів, розрахунків і платіжних зобов’язань, витрат фонду заробітної 

плати згідно встановлених посадових окладів працівникам, своєчасне 

проведення інвентаризацій основних засобів, товарно – матеріальних цінностей 

коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності; 

- за забезпечення суворого дотримання штатної фінансової і касової 

дисципліни, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, 

дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських 

документів, оформлення їх у встановленому порядку в архів;  

- за забезпечення складання балансу та оперативних зведених звітів про доходи 

і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і 

статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні 

органи. 

 

3. Додаток № 4 «Перелік посад працівників з ненормованим робочим 

днем, яким додається додаткова відпустка» до колективного договору між 

адміністрацією і профспілковим комітетом загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №8 м. Житомира на 2016-2020 р.р. доповнити пунктами 9. 10  

наступного змісту: 

№ 

 

Посада Тривалість додаткової 

відпустки 

 

9. 

 

10. 

 

 

Головний бухгалтер 

Бухгалтер 

 

7 днів 

 

7 днів 

 

 

 

 

4. Додаток № 11 «Тривалість щорічної основної відпустки працівників» 

до колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 м. Житомира на 2016-2020 р.р. 

доповнити наступними положеннями: 

 «Головний бухгалтер – 24 дні 

   Бухгалтер – 24 дні» 

 



 

 Виступили: Оріховська О.І. член профспілки, вчитель початкових класів, 

яка внесла пропозицію схвалити зміни та доповнення до колективного 

договору. 

 

 Голосували: «так» – 75 осіб; «ні» – 0 осіб; «утримались» – 0 осіб. 

 

 

 Ухвалили: Схвалити зміни та доповнення до Колективного договору між 

адміністрацією і профспілковим комітетом загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №8 м. Житомира на 2016-2020 р.р. 

 

 

 

 Голова зборів        О.В. Дудар 

 

 

 Секретар         І.С. Пазич 

 

 

 

 

 Підпис голови зборів та секретаря зборів засвідчую 

 

 Директор школи       Н.В. Лавриненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


