витяг з протоколу

J\ъ

1

загальних зборiв трудового колективу

закладу

.Щержавного навчального
освiти>
<<киiвський центр професiйно-технiчноi
вiд 09 лютого 2021 року

Присутнi на засiданнi:
Голова зборiв
секретар
Всього за списком членlв трудово: го колективу:
Присутнi:

зборiв

Лариса КОКОШ
Любов ВАСЕЦЬКА
'72 чол.
47 чол.

трудового колективу, яка зачитiLпа
Заслухавши Глушкову ю.с. - голову Ради
та 1фудовим колективом
проект Колекгивного договору мiж адмiнiстрацiсю
професiйно-технiчноТ освiти>
навчаЛьного закJIадУ <Киiвський центр
,Щержавного
ъла2021-2026 роки,

ГОЛОСУВАЛИ:

За

4'7

Проти 0
Утримались 0

Голова зборiв:

Секретар зборiв:

Лариса КОКОШ

Любов ВАСЕЦЪКА

Схвалено на заг€Lпьних зборах
трудового колективу Щнз <киiвський центр Пто))
протокол Jф 1 вiд 09.02.2021,

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР
мiж адмiнiстрачiсю та трудовим колективом
.Щержавного навчального закладу

<<Киiвський центр професiйно-технiчноi освiти>>
на2O2L-202б роки

м. Киiв

-

202t

Роздiл I. Загальнi положення
f лrтл^
ВизнаючиДанийколектиВнийДоговiрнормаТиВниМакТоМ,наПlДсТаВl
трулових вiдносин,
p..yn."u"""
здiйснюватиметься
Iкою
"rро6rr"r* наступне:
соцiапьно-економiчних
роки,
1.Цей колективний
зборами трУДоВОГО

i

питань,
договi
2. Колективний договiр
колективу, протокол Nчl вiд 09 лют

набувае чинностi з

01 березня 2011 року,

прийняття нового,
3. Колективний договiр дiс до

4'
- --^

ого закладу <КиТвський центр
,о, директора MapiT Василiвни

i1;ж
повноваження;

роботолЬвrrя

i

мас

ВiДПОВiДНi

.трУдовийколектиВВособiГолоВиРаДиТрУДоВоГокоЛекТиВУ

-.ъбо",""уються
Глупковоi Юлii Семенiвни,

5. с"оро""

дотримуватись "p_"11li,""

паРтнерстВа: Паритетностi ПреДстаВницТВа'

соцlаJIьного
ВЗасМноl

рiвнопра"'о:ll'"орiн'

apryMeHToBaHocTi при "-,1::"l
вiдповiдалrьностi, конструктивностi
внесення змlн l
договору,
колектив"о::
перговорiв щодо укjIаденшI
ycix питань трудових i соцiальнодоповнень до нього, вирlшення
.
економiчних вiдносин,
Е^^_.
безпосередньо l €
дiють
цоговору
колективного
6. Положення
та прачiвниками, Дiя
обов'язковими для oorp"*u"r" адмiнiс,рuчi,о
на Bcix прачiвникiв центру,
колекгивного договору поширю€ться
вносяться в
7. змiни та доповнення до колективного договору

i

обов'язковому порядку у зв'язку iз
з питань, що е предме,l,ом
Генеральноi, ГаrrуЪе"оi, регiональноi угОд
однiсi iз cTopiH пiсля проведення
колективного договору, та з iнiцiативи
чинностi пiсля схвапення
переговорiв й досягнення згоди i набувають

змiнами чинного

запшьними зборами трудового

законодавс,тва,

колективу'

,]11л i доповнень До
8. Пропозицii кожноi iз cTopiH щодо вн€сення
спiльно, вiдповiднi рiшення
колективного договору розглядаються
ix отримання iншою стороною,
приймаютъся у 10 деннй TepMiH з дня

9.ЖоДнаiзсторiн,щоУклulликолективнийоо::-"iр'НеМожеВ
оДностороннЬоМУпоряДкУприйматирiшення,ЩозмiнюютьнорМи'
або припиняють Iх
положення' зобов'язання колектиВного договорУ
виконання.

договору на
10. Переговори щодо укладення нового колективного
як за 2 мiсяцi до закiнчення строку
наступний TepMiH починаюr"a",. пiзнiше
дii

колективного

договору

r

!,плБ!lл_о*о,,

11. Пiсля схвЕшення проектУ колектиВного договорУ уповноваженl

колективний договiр,
представники у мiсячниИ TepMiH пiдписують

!

|2.

Пiсля пiдписання колективний договiр спiльно подасться для
повiдомноi реестрацii в Управлiння соцiального захисту населення

СвятошИнськоi раЙонноi в MicTi Киевi державнОI адмiнiСтрацii. Через 7 днiв
пiсля реестрацii договiр доводиться до вiдома працiвникiв центру.

Роздiл II. Виробничi i труловi вiдносини
AdMiHicmo ацiя з о б о в'язу еmь ся :
1. Забезпечити ефективну дiяльнiсть,щержавного навч€Lпьного закладу
обсягiв
<Киiвський центр професiйно-технiчноI освiти>>, виходячи
коштiв для
фiнансування, та рацiональне використання позабюджетних
пiдвищення результативностi роботи, покращення матерiального становища
працiвникiв.
2. Забезrлечити розвиток i змiцнення матерiально-технiчноi бази центрУ,
створення оптим€Lпьних умов для органiзачii навч,Lпьно-виховного та
навч€uIьно-виробничого процесiв. Для цього використовувати в тому числi
додатковi надходження за рахунок оренди примiщень за рiшенням
адмiнiстрацii та за погодженням з органами Управлiння освiти, при yMoBi ix
ефективного використання.
та навч€Lпьнi кабiнети обладнанням,
3. Забезпечити майстернi
матерiалами, комплектуючими, iнструментами та приладами згiдно з
навчzlльними процрамами.
4. Забезпечити розробку посадових iнструкцiй для Bcix категорiй
працiвникiв.
5. Створити умови для творчого зростання педагогiчних працiвникiв:
забезпечити проходження KypciB пiдвищення ква-гliфiкачiI педагогiчних
працiвникiв вiдповiдно до фu*у один раз на 5 poKiB, органiзувати
адаптацiТ В
наставництво над молодими спецiаrriстами та сприяти
колективi, удосконалювати органiзацiю навчально-виробничого процесУ та
управлiння центром.
6.До початку роботи новоприйнятого працiвника ознайомити пiд пiдпис
про його права, обов'язки, iнформувати про умови працi, право на пiльги та
особливих умовах вiдповiдно до чинного
компенсацii за роботу
законодавства i даного колективного договору.
7. Протягом тижня з часу отримання iнформацiI доводити до вiдома
колективу HoBi нормативнi документи стосовно трудових вiдносин,
органiзацii працi, роз'яснювати ix змiст, права та обов'язки працiвникiв.

з

iх

в

8.

Включати представника ради трудового колективу

до

скЛаДУ

атестацiйноТ KoMicii.
9. Створити умови мате iально вiдцовiдаrrьним особам для забезпечення
збереження довiреного iм майна.
10. Приймати на роботу нових педагогiчних працiвникiв лише за умоВИ
забезпечення штатних педагогiчних працiвникiв навч€Lпьним навантаженняМ
в обсязi не менше вiдповiдноi кiлькостi годин на ставку. У разi виникнення

конфлiктних ситуацiй пiд час прийняття на роботу нових педагогiчних

з членiв Ради трудового колективу та
адмiнiстрацii для вирiшення питанняприйняття на роботу.
1 1. Сприяти створенню в колективi здорового морЕLпьно-психологiчного

працiвникiв, створити кадрову комiсiю

мiкроклiмату. Упереджувати виникнення iндивiдуальних та колективних
трудових конфлiктiв, а у випадку ik виникнення забезпечити вирiшення
згiдно з чинним законодавством.
Pada mруdовоzо колекmuвч зобов'язчеmься:
1.

Роз'яснювати членам трудового колективу

змlст

нормативних

документiв щодо органiзацii працi, ik права i обов'язки.
2. Сrryияти дотриманню трудовоi дисциплiни та правил внутрiшнЬОГО
трудового розпорядку.
3. Забезпечувати постiйний контроль за своечасним введенняМ В ДlЮ

нормативних документiв

з

питань трудових вiдносин,

органiзацiт,

нормування працi, розподiлу навчzLльного навантаження.

4. Здiйснювати контроль

за

дотриманням чинного трудового

законодавства в ycTaHoBi.
5. Вживати Bci необхiднi заходи для розв'язання питань (конфлiКТiВ) МiЖ
адмiнiстрацiею та трудовим колективом, не допускати трудових колективних
конфлiктiв з питань внесених В даний колективний договiр, за умов його
колективних трудових
iндивiдуа.гrьних
невиконання. Вирiшення
конфлiктiв проводяться за умови широкоi гласностi та демократii. СтвОРИТИ
комiсiю по трудовим спорам, вiдповiдно до ст. 221 КЗпП Украiни.
б. Представляти на прохання працiвника його iнтереси при роЗГлядi ЙОГО
трудового спору в KoMicii по трудових спорах та сулi.

та

Роздiл III. Робочий час, режим та нормуваllня прачi
1. Встановити триваrriсть робочого тижня в кiлькостi:
- 40 годин для працiвникiв, службовцiв та майстрiв в/н;
_
робочий час викJIадачiв визначасться розкладом ypoKiB та учасТЮ В
iнших заходах, згiдно рiчного плану навч€шьно-виховноi та методичноТ
роботи.

В

разi порушення трудовоi дисциплiни адмiнiстрацiя мас

право
застосувати один iз заходiв дисциплiнарного стягнення, передбаченого ст.
|47 КЗпП, а також iншi заходи дисциплiнарного стягнення, передбаченi
Правилами внутрiшнього трудового розпорядку (,Щодаток l ).

2. Правила внутрiшнього трудового розпорядку центру розглядаЮТЬся

на пiдсумковiй серпневiй педагогiчнiй радi на навчЕLпьний piK.
AdMiHicmp а цiя з о б о в' язч еmь ся :
виконаl{ня
допускати вiдволiкання працiвникiв

l. Не

професiйних обов'язкiв

(за винятком випадкiв,

вiд

перелбачених

ним и
чи нн им

зilконодавством).
2. Залучати працiвникiв до роботи в надурочний час, як виняток, лише
.]озвоJrу ради трудового колективу з оплатою iT у вiдповiдноМУ РОЗмiрi.

з

3

(неробочi) днi лише
3. Залlуrати окремих працiвникiв до р:б-o]]- у вихiднi

з
у виняткових випадках за iх згодою i за погодженням радою

трудового

колективу.
таких
4. У разi необхiдностi запровадження черryвання дотримуватись
yI![oB:

колективу;
графiк черryваннrI завчасно узгоджувати з радою трудового
^rрiвалiсr"
тривалiстю роботи не може
черryвання разом
часу
перевищувати нормальноi тривалостi робочого часу з урахуванням
черryвання;
надання
- черryвання працiвника у вихiдний день ко.мпенсувати.шляхом
йому iншого дня вiдпочинку або оплаrо.о у подвiйному розмlрl;
- не з€шучати до черryвання: вагiтних жiнок, жiнок, якi мають дiтей
BiKoM до трьох poKiB.
проводити за
5. Запровадження, змiну та перегJIяд норм працi гласнiсть
Bcix
погодженням з радою трудового *опЪ*r""у. Забезпечити
заходiв щодо нормування працi.
за
6. Затверджувати режим роботи, графiки роботи, розкJIад занять
погодженням з радою трудового колективу,
7. Забезпечити ри скJIаданнi розклаДу навчuIпьних занять оптимальний

iз

- осiб, якi поеднують роботу з навчанням;
годин,
- викладач в, що мають рlчне навантаження менше за720

голови
8. Виходячи з умов роьоr" центру за поданням методиста або
з
методичноi koMicii надавати педагогiчним п ацiвникам методичний день
про
метою його використання для самоосвiти (вiдповiдно до Положення
(наказ
методичну робоф в професiйно-технiчному навч€UIьному закладi
МОН Украiни вiд 12.12.2000 р. Nч582)),
з
9. Ръзподi педагогiчного навантаження здiйснювати за погодженням
навч€Lпьного навантаження
радою трудового колективу. Попереднiй розпэдiл
навчtшьний piK I роводити в кiнцi поточноГо навч€tпьного РокУ,
"чaryпний
"u
про що повiдо ляти працiвникiв пiд пiдпис,

навчальне навантаження

в обсязi менше

тарифнот

ставки

встановлювати лише за письмовою згодою працiвника.
викладача,
12. Не допускати зменшення рiчного навантаження без згоди
змiнУ-ti.
режимУ роботи, скасування пiльг i гарантiй,
При ризначеннi педагогiчних пра iвникiв класними керiвниками
та
переважне право надавати працiвникам з бiльш високою квалiфiкацiсю
мовах рiвноi квалiфiкацii та продуктивностi
прълу*r"внiстю працi.
переваry нада ати працiвникам, перерахованим у частинi 2 cTaTTi 42 КЗпП

Пр"

Украiни.
1. Забезпечити контроль за:

-

своечасним

i

ЕавантаженЕя викJIадачiв

правильним розподiлом рiчного педагогiчного
;

+

навчання та класних керiвникiв за
- закрiпленням майстрiв виробничого
навчЕtльними групами;
- тривалiсiь робочого часу працiвникiв
необхiд"i заходи для розв'язання
та трудовим колективом, не допускае
итань внесених в даний колективний

-л_лоiп аq vплов його невиконання. Вирiшення

iндивiлуальних та

демократii.

Роздiл IV. Час вiдпочинку
4UЛ..п.сII.1,...,|о,с Jvvv"

,

"-,

--__

_

1. Надавати щорiчнi оплачуванi

вiдпустки

вiдповiдно

до

закону

украiни(Пр_о"iЛПУ.СlYl)_ý%"^*ендарнихднiв;

:

викJIадачам

-

56 календарних днiв;

ж#"1ьlНr;"r'ilтiн:,fiы

o,i"]_,

.iншимпрачiВникаМ_не'.п-J24каленДарнихДнiв.

1. Надавати щорiчнiдодатковi вiдпустки працiвникам:
7 каJ]ендарних
- з ненОрмованИм робоЧим днеМ тривалiЙю до

днiв

(статгя 8 п.2) згiдно,I|,одатку Ns 4;
(стаття 15);
у зв'язку з навчанням
(стаття
- у зв'язку з вагiтнiстю та пологами
.^,--..л_л _i
,нення нею трирiчного
BiKy (стаття l8);

"]i

РеволюцiТ Гiдностi,

'rru.""*uM
тус яких визначений Законом

Украiни <Про статус BeTepaHiB Bi"
о.обчr, реабiлiтованим вiдповiдно
жертв репресiй комунiстичного
пiддано р
--- було
числа тих, яких
-J

(ув'язнен

вого безпiдставного помlщеннЯ

здоровоiрiшеннямПоЗасУДовогоабо
),
iншого р
вiдпусток затверджувати за
оплачуваних
2. Графiк щорiчних
не пiзнiше l5 сiчня поточного
погодженням з радою трудового колективу
працiвникiв,
року i доводити до вiдома

3.ПередбачитиможливiстьпоДiлУщорiчноIвiдпУсТкиНачасТиНиЗа
частина становитиме не менше |4
)rмови, що основна безперервна

кzшендарних днiв
t _
порядку вlдпусток
обов'язковому
в
надання
можливiсть
4. Гаранфвати
за наявностi особистоi заяви
працiвниками без збереженrrя заробiтноi плати
прачiвника (cTaTTL 25, 26),

,

5.

Надавати вiдпустку (або

iT

частину) працiвникам протягом

лiкування,
навчztльНого рокУ у зв'язкУ з необхiднiстю санаторно-курортного

Роз'яснювати членам трудового колективу ixHi права на вiдпочинок.
вiдпусток та
2. Здiйснювати контроль за своечаснiстю надання щорiчних
тривалiстю щотижневого безперервного вiдпочинку,
1.

Роздiл V. Оплата працi
своечасну виплату заробiтнот плати та вживати заходи У
Кодексу адмiнiстративного
разi несвоечаснот i] виплати вiдповiдно до
Ъудо""".тва Украiни та ст. 175 Кримiнального кодексу УкраТни,
2.оплату працi працiвникам центру здiйснювати в першочерговому
порядку. Bci iншi платежi здiйснювати пiсля виконання зобов'язань щодо
оrrпur"-rrрацi (ч.3 ст. 15 Закону УкраiЪи <Про о_плату працi>).
який
3. Встановити розмiр MiHiMmrbHoi заробiтноi плати робiтника,
виконуе просту неквшiфiковану роботу на мiсяць за виконану,повll_yl,j::I
норму працi не менше встановленого мiнiмального розмlру вlдповlдно
чинного законодавства.
посадового
4. Заробiтну плату встановити як таку, що складасться з
окJIаду, надбавок, премiй та доплат.
про
5. Оплату ,rрччi проводити на умовах визначених ,,Iнструкuiею
(Наказ I\4oH
порядок об"йслйня заробiтноi плати прачiвникiв освiти "
Украiни Ns102 вiд 15.04.1993 р.)
на картковий
6. Виплачувати працiвникам центру заробiтну плату
за першу половину мiсяця l8
рахунок ".р., ПриватБанк двiчi на мйць:
поточного
числа, остаточний розрахунок 3 числа. Заробiтну плату за грудень
виплачувати'до закiнчення мiсяця
року
' пр"
збiгу TepMiHiB виплати заробiтноi плати з вихiдними днями
ii "чrr.р.доднi. Видавати працiвникам iнформацiю про суму
""rrпч"уuати
заробiтноi плати у виглядi особових листiв,
7.За замiну тимчасово вiдсутнiх викладачiв, майстрiв виробничого
(пункт 73
навчання тощо провадити оплату працi вiдповiдно до тарифiкацii
Iнструкцii про ,rоЬ"до* обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти),
ti.-премьвати працiвникiв центру щомiсячно, керуючись чинним
в
положенням про премiювання (додаток 3) та премiювати додатково
з нагоди професiйних,
розмiрi посадового окJIаду, працiвникiв лiцею
коштiв з фонлу
державних свят. Премii виплачувати при наявностi фiзичних
перiод,
eKbHoMii зарплати, .rр" yMoBi вi!сутньоi'заборгованостi за минулий
на оздоровлення у
9. Виплачувати непедагогiчним працiвникам допомоry
наданнi щорiчноi вiдпустки за
розмiрi мiсячного посадового окладу при
нЕlявностi коштiв.
питання щодо
10. Погоджувати з радою трудового колективу ус1
плати, премiювання працiвникiв,
розподiлу фо"ду ekoHoMii' заробiтноi
1. Забезпечити
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11. Гарантувати оплату часу простою не з вини працiвника з розрахунку

не нижче вiд двох третин тарифноi ставки встановленоi працiвниковi.
забезпеченнi
беруть участь
12. Гарантувати працiвникам,

якi

у
В

проведення антитерористичноi операцii безпосередньо

районах

iT

проведення, заробiтну плату за фактичний час перебування в таких районах в
пiдвищеному на 50 вiдсоткiв розмiрi (за наявностi пiдтвердних документiв)
(Постанова Кабiнеry MiHicTpiB вiд 22.07.2015 М 522).
Pada mруdовоzо колекmuвч зобов'шчеmься :
1. Здiйснювати контроль за дотриманням законодавства про оплату працl.
2. Сrryияти в наданнi працiвникам необхiдноТ консультативноi допомоги
щодо питань з оплати працi.
3. Iнiцiювати питання про притягнення до вiдповiдальностi згiдно iз
законодавством осiб, винних у невиконаннi вимог законодавства про оплату

працi та даного договору.

Роздiл VI. Забезпечення зайнятостi.
AdMiH icmp а цiя з о б о в' язч еm ь ся :
1. Проводити звiльнення працiвникiв тiльки пiсля використання Bcix
н€tявних i додатково створених можливостей для забезпечення зайнятостi
центру.

2.При виникненнi необхiдностi скорочення чисельностi або

шТаТУ
працюючих, повiдомляти раду трудового колективу не менше нiЖ За 2 МiСЯЦi.

у

зв'язку

iз

скороченням чисельностi працюючих
виплачувати вихiдну допомогу згiдно з трудовим законодавсТВоМ (СТ.
з. Звiльненим

44КЗпП.)
4. Надавати гарантiТ для працiвникiв, визначених ст. 42 ЗКпП УкраТни на
переважне право на з€uIишення на роботi при вивiльненнi працiвниКiВ У
зв'язку iз змiнами'в органiзацii виробництва i працi.
5. Враховувати норми законодавства, спрямованi на протидiю та
запобiгання дискримiнацii, забезпечення рiвних прав i можливостей жiнок i
чоловiкiв, вiдповiдно до Закону Украiни вiд 08.09.2005 J\Ъ 28б6-IУ.

Враховувати

ст. 19

Закону Украiни оПро основи

соцiа-гlьноi
захищеностi iнвалiдiв в YKpaiHi>, повiдомляти державну службу зайнятостi
не пiзнiше, як за два мiсяцi про вивiльнення працiвникiв, а в десятиденний
TepMiH пiсля вивiльнення надавати списки фактично вивiльнених, ч.5 ст. 20
Закону Украiни <Про зайнятiсть населення)).
7. Забезпечити виконання положень згiдно Кодексу про працю УкраТни
pada mрчdовоzо колекmuвч зобов'язчсmься :
1. Вести роз'яснюв€rльну роботу з питань трудових прав та соцiального
захисту вивiльнюваних працiвникiв.
6.

2. Забезпечувати захист вивiльнюваних працiвникiв згiдно з чинним

законодавством. Контролювати надання працiвникам переважного права
залишення на роботi вiдповiдно до статгi 42 КЗпП УкраТни.

Ч,

Роздiл VII. Охорона працi,

заходiв Для Створення
1. забезпечити своечасну розробку i виконаннjI
вимог нормативних
безпечних i нешкiдливих умов праui вiдповiдно до
Nч 2),
документiв з охорони працi (Щодаток
важкими та шкiдливими умовами
2. Провод"r" чr..тацiю робочих мiсць з
за умовами
порядку проведення атестацii робочих мiсць
працi
Укратни вiд l серпня
"iдпо"iд"о
працi, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
|992 р. Nч442.

3..ЩотримУВаТисЬзаходiвЩоДоохоронипрацiжiнок.ТанепоВноЛlТНlх
прачi>,
вiдповiдно до ст. 10, 11 Закону Украiни кПро охорону

страхування
Провести загЕuIьнообов'язкове державне соцiальне
державне
вiдповiдНо дО ст. 21 Закону Украiни uПро загЕUlьнообов'язкове
на ""|"б_yт:,,j:
соцiальне cTpaxyBaHIuI "iд нещасного випадку
за якою
4.

втрату працездатност1)),
професiйного захворювання, якi спри lинили
працiвникам проводить Фонд соцiального

виплату одноразовоi допомоги
страхування вiд нещасних випадкiв,

5. Щорiчно проводити аналiз
KoHKpeTHi заходи щодо запобiгання не
перевiр
6. Провести навчання
роботах з пiдвищеною небезпекою,

i

безкоштовно обов'язкового
7. Забезпечити проходження працiвниками
8.

огляду.

.
_
примlщень,
Забезпечити нЕшежне утримання санiтарно-побутових

медичного

та питний режим,
вiдповiдний температурний, повiтряний, свiтловий
'аdа mрчDовоzо колекmuвч зобов'язчеmься:
охорони
1. Сприяти ,rрчцiо"*м у виконаннi ними зобов'язань ЩоДо

ПРаЩ'
вiдповiдних комiсiях:
rT,T, \пrя,-ть cBoik
2. Забезпечити
rlacTb cBoix представникlв у
-зрозслiдУВаннянещаснихвипадкiвнавиробництвiiпрофесiйних

захворювань;

- приймання в експJrуатацlю виробничих
- перевiрки знань з охорони прац1;
- обстеження умов i безпеки прачi,

та навччшьних об'ектiв;

станом охорони
3. Забезпечити ефективний громадський контроль за

працiiдодержанняМВиМогЗаконоДаВсТВазЦИХпиТаНЬВНаВЧ€tПЬноМу
закладi.

компеl|сацiт
роздiл VIII. соцiально_побутовi гарантii, пiльги,

1

upaoy*r" од"ор**i ,рошовi виплат_ громадянам похиa_о::
кПро основн1
зв'язкУ з виходом на пенсiю, ст.15 Закону УкраТни
,л _i,,,,r.

BiKy у
засади

похилого BlKy),
соцiальНого захиСту BeTepaHiB працi та iнших громадян
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2. Нагороджувати працiвникiв центру у зв'язку з особистими ювiлеями та
круглими датами вiдповiдно до Положення про премiювання (Додаток 5) за

наявностi коштiв.
3. ГараНтуватИ пiльгИ учасникаМ Ато, передбаченi Законом УкраТни
<Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii iх соцiального захисту) щодо статусу
осiб, <якi захищаJIи незалежнiсть, cyBepeHiTeT та територiальну цiлiснiсть
УкраiЪи> iз змiнами, внесеними вiд 07.04.15 p.Ns 291-VIII.

Роздiл IX. Гарантii прав Ради трудового колективу
AdMiHicmp ацiя зо б о в'язч еm ь ся :
ктиву надавати вiльний час, забезпечиТи
примiщенням, канцелярськими приладами та комп'ютером для виконання
..?t.

cBolx ооов-язкlв.

Роздiл Х. Заключнi положення
1.

Спiльно нести вiдповiдальнiсть за виконання умов колективного

договору згiдно чинного законодавства.

Перiодично проводити зустрiчi адмiнiстрацii та ради трудового
колективу на яких iнформувати сторони про хiд виконання колективного
2.

договору.
3. Раз на pik не пiзнiше лютого мiсяця заслуховувати звiти директора та

голови Ради трудового колективу про реалiзацiю взятих зобов'язань на
загЕLIIьних зборах трудового колективу.
4. У разi несвоечасного виконання або

невиконання окремих положень
договору проаналiзувати причини та вживати невiдкладнi заходи щодо
забезпеченнrI iх реалiзачii.
5. Iнiцiювати притягнення до передбаченоТ чинним законодавством
вiдповiдальностi осiб, винних в невиконаннi положень колективного
договору.

Т.в.о директора

Марiя ДЗИЗИЛЪ

Голова ради трудового колективу

Юлiя ГЛУШКоВА

3

витяг
з €диного

державного реестру юридичних осiб,
фiзичних
осiб-пiдприсмцiв та громадськ х
формувань

Вiдповiдно до cTaTTi 11 Закону Украiни ''Про
державну реестРацiю юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприемцiв а громадських формувань" на запит:
дзизилъ мАрIя
ВАСИЛIВI-IА вiд I3.01.2020 за Jф 25041958 станЬм гrа
13.01 .2020 вiдповiдно до наступних
критерiiв пошуку;
Kod

€flРПОУ:

ОЗ56 бО44

надасться iнформачiя

з

Сдиного державного ресстру Юридичних осiб,
фiзичних

осiб-пiдприсмцiв та громадських
формувань (сдр) у Ki,lbKocTi 1 заtlисiв:
Запис 1

найiпенування юрuduчноi'особч mа скорочеttе
!::у:
у рпзi йоzо нсtявноспli:
ДЕРЖАВНИЙ НДВЧДЛЬНИй ЗАКЛАД "киtвiький itднтр
проФЕсIйно_тЕхнrчно,
оСвIти", днз ,,киiвський цднтр IITO,,
Повне mа скорочене найtпенувоння юрuOччноi
особu анzлiйською мовою
у рпзi
наявн.осmi:

ii

вlдомост,1 вiлсутнi

Idенmutlliкпцiйн uй kod юрuduчноi. особrt

эз566044

OpzaH iзацiйн о- tlpaB

ов

о форма

:

:

JЕржАвгIА оргАнIзАLI]я (УCT]AI.IOBA/ зАклАд)
Itенmральнuй чu мiсцевuЙ opza' вuкон.авч,оi' влаdu,
Do сферч упровлiння якоzо налеJtсuпlь
depoKпBtte tlidпрuсtпсmво або часmка dерясавч
сиlаmуmному
ксtпimалi юрudччноi особu,
у
якu4о ця часmкп сп7ановumь не менul-е 25 BiDcomKiB:

з_i.домостi вiдсутгri
VI ic цез

нахо dHc е ння ю р ud чч Hoi.

эз062,
24

м,

о

со

бu

:

киIв, святоll]инський рАЙон, вуJIиця чисIякIвськд, Будинок

Перелiк |clcHoBHuKiB (учаснuкiв) юрuduчноi'особlt, lпому
чuслi часmкч KoctcHozo iз
у
ЗОСНОВНllКiВ (УЧОСНuКiВ); ПРiЗВuu4е, iМ,'Я, по
баmьковi, м-iсце проJtсuвання, якlцо засн,овнuк
особtl, якu4о засновнuк

- юрuduчна

особа:,

оr,l.iгlнАлоIл

N9

l_

250

МIнIсl'ЕРСтВо оСВIТИ I НАУкИ УкРдIНИ, iндекс 011З5, м. Киiв,
Шевченкiвський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10, 000216':1,
розмiр внеску до статутного фонду - 0.00 грн.
,Щанi про розJпiр сmаmуmноzо

капimалу (сmаmуmноzо або склаdен,о2о капimалу) mа про

dаmу закiнчен,ня йоzо форлtу ванн,я :

0.00 грн. , 2В.OЗ.2012.

вudu diяльносmi:

85.З1 Загальна середня ocBiTa, В5.З2 Професiйно-технiчна ocBiTa,
В5.5З .Щiяльнiсть шкiл iз пi_дготовки водiiв транспортних засобiв,
85.59 Iншi види освiти, н. в. 1. у.

Bidotпocmi про opzaHa управлiння юрudачноi особu:

дирЕктор

ПрЬвutце, iм'я, по баmьковi, dаmа обрання (прuзначення) осiб, якi обараюmься
(прuзначаюmься) do opzaHy упровлiння юрuduчноi'особu, уповнова}tсенuх преDсmавляmu
юрudачну особу у правовidносuнах з mреmiмu особамu, або осiб, якi маюmь право
вчuняmu dii Bid iлeHi юраduчноt особu без doBipeHocmi, у mому чuслi пidпuсуваmu
Йоzоворu mо DaHi про наявнiсmь облwехtсень ulodo преdсmовнuцmва вid iMeHi юрuDuчноt
особu:

ДЗИЗИЛЬ МАРIЯ ВАСИЛIВFtА (тимчасово виконання обов'язкiв директора
до замiщення в установJIеному законодавст|Iзом порядку) - керiвник,

ончулЕнко пЕтро гЕоргIЙович, 0]..09.2015

-

гtiдгlисант

в €0аному lерэrcавному реесmрi про провеOеннп dержовноi'
реесmрацii юрuduчноt оссiбu - у разi, колu dернсавна ре€сmрацiя юрuduчно'i особu була

!аmа mа номер запuсу

провеdена пiсля набрання чuнносmi 3аконом Украiнu "Про dермсавну реесmрацiю
юр uD uчн ux ос iб, ф iз uчн uх ос iб-пidпр uелицiв mа zроJиаDськuх формувонь " :

вiдомос,li вiдсу,rнi

€ uному 0ернсавноtпу реесmрi про
0
включення dо €duноzо depHcaBHozo ре€сmру вidомосmей про юрuduчну особу - у разi, колu
0ермсавна ре€сmрацiя юрuduчноi особu була провеDена do набрання чuнносmi 3аконом
Украiнu "Про ilepctcaBHy ре€сmрацiю юрuduчнuх осiб, фiзuчнuх осiб-пidпрuемцiв mа

,Щаmа depшcaBHoi реесmрацii, dоmа mа HoJиep запuсу в

19.0з.200з, 10.10.2006, ]. 072 120 0000
,Щаmа dерсrcавноi реесmрацii|, Dаmа mа н,DМер запuсу в

018527
€0uному

Dеряссtвноtпу реесmрi про

провеdення Dернспвноi реесmрацit юрuduчно| особu, яка уmворена
перепlворення:

в

резульmаmi

зiдомостi вiдсутгli

дно з орl4l"l1.1Алои

Jh/4/2

Раr
4/

Н аз в ct у с mпн о вчоzо do кумен,mа:

вiдомостi вiдсутнi

u4о юрuDччна особа сmворю€mься
,Щанi про нсlявнiсmь BidMimKu про mе,
пidс mав i моdельн ozo с mа mу mу :

mа dic на

вiдомостj вiдсутгri

llpo вiDокремленi пidрозdiлч юрuDччноi'особu: найtпеttуван.н.я mа мiсцезнахоdеrcення
вiOокремленоzо пidрозdiлу, йоzо ideH пluфiкацiй н uй KoD

laHi

вiдомостi вiдсутнi

проваdлrcення у спровi про банкруmсmво,
f,aHi про перебування юрuduчноi особu у процесi
санацii, зокремп Bidolпocmi про розllоряdнuко tипйна, сOнаmора:

вiдомос,ti вiдсутгl_i

в idоллосплi про перебувпн ttя юр lt) tt,t,lt oi' особ tt

вiдомос,l j_

в

tд,tсут:rзi

у

tlpo цесi пр uп uн ен ня

:

юрuDччноi' особu, cydo,M
ВiDолtосmi про сmрок, вtlзначенuй засновн.uкамu (учаснuкаtпu)
0ля зсtявлення
або орzпноIи, Iцо tiрuйняв рiruення про прuпuнення юрuDuчноi'особu,
кр еd umо р atw u с в oix в Ltлrо z :

Bi

домост1 вiдсутнi

прutluнен,н,я юрuduчноi'особu, пidсmовсt
/!аmа m(l номер з(tllLlсу про depxcofu{y рессmрацiю
dltя йоzо внесенltя:
в

j-домостi

B.,i

дсутгrj

прuпuнення юрuDuчноi'особu,
/{пmа m(l номер з{tlluсу про BiDtиiHy Оернссtвноi'реесmрацii
пidсmава dля йоzо внесення:

вiдомостi вi,цсутнj

юрttОчч,нuх осiб, ltpctBo{acmyп,HuKoM як1.1х с заре€сmровtlнT
вiдомос;,.г i rзi дlсутгri

[aHi llpo

юрudu,tна особа:

повне нойменування mа мiсцезнахоDження
f,пнi про юрudччнчх осiб-правонасmупнuкiв:
коdu:
юрuОttчн uх осiб-прпвон.асmупн uKiB, ix iDeH mutРiкацiйнi
в

j.домос,r, -i-

вiдсу,rнi

акцiй, BuHeceHozo
номер mа Оапtа розпоряDнсення, про скtlсування реесmрпцit вuпуску
колliсii'з цittttuх llottepiB mа cPoHOoBoZo рuнку:
уllовноваJIсеltою особою I{ацiоttальноi

вiдомостj вiдсут,нj

М ic це з н ахо 0 ж

е н н

я

р

еес

mр

а ц i titt

oi

с

tt,

р а в lt :

Святошинська районна в Mj_cTi

алмiнiстрачiя

h?х %ц.zз

з oP14l"tHAлolJi

Ns

25041

/r

Bidotпocmi, оmршчанi в поряdку вза€Iл4ноzо обtпittу iнtlлорлlпцiею з вiDолtчuх реесmрiв
op?aHiB сmаmuсmuкu, lИiHdoxoiliB, Пенсi йttozo tlloHDy Украiнu:
!апла пlа но.|1ер запuсr, про взяlппlя mа зняmmя з об.пiку, назва. mа idенmuфiкацiitнi коdu
opzaHiB сmаmuсmuкu. MiHdoxodiB, ПeH,ciitHozo QloHdy YKpaiHu, в якuх юрuduчна особа
перебувас на об.,tiK1"

or. r I.1.g92, :словнЕ упрАt]JI.tння рЕ]г_tонАльно]. сlгА,I,истиI(и, 2Iбво000
о6.0 4.2сс i , Еl9з, гоJIовнtr упрд]зJl].нI-1r] дгIс у м. киевI, дпт у
свят]опlинському рдЙонI (свяIоlшинськиЙ рАЙоН м.кисвА) , 4з141,261
(данi

про взяття

на облj_к як пJlаl]ника гlодаlгкiв)

11.1о.2оо6, о1-1з-12l головFtЕ упрдIзлIння дrlс у м. кисвI, дпI у
святошинському рдЙонI (святоlI1инськиЙ рАЙоН м.киеtsА) , 4з14I?-61

як IlJlаlгника с]дино]-,о внеску)
Не п-i.дляtгас lrocTaHoBu,_i_ н;] облl,i_к ]f пг-]нС]ЙномУ ФонliI УКРАIНИ у
:зв'язку з прийнгll:lяrм Заксlну Украi.ни rзi,ц 04.01 .2.01з N9 406-V,l 1 "l1po
внесення змiн до деяких заI(онодавчих aKTiB Украrгtи у зв'язку з
гlроведенням адм-iнj стративно_i. рсэформи"
(данi про взят,II]я на

облt-iI<

do )epэtcаBltozrl
peect1,Ipal11o7a OtlKy.,ttelltlliB (повidо.14Ilеt-l,ь, iнсtлор.чаъlii), переdбсtч.енLtх Законо.l,t YKpalHu "Про
Оерэrcсtвлtу 1эессплlлаьli.tо lоlэuОttчttu.х осiб, с|liзttчltьtх ос,iб,пiс)пlэur:.uttliв mа apo.1t,udCbкll-Y
зв'язку з прuпuненнЛt.Л,t lорuс)ъtчноi'особu iз зазначеннял,t, прiзвuttlсt, i.t,teHi m(l по

!апла наdхоdас,ення вid opzctlliB MiHdoxodicl, ]le rtciitltclzo

r|лсlнс)у Украi'нъt

Qlop-l,tyBaHb",),

бапlьковi поса0овоi' особu, яка пidпuса.ла 0оку.v-енltl:

вiдомостi вiдсутнi

opzaHiB сmаmu,сmu,кu про ocHoBHuit вuD еконол,tiчноi'diяцьносmi юрuduчноi'особu,
вuзrtа.ченu,й на пidcllnclBi, dаrtъtх dерэrсtвнuх сl1,Iапl,u,спl,uчнuх спосп,lереасень вidповidно dо

laHi

сmаl11,u.сml,l,чноi'.цl,еllл,оdолоzii|

85. З1

зсt пidс1l.л,tксl.ц4ц Oi,sl.ttbHocпli, зсt 1эiк:

Загальна середня осва,та

прО 1эесспlрсtъliЙнuit Ho,1,tep п.llапl,нltка cdullozo внеску, K.,tctc професi,йноео рLlзuку
вuробнuъlпl,ва пJlclпxнutia, еdu,ноzо вн,еску за oc+oBHui4 вudо.м йсlzо еконо.цl.iчно[distльносmi:

laHi

01-13112,

з

Tep.l,tiH, Do якоzо tоръtdъtчrtсt особа переб)lвас rta об.чiку rз орzанi MiHdoxodi.B за,.l,tiсtlе.l,t
попереdrtьоl' рессllлlэаъli.i, у 1эсtзi з.л,tittч .t,ti.сtlезllахос)эtсеннуt tорuduчноi' особu:

вiдомостi вiдсут,lti

Iнфорtпоцiя про зDiйснення зв'язку з юрuDuчttою особою:
+ЗВ0 4A4000121+, +-]В0 444000124
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форм
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адськиХ dlopMyBaHb отримустьсЯ

органi виконавчоТ
в^:l1:i:""лi:.:,::"Оr

влади,

в

якоlчlу

проводиJlась /lержавна ресстраlllя,

коржЕнко л.м.
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