
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 
У ЗАКЛАДАХ І УСТАНОВАХ ОСВІТИ, 

ЯКІ В ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ 
ПОГОДЖУЮТЬСЯ З ПРОФКОМОМ 

 
№ 
з/п Питання і документ Підстава При 

мітка 

1 Правила внутрішнього трудового розпорядку Ст. 142 КЗпП 
України 

 

2 Попередній та остаточний розподіл 
навчального навантаження 

П. 63 Інструкції про 
порядок обчислення 

заробітної плати 

 

3 Графіки робочого дня й змінності працівників 

П. 21 Типових 
правил внутрішнього 

трудового 
розпорядку 

 

4 Залучення працівників до роботи у святкові, 
вихідні та неробочі дні 

Ст. 71 КЗпП України  

5 Графіки відпусток Ст. 79 КЗпП України  

6 Склад атестаційної комісії 

П. 6.1 Типового 
положення про 

атестацію 
педагогічних 
працівників 

 

7 

Розірвання трудового договору з ініціативи 
адміністрації в разі: 
п. 1 ст. 40 — змін в організації виробництва й 
праці, реорганізації, банкрутства або 
перепрофілювання підприємства, установи, 
організації, скорочення чисельності або штату 
працівників; 
п. 2 ст. 40 — виявленої невідповідності 
працівника займаній посаді або виконуваній 
роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або 
стану здоров’я; 
п. 3 ст. 40 — систематичного невиконання 
працівником трудових обов’язків без поважних 
причин; 
п. 4 ст. 40 — прогулу (у тому числі відсутності 
на роботі понад три години протягом робочого 
дня) без поважних причин;  
п. 5 ст. 40 — нез’явлення на роботу протягом 
більш як чотирьох місяців підряд внаслідок 
тимчасової непрацездатності (крім особливого 

Ст. 43 КЗпП України  



списку); 
п. 7 ст. 40 — появи на роботі в нетверезому 
стані, у стані наркотичного або токсичного 
сп’яніння; п. 2 ст. 41 — таких дій працівника, 
який безпосередньо обслуговує грошові або 
товарні цінності, які дають підстави для втрати 
довіри; 
п. 3 ст. 41 учинення працівником, який виконує 
виховні функції, аморального проступку, не 
сумісного з продовженням даної роботи 

8 
Накладання дисциплінарних стягнень на членів 
профкому (на голову профкому — за згодою 
районної організації профспілки) 

Ст. 252 КЗпП 
України 

 

9 Заходи з охорони праці та техніки безпеки Ст. 161 КЗпП 
України 

 

10 
Правила з техніки безпеки у навчальних 
кабінетах, майстернях, спортзалах, котельнях 
тощо 

Типові правила з 
техніки безпеки 

 

11 Тарифікаційне педагогічне навантаження 
П. 4 Інструкції про 

порядок обчислення 
заробітної плати 

 

12 Перелік працівників, які мають право на 
підвищення посадових окладів 

П. 31 Інструкції про 
порядок обчислення 

заробітної плати 

 

13 
Доплати за суміщення професій (посад), 
розширення зони обслуговування чи 
збільшення обсягів виконуваної роботи 

П. 52 Інструкції про 
порядок обчислення 

заробітної плати 

 

14 
Положення про преміювання, винагороду та 
розподіл премій працівникам і керівникам 
установ 

П. 53 Інструкції про 
порядок обчислення 

заробітної плати 

 

15 
Перелік робіт, на які встановлюється доплата 
за важкі й несприятливі умови праці, атестація 
робочих місць, розміри доплат за видами робіт 

Додаток 9 Інструкції 
про порядок 
обчислення 

заробітної плати 

 

16 Перенесення щорічних відпусток 
Ст. 11 Закону 
України «Про 

відпустки» 

 

17 Інші питання, передбачені колективним 
договором 

  

 


