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Цей Колективний договiр укладено вiдповiдно до положень
КонституцiТ УкраТни, Кодексу законiв про працю Украiни, Законiв УкраIни
кПро колективнi договори i угоди), <Про професiйнi спiлки, ik права та
гарантii дiяльностi>>, <<Про соцiальний дiа-гrог в УкраiЪi>>, <<Про вiдпустки>>,
<Про охорону працi>>, <Про оплату працi>, законодавства Украiни про
ОХорону здоров'я, iнших нормативно-правових aKTiB УкраТни, положень
Генеральноi, Галузевоi та територiальноi угод з метою реryлювання
ВИРОбничих, трудових i соцiально-економiчних вiдносин i узгодження
iHTepeciB найманих працiвникiв та зазначеноi нижче сторони Роботодавця, i
включас зобов'язання cTopiH, якi спрямованi на створення умов для
пiдвищення ефективностi роботи комун€Lltьного некомерцiйного
пiдприемства <I-{eHTp первинноi медико-санiтарноТ допомоги) Черкаськоi
СелиЩНоi ради>>, реа_гliзацii професiйних, трудових i соцiально-економiчних
прав та гарантiй працiвникiв, встановлення для них додаткових, порiвняно iз
законодавством, пiльг та компенсацiй.

роздIл 1

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕНFUI

1.1. Колективний договiр (даlri - ,Щоговiр) укладено мiж адмiнiстрацiсю
комунапьного некомерцiйного пiдприемства <I_{eHTp первинноi медико_
caHiTapHoi допомоги> ЧеркаськоТ селищноi ради> (д-i - Пiдприсмство) в
особi головного лiкаря Мазура Анатолiя Васильовича, який дiе на пiдставi
Статуту (даrri - Роботодавець) з однiеi сторони, та трудовим колективом в
особi голови первинноi профспiлковоi органiзацii Савчука Михайла
Аркадiйовича, який дiе на пiдставi Статуту Профспiлки (далi - Профком) з
другоi сторони, рsвом - Сторони, уклаlrи даний .Щоговiр про наступнi взаемнi
зобов'язання:

1.1.1. Сторони визнають повноваження одна одноi i зобов'язуються
дотримуватися засад соцiального партнерства: паритетностi представництва,
рiвноправностi cTopiH, взаемноi вiдповiда-пьностi, конструктивностi та
аргументованостi при проведеннi переговорiв щодо укладання колективного
договору, внесення змiн i доповнень до нього, а також при вирiшеннi Bcix
питань виробничих i трудових вiдносин.

|.|.2. При укладаннi колективного договору Сторони виходять з того,
Що Його положення не можуть погiршувати становище працiвникiв
порiвняно з чинним законодавством УкраIни. Визначенi законодавством
норМи i гарантii е базовими мiнiм€шьними гарантiями, на пiдставi яких у
колективному договорi встановлюються додатковi трудовi та соцiально-
економiчнi гарантii та пiльги з урахуванням реЕlльних можливостей
виробничого, матерiального та фiнансового забезпечення Пiдприемства.

Умови трудових договорiв найманих працiвникiв не можуть
суперечити положенням колективного договору, а у разi iснування
(виявлення) такоI суперечностi, вiдповiднi умови автоматично визнаються
недiйсними.



1.1.3. Невiд'емною частиною даного,ЩоговорУ е.Щодатки до нього ЛЪ 1-

13.
I.|.4. Сторони ,Щоговору, з вини яких порушено чи не виконано

зобов'язання, несуть вiдповiдальнiсть встановлену чинним законодавством

Украiни : дисциплiнарну, адмiнiстративну, кримiна-пьну.

1.2. Сфера дii Щоговору:
|.2.|. Щоговiр е локztльним нормативним актом соцl€tльного

партнерства, який призначений для реryлювання колективних трудових

вiдносин, а також соцiально-економiчних питань, якi пiдлягають визначенню

за погодженням CTopiH вiдповiдно до положень чинного законодавства.

|.2.2.,,Щiя ,.Щоговору поширюеться на Bcix працiвникiв, якi перебувають

у трудових вiдносинах iз Пiдприемством, незалежно вiд членства в

"роф."iпцi. 
OKpeMi полоЖення ,Щоговору поширюються на iнвалiдiв працi,

,rb"cio"epi", якi припинили трудовi вiдносини з Пiдприемством, сiм'i
загиблих (померлих) на Пiдприемствi працiвникiв, а також на жiнок, якi

перебувають у вiдпустках для догляду за дiтьми. На осiб, якi виконують

роботи чи надають послуги Пiдприемству за цивiльно-правовими угодами,
дiя .Щоговору не поширюеться.

L2.З.Роботодавець визнае Профком единим повноважним

представником Bcix працiвникiв Пiдприемства в колективних переговорах.

1.2.4. .Щоговiр визнача€ узгодженi позицii i дii CTopiH, спрямованi на

спiвпрацю, створення умов для пiдвищення ефективностi роботи
Пiдприемства, решriзацiю на цiй ocHoBi професiйних, трудових i соцiально-

економiчних прав та гарантiй працюючих.
|.2.5. Положення цього ,Щоговору дiють безпосередньо i

обов'язковими для дотримання Роботодавцем, найманими працiвниками

Профкомом.
1.3. Щiя.Щоговору:
1.3.1.,Щоговiр набувае чинностi з дня його пiдписання уповноваженими

представниками CTopiH та дiе до 31 .|2.2025 р.
l .з.2.У разi не переукладання ,Щоговору у строк визначений л. 1.3.1,

цей договiр продовжуе дiяти до укладання нового.
1.з.3.У разi реорганiзацii Пiдприемства ,Щоговiр дiе до моменту

укJIаденн;I нового ,,Щоговору i с обов'язковим до виконання

правонаступником. Змiна керiвництва, складу, структури, найменування

CTopiH не тягне за собою зупиненнrI дii або втрату чинностi цього .Щоговору.

1.3.4. Жодна зi CTopiH, що укJIали цей ,Щоговiр, не може протягом

усього TepMiHY його дii в односторонньомУ порядкУ приймати рiшеннЯ, Що

змiнюють норми, положення, зобов'язання за цим ,щоговором або

припинrIють ix виконання.
1.3.5.Y десятиденний строк пiсля пiдписання ,,Щоговору Сторони

забезпечlтоть ознайомлення з його змiстом працiвникiв Пiдприемства.

Новоприйнятi працiвники ознайомлюються з .Щоговором пiд час прийняття

е

i

на робоry.



1.3.6. Роботодавець i Профком (не рiдше одного разу на piK) звiтують

про виконання положень ,щоговору на загальних зборах (конференцii)

тудового колективу.
1.3.7. Змiни та доповнення до .Щоговору вносяться у зв'язкУ зi змiнамИ

положень чинного законодавства Украiни, Генеральноi, Галузевоi,

територiальноi угод та за iнiцiативою однiсi зi cTopiH пiсля проведення

перго"орi" (консультацiй) та досягнення згоди. Вiдповiднi змiни i
доповнення набувають чинностi пiсля схвалення загальними зборами

(конференцiсю) трудового колективу i пiдписання Тх Сторонами. Змiни та

доповнення до,щоговору мають бути зареестрованi у встановленому порядку.

1.3.8. У разi необхiдностi внесення змiн i доповнень до ,Щоговору

Сторони розглядають вiдповiднi пропозицii спiльно i приймають рiшення.
1.3.9. Сторони роЗпочинають переговори з укладання ,Щоговору на

новий строк не пiзнiше нiж за 3 мiсяця до закiнчення TepMiHy на який його

було укJIадено
1.3.10. Сторони зобов'язуються взаемно 1 своечасно надавати

iнформацiю, необхiдну дпя ведення колективних переговорiв i здiйснення

коЕцрJIю за виконанням ,Щоговору

роздIл 2
трудовI BImoCIцryI

2. 1. Робоmоdавець зобов'язуеmься:
2.1.1. Забезпечити ефективну дiяльнiсть Пiдприемства за рахунок

коштiв, отриманих вiд Нацiональноi спужби здоров'я Украiни (нсзу)
вi,шrовi:цrо до договору про медичне обслуговування населеннrI за процрамою

}rед{чних гарантiй, бюджетних та iнших незаборонених законодавством

коштiв.
2.|.2.Уникати будь-яких проявiв дискримiнацii у сферi працi, зокрема

пор},шення принципу piBHocTi прав i можливостей, прямого або непрямого

обме;кення прав працiвникiв залежно вiд раси, кольору шкiри, полiтичних,

релiгiftшос ,u i"-"* переконань, cTaTi, гендерноi iдентичностi, сексуальноi

ърiснтачii, етнiчного, соцiального та iноземного походження, Biky, стану

зlоров'я, iнвалiдностi, пiдозри чи H€UIBHocTi захворювання на ВIПснIд,
сirtейного та майнового стану, сiмейних обов'язкiв, мiсця проживання,
EL,IeHcTвil у професiйнiй спiлцi чи iншому об'еднаннi |ромадян, 1^racTi у
cTpafug,, ,""р"."* або HaMipy звернення до суду чи iнших органiв за

зiлхистом cBoix прав або надання пiдтримки iншим працiвникам у захистi ix
прав, зit мовними або iншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи
або улrовами ii виконання.

2.L3. Забезпечити розробку та погодження з Профкомом посадових

фобошоt) iнструкцiй (функцiон€UIьних обов'язкiв) для Bcix працiвникiв

Пiлпрr.rtства, положень про cTpyкTypHi пiдроздiли (служби) та своечасне

ознайом-rення з ними працiвникiв.
у посадовiй iнструкцii може бути передбачено виконання одним з

прачiвникiв обов'язкiв iншого працiвника у випадках тимчасовоi вiдсутноотi
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останнього (хвороба, вiдпустка, вiдрядження, тощо). При покладаннi таких
1одаткових обов'язкiв на працiвника Роботодавець повинен враховувати
ква-riфiкацiю працiвника, що буле тимчасово виконувати обов'язки iншого
прачiвника.

2.|.4.Не застосовувати контрактну форму трудового договору, KpiM
випшкi в, прямо передбачених законами УкраiЪи.

2.1.5..Що початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором
роз'яснити йому пiд пiдпис права, обов'язки, проiнформувати про умови
праui. наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буле працювати, небезпечних i
ттткiаlивих виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та можливi наслiдки ik
BгL-IIIB\- на здоров'я, його права на пiльги i компенсацii за роботу в таких

$roBax вiдповiдно до чинного законодавства та цього .Щоговору.
].1.б. Створити длi. працiвникiв належнi умови працi. ,Щля виконання

прачiвtгиками cBoik функцiон€шьних обов'язкiв забезпечити: службовим
транспортом, оргтехнiкою та необхiдним для роботи програмним
забезпеченням, доступом до мережi IHTepHeT, професiйною лiтературою та
перiо.uтчними виданнями, зокрема, електронними.

2.|.7. Не вимагати вiд працiвникiв виконання роботи, не обумовленоi
трудовIL\I договором.

].1.8. Не допускати зщIу{ення медичних працiвникiв без iх згоди для
провеJення медичного супроводу масових заходiв (святкувань, спортивних
захо:iв. }{асових прогулянок, масових оглядiв, вiйськових комiсiй тощо).

2.1.9. Участь лiкарiв пiдприемства в констатацii cMepTi провадити в
\lejк€lx робочого часу лiкувально-профiлактичного пiдроздiлу (амбулаторii) та
вi:повi:но до сумiсного нак€ву MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ Украiни,
\IiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни та Генеральноi прокуратури Украiни
Bi: 29.09.2017 J\Ъ 807/1|9З1279 <Про затвердження Порядку взаемодii мiж
органа\tи та пiдроздiлами Нацiональноi полiцii, закладами охорони здоров'я
та органа\Iи прокуратури Украiни при встановленнi факту cMepTi людини)).

].1.10.Здiйснювати звiльнення працiвникiв - членiв Профспiлки за
iнiцiативою Роботодавця виключно за наявностi попередньоi згоди
Профкоrry,в порядку i випадках визначених чинним законодавством.

2.1.11. Розiрвати трудовий договiр у TepMiH, визначений працiвником,
якшо на Пiдприемствi не виконуеться законодавство про працю, умови
ко.-Iективного чи трудового договору з виплатою вихiдноI допомоги у розмiрi
не \lенше тримiсячного середнього заробiтку (ч. 3 ст. 38 КЗпП Украiни).

2.1.12. Повiдомляти працiвникiв про HoBi нормативно-правовi акти та
_]ок}}rенти, якими регулюються трудовi вiдносини, органiзацiя i умови працi,

роз'ясrпов€lти ix змiст, права та обов'язки працiвникiв.
2.1.13. Забезпечити перiодичне (не рiдше одного разу на п'ять poKiB)

пi:вишеrшя квалiфiкацii лiкарiв, молодших спецiа-гliстiв з медичною освiтою.
2.1.14. Погоджувати з Профкомом графiк проходженнlI KypciB

:i i:Blt l_ttення квалiфiкацii працiвниками.
]. i.15. Включати представника Профкому до складу атестацiйноI

Kolric iT Пi:приемства.



2. 1.16. Забезпечити пiдвищення ква-пiфiкацii працiвникiв немедичного
профLто безпосередньо на пiдприемствi або в навч€Lльних закладах

2.1.17. Визначати трудовий розпорядок на Пiдприемствi Правилами
внlтрiшrього трудового розпорядку, затвердженими трудовим колективом за
шo.]€lH}I L\f Роботодавця i Профкому на ocнoBi Галузевих правил внутрiшнього
гр!-Jового розпорядку для працiвникiв закладiв, установ, органiзацiй та
шi-TrpиcltcTB системи охорони здоров'я УкраiЪи, затверджених нак€Lзом
\fiHigтgpgTBa охорони здоров'я Украiни вiд l8 грудня 2000 NЬ 204-о.

]-1.18. Приймати У випадках, встановлених законодавством чи
}l.{ов€L\{и .ЩоговорУ локальнi акти з питанЬ реryлювання трудових та
соцiаъно-економiчних вiдносин лише пiсля попереднього погодження з
Профхоrrом.

:-1.19. Сприяти створенню в трудовому колективi здорового мор€rльно-
пс шо-rогiчного мiкроклiмату.

]- 1-20. Запобiгати виникненню iндивiдуальних та колективних
:Р},-]OBI{]i конфлiктiв, а у випадку ik виникнення, забезпечити ix вирiшення
згi_тlо з ЕIинним законодавством Украiни.

].l.]1.ЗапроВаджувати чи змiнювати режим роботи для окремих
-:тдlоз:iriв, категорiй (груп) працiвникiв за попереднiм погодженням з
Гhофко_vоrt викJIючнО з метою пiдвищення ефективностi роботи
гЕ_шршсшств4 у зв'язку з необхiднiстю забезпечення безперервностi надання
rше_шчнот.]опомоги та дiяльностi Пiдприемства, а для окремих працiвникiв -g, ix зго:ою.

..]]. Встановити для працiвникiв Пiдприемства п'ятиденний робочий
з -]вома вихiдними днями: субота та недiля. Робочий час лiкув€lльно-

{тIt.IниХ пiдроздiлiВ з 08:00 до 18:00. Визначати режим роботиiijB. час початку i закiнчення щоденноi роботи Правилами
-ъого трудового розпорядку, затвердженими трудовим колективом за
ч Роботодавця Пiдприемства та Профкому, графiками змiнностi у
:tъ-тi .]о чинного законодавства.
-:з. Установити TaKi норми робочого часу для працiвникiв

_-: -_ : " зз (.Jодаток NЬ 1):
- : : : - tr-]. Н& ТИЖДеНЬ - ДЛЯ МеДИЧНИХ працiвникiв, за винятком тих, хто---кil-tивих 

умовах працi, а також peecTpaTopiB медичних;
_ о.]. на тиждень - для iнших працiвникiв Пiдприемства (керiвника

Jltsa. його заступникiв, головноТ медичноi сестри, головного
::_ професiоналiв, фахiвцiв, технiчних службовцiв та робiтникiв,
: , ',lе:I1ЧниХ сеСТеР);
_ __. _pIIBa.TocTi - У ВиПаДкаХ' ВсТаноВленИх ЧинниМ ЗаконоДаВсТВоМ.
:* Зrlr-чати окремих працiвникiв до роботи У вихiднi Днi,

-_-__ законодавством, лише у виняткових випадках за погодженням з
.: ],L компенсувати працiвникам роботу у вихiднi днi згiдно iз
:: _- IO_]3BCTBOM.

-5. Скорочувати на одну годину напередоднi святкових i-:. Lкорочувати на одну годину напередоднi святкових i неробочих
э.-_.,-тЬ роботи працiвникiв, яким встановлено 40-годинний робочий



2.|.26. Встановити на прохання вагiтноi жiнки, жiнки, яка мае дитинУ
BiKoM до чотирнадцяти poKiB або дитину з iнва"пiднiстю, в тому числi такУ, ЩО

знЕжодиться пiд if опiкою, або здiйснюе догляд за хвориМ ЧЛенОМ СiМ'i

вiдповiдно до медичного висновку, батька, який виховуе дiтей без MaTepi (в

то}ry числi в разi трив€uIого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а

також опiкунiв (пiклувальникiв), одного з прийомних батькiв, оДнОгО З

батькiв-вID(ователiв неповний робочий день або неповний робочиЙ ТИЖДенъ.

Огl_rата працi в цих випадках проводиться пропорцiйно
Bi-TrpalboBaнoMy ч асу.

2.|.27. Забезпечити працiвникiв службовими примiщенIuIми у
ч-тр!ъýрнlтх пiдроздiлах, обладнаних для вiдпочинку, переодягання,

ферiгашrя особистих речей та прийому iжi.
2.1.28. Облаштуватй,мiсця для прийому працiвниками iжi в робочиЙ

час на тю( роботах, де за умовами ii виконання неможливо встаноВиТи

шерерв}-rrя вiдпочинку та харчування. (.Щодаток J{Ъ 2).
9. При змiнних роботах режим роботи встановлювати графiками

зrrirтностi, що затверджуються Роботодавцем i доводяться до вiдома
шраriвrшtiв.

2.1.30. Залуtати працiвникiв до роботи в надурочниЙ час, як виняток,
.]Еше з Jозволу Профкому, не бiльше чотирьох годин протягом двох Днiв
шi:ря: i 120 годин на piк, з оплатою в подвiйному розмiрi годинноi ставки.

2.1.3l. Не допускати з€rл)чення вагiтних жiнок i тих, що Мають дiтеЙ
Bixort Jo трюх poKiB, батькiв, якi виховують дiтей без MaTepi (в томУ чиСлi В

разi трива-rою перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а також опiкУнiв
r шiьцъапъникiв), одного з прийомних батькiв, одного з батькiв-вихователiв
]о нiшгi надурочних робiт та робiт у вихiднi днi i направленIuI ik У

Не з€Lлучати до надурочних робiт та не направляти у
::е--i_я ,t iHoK, якi мають дiтей BiKoM вiд трьох до чотирнадцяти poKiB,

з;l з лнва_-liднiстю, батькiв, якi виховують дiтей без MaTepi (в тому числi

ршi трпваJIого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а також
пirуЕЬ (пiшrувалlьникiв), одного з прийомних батькiв, одного з батькiв-
шrовше"тiв - без ik згоди.

2_1З3.3дiйснювати облiк робочого часу вiдповiдно до aKTiB чинного
лЕrч.tlrrЕтпrl ТТпярrлп птrvтпiтттнього тпчпового позпоDяпкv та пьогоIцоЕодilЕтва, Правил внутрiшнього трудового розпоряДкУ та цЬОГО

ДIоlовryу_
З шетою оптимЕtльного реryлювання та облiку робочого часу

ryцiвшЬ зi змiнним режимом роботи при якому неможливе дотримання

ryrrruьпоП тривалостi щоденноi або щотижневоi тривалостi робочого ЧасУ,

ЕтаЕошIювати для даноi категорii працiвникiв за погодженням з профкомОм
riлс_rъrовакrй блiк робочого часу за 1 мiсяць або iнший, тривалiший перiод:

rрпац пiryiччя, piK.
2-134- Ътверлжувати за погодженням Профкому графiк наданнrI

шdш вiдц5rсток, виходячи з необхiдностi забезпечення безперервноi

рбоrп fГrшриемства i створення сприятливих умов дJIя вiдпочинкУ

!цriвqпriв не пiзнiше <15> грудня попереднього року. Конкретний перiод



2-1J6. Вести облiк вiдпусток, зберiгати за працiвниками право на

ЕrткФпстаЕi щорiчнi вiдпустки, не допускати випадкiв ненадання

ЕFДцшilrr.4It| rIlLrPl'1rrl.Iz\ . DrдrrJvlv!\ дrчUддчд,rл,---- - -- --г -

гiтгg.т, а також ненаданн" 
"iдrrу.rок 

протягом робочого року працiвникам,

ш11 }fflютъ право на щорiчнi додатковi вiдпустки за робоry з шкiдливими 1

rатпilчя 1\[овами або вiдпустки за особливий характер роботи.,

опq.шсri у разi трив€tлого перебування MaTep_i в лiкувальному закладi), а

.лол особi, 
"*u "r"nu 

пiд опiку дитину або особу з iнвалiднiстю з дитинства

:" _._l-. Заrлiнювати за бажанням працiвника частину щорiчноi вiдпустки

l,]-j-оз(11l ко\lпенсацiею, за умови, Що тривалiсть наданих працiвниковi

щmi.шr основноi i додатковоi вiдпусток скJIала не менше 24 календарних

:.п.зЕ. надавати додаткову оплачувану щорiчну вiдпустку тривалiстю

=-.1 
каlеЕ]арних днi медичним працiвникам, якi працюють на посадах,

Йр.rО"".*. tгунктом ((н)> cTaTTi 77 основ законодавства УкраiЪи про

*;,р"ц, rrоро"'" за безперервну роботу понlд три роки. (Додаток }lb 3),

2. l 39. Вотановити щорiчнi додатковi вiдпустки:

- за особливий характер працi окремим категорiям працiвникiв за

llgcxo}t внробництв, робir, професiй i посад працiвникiв, робота яких

rB'BaHa з пiдвищеним нервово_емоцiйним та iнтелекryалъним

Е-гzuхеЕн.ям або виконуеться в особливих природних географiчних i

огi.тнmr ]/мовах та умовах пiдвищеного ризику для здоров'я (ДодатоК
пЕLIогшIЕш умовах 

,ta 
умUБал lllлDлll\9п\rr\J IJlrJtrNJ лJr,д JЁ{чr\

Е0,
- за ЕеЕормований робочий день - до 7 календарних днiв.(,Щодаток ЛЪ 5)

шr шpalliBmciB, час роботи яких, з огляду на характер прац1, не пlддаеться

IIяЕоlfу ofuiкy. У перiод дii rЩоговору питання встановлення ненормоваIIого

вобочого часу з наданнrIм додатко"оi вiдпустки за особливi умови працi для

EIE}Iш( працiвникiв може визначатися також наказом Роботодавця

- ' ,- _, : Профкомом.
Надавати додаткову оплачувану соцiальну вiдпустку

ЕFццjrнlrАllш.
_ rкiнцi, яка працюе i мас двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або

шrш}. з iшалiднi.rо, або яка усиновила дитину, Ma'epi особи з iнва-гriднiстю

здЕтЕЕства пiдгрупи Д I групи, одинокiй MaTepi, батьку дитини або особи з

iшатi.шiстю з д"r"".ruu.riдrруrrи Д I |рупи, який виховуе iх без MaTepi (у
лл*_*л-:\

пiтруш Д I групи, чи одному iз прийомних батъкiв надастъся щорlчно

шJtдIкова оIшачувана вlдпустка тривалiстю 10 к€rлендарних днiв без



эах)-вання святкових i неробочих днiв (стаття 73 Кодексу законiв про працю

раiЪи).
За наявностi декiлькох пiдстав для надання цiеi вiдпустки

ltBa-licTb не може перевищувати l7 ка_lrендарних днiв.
Дитиною вважаеться особа BiKoM до 18 poKiB (повнолiшя), якщо згiдно

з€lконоltl вона не набувае прав повнолiтньоi ранiше (дл" цiлей даного
ш.-гу).

З метою надання додатковоi вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей
)зповсюдити право н.а даЕу вiдпустку на жiнку, яка не перебувае у шпюбi i у
lЦОЦТвi про народження дитини якоi вiдсутнiй запис про батька дитини або
ЛIlч- Про батька зроблено у встановленому порядку за вказiвкою MaTepi,

pJoBy, жiнку, яка виховуе дитину без батька (в тому числi i розлl^rену жiнку,
яltа BIo(oByc дитину без батька).

МЯ Пiдтвердження права на зазначену вiдпустку Роботодавцю мае
j'.Tlt пре.]'явлений будь-який офiцiйно складений, оформлений та
,..свiленltЙ в установленому порядку документ, у якому з достатньою

;товiрнiстю засвiдчена вiдсутнiсть участi другого з батькiв у вихованнi
шrIтЕп, зоIФема але не викJIючно: рiшення суду про позбавлення
бrькircьшr прав; )D<вала суду про розшук вiдповiдача - в справах за
ШВашЕ про стягнення алiментiв; акт, складений комiсiсю, створеною
Гфофкоwоv або акт KoMicii представникiв органу мiсцевого самоврядування,
1lIОшу зi с.T iв сусiдiв (за наявностi ik пiдписiв у aKTi) пiдтверджуеться факт
iлсlтпостi ylacTi батька (MaTepi) у вихованнi дитини.

До o.:TrHoKlD( MaTepiB (батькiв) прирiвнюються також вдови (вдiвцi), якi
К)ТЬ ДlтеЙ. У такому разi до заяви про надання додатковоi соцiальноi
irПl-стlщ поданоi вперше, додаеться копiя свiдоцтва про смерть чоловiка
rгlа-rrЕпz l

2.1.4l. Надавати одноразову оплачувану вiдпустку у зв'язку з
!ýПЕовrIеЕЕям дитини тривалiстю 5б календарних днiв (70 календарних днiв _

!pп !'сшовтlешri двох i бiльше дiтей) без урахування святкових i неробочих
ШiВ (СТаТТя 73 КЗпП Украiни) працiвникам, якi усиновили дитину старше
1РrОХ рокЬ з числа дiтеЙ-сирiт або дiтей, позбавлених батькiвського
iЩъашц за умови подання з€uIви про надання такоТ вiдпустки не пiзнiше
1rОХ МiСЩЬ з дня набирання законноi сили рiшенням про усиновленнrI
ПIХЕЕ (пшо усиновителями е подружжя - зазначена вiдгryстка надаеться
пiшоL[}. з Еш( - на ii розсуд).

2-|.4?. Надавати один додатковий день вiдпочинку працiвнику у разi
iШШi m{ KpoBi (ii компонентiв), який може бути використаний впродовж

l- З шя здачi KpoBi або ii компонентiв (ч. 2 ст. 9 Закону УкраiЪи кПро
шорство rpoBi та ii компонентiв>).

2.1.43. Надавати короткочаснi вiдпустки без збереженшI заробiтноi
ШЕrЕ За сiмеЙними обставинами працiвникам Пiдприемства на TepMiH,
фlrовrенгй угодою мiж працiвником та Роботодавцем, але не бiльше 15
пшЕщФm( лнiв на piK.

загальна
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].1.4-1. Надавати працiвникам на пiдставi ik письмовоi заяви додаткову

зчЕн},вiдпустку (при фiнансовiй можливостi) у випадках:

- t- зв'язку , ."iп.tним (50, 60 poKiB) днем народження працiвника - 1

ZZ Прфком з о б о в' язу еmь ся :

f ?-l. Ъбезпечувати постiйний контроль за своечасним уведенням в

йr та застосуванням Роботодавцем нормативних aKTiB з питань трудових

irвшш, щгапiзачii, нормування працi.
]: ?. Вести роз'яснюв€rльну роботу серед членiв Профспiлки з питань

ПЕ".довЕк прав та Ьбов'язкiв, соцiального захисту працiвникiв вiдповiдно до

шrсrrшш( аlсгiв щодо органiзацii працi.
r 1J. Поюлжувати графiки роботи (змiнностi) та надання вiдгryсток,

чOваýення пiдъумовч"о.о облiку робочого часу, надавати дозвiл на

rpеrепня "чдро"ъих робiт, робiт у вихiднi днi тощо, якщо вiдповiднi

: - _ ,: :-е с\,перечать положенням трудового законодавства та не

_ : _ - 1_: _]о порушення прав працiвникiв, дискримiнацii окремих
,-_-_]-

_ _ .-'r'п.нювати громадський контроль за виконанням Роботодавцем

_ - . _:]: за про працю, правильним застосуванням установлених умов

- : r. БратИ участЬ У вирiшеннi соцiально-економiчних питань,

- - -.,-__-. та заrверлженнi перелiку i порядку надання працiвникам

- , :-.,r: li.-tьг' а Також У розробцi проектУ колекТИВноГо ДоГоВорУ' ПраВил

- -: ..ь.rго трудового розпорядку.
10



- - .,. Спрl,tяти упередженню виникнення трудових конфлiктiв, брати
,__ :-, _]l,3оЗВ язаннi.

: ] -. iнiшiювати, за необхiдностi, проведення спiльних консультацiй з
'., , _ _..--е\1 з \Iетою вжиття заходiв щодо запобiгання порушень трудового

), 3. Сmорон u dомовuлuся:
- -: - С:liвпрацЮВаТи При ПоГодженнi, склаДаннi, затверДженнi ПраВил

" - l -:: t- ],], Tpi дового розпорядку, посадових (робочих) iнструкцiй,
- -: . ;_ ]--,:lt (зrtiнностi) та вiдпусток та в iнших випадках, передбачених
* - -::- -Зtr\t. КОJИ НОРМаТИВНi аКти Роботодавця вимагають погодження.-"

- _, - ?.зоrt вирiшувати питання щодо:- :_] - зf_];.ення, перегляду та змiн норм працi;
, - - ]_,-_J:o часу i часу вiдпочинку, соцiального розвитку Пiдприемства,
_: j::- 1 

" 
],:оВ працi, матерiально-побутового, медичного обслуговування

- -: -: З.^:;lвати заходiв ЩоДо неДоПУЩеннЯ ВинИкнення коЛекТиВних

' ]: _,-, -=:--]:ченому чинним законодавством.
- - - l.iезпечити умови для ефективноi роботи koMicii по трудовим

_ _ ;_._ :'_' СТВОРеННЯ).

- j r _:;: необхiдностi вiдстоювати права працiвникiв у державних

роздIл 3
ЗАБЕЗШЧЕННЯ ЗАIа{ЯТОСТI

_: _' Р,,оtlttlоOовецt зобовrязуеmься:
j 

-:_:вати працiвникам, за ix згодою, можливiсть працювати на
: - ,,:-]эзого робочого часу з оплатою працi пропорцiйно

llщюпяноrdу часу (за фактично виконану роботу) iз збереженням повноi
Tr таflчних основноit та додаткових вiдпусток та iнших гарантiй,
зенсацiй, встановлених законодавством та цим .Щоговором.:,_:. З:iйснювати аналiз потреби та використання трудових pecypciB

::* *-],_{].l,-lВ1.
_, _: Нэ _rопl,скати економiчно необrрунтованого скорочення робочих, :--.__- :.:,.кт\,рних пiдроздiлiв Пiдприемства (амбулаторiЙ, ФП (ФАП,
"- -- --tr|,

] - З.безпечити протягом одного року реалiзацiю працiвниками
lЕпттПгп ЦровО на укJIаДеннЯ трудового договору у разi

з робоry працiвникiв аналогiчноi квалiфiкацiТ.
1 поворотного

3_15- 3дйсrповати прийняття на роботу нових працiвникiв, а також
ш! ю Еадання окремих видiв послуг фiзичних чи юридичних осiб за
}правовими договорами виключно за умов забезпечення повноi
rтпвшоi заfuятостi штатних працiвникiв.
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3.1.б. Не догryскати на Пiдприемствi масового вивiльнення працiвникiв
щiтшп Роботодавця (ст. 48 Закону Украiни <<Про зайнятiсть населення>)).

MacoBшvr вивiльненнrlм е однор€вове або протягом:
l) ошою мiсяця:
- впвьненЕя 10 i бiльше працiвникiв на пiдприемствi з чисельнiстю

!0 до l(Ю прачiвникiв;
- вшЬЕення 10 i бiльше вiдсоткiв працiвникiв на пiдприемствi з

шr.BicTlo вiд 101 до 300 працiвникiв;
трюх мiсяцiв _ вивiльнення 20 i бiльше вiдсоткiв працiвникiв на

lщЕ€х{ствi неза.пежно вiд чисельностi працiвникiв, або в iнших РОЗМiрах,
fпаqеЕш( Генеральною, Галуз евою, територi агlьною угодами.

]_1.7. Свосчасно iнформувати вiдповiдний центр зайнятостi про
_ 1]:1з }{асове вивiльнення працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзацii
:-,.зз i прашi у випадках, передбачених законодавством.
_."i. На:авати працiвникам, попередженим про можливе майбутнс
.__._i. -о -l годин робочого часу на тиждень iз збереженням заробiтноi
I пош)л(у роботи.
9. Розг_rядати обгрунтованi пропозицiТ Профкому про перенесення

: .i:].lLл]coBe призупинення або скасування заходiв, пов'язаних з

; _. _ -.].1 _эацiвникiв.

. 1. П р оф Ko-tt з о б о в' язу еmься :
.].1. З:iйснювати громадський контроль за додержанням на

здiйснення заходiв, якi
забезпечення зайнятостi

_ .li зilконодавства про працю пiд час
_ - -ь вltвi-rьнення працiвникiв та з питань

- : _:

-":. 3зстtt роз'яснюв€Lльну роботу з питань додержання трудових

lнiцiювати проведення спiльних консультацiй щодо питань
:.,,lвникiв, вносити обГрунтованi пропозицiiii Роботодавцю,

: Пi:приемства чи iншому уповноваженому органу про
ооепЕI TepMiHiB, тимчасове призупинення або скасування заходiвп
шш з вшiльненням працiвникiв.
i:J. Кокгро.гповати додержання Роботодавцем процедури визначення
mткiъ яrсi мають переважне право на залишеннrI на роботi (ч. 2 ст. 42
) краtшl).
--б. Не доtryскати звiльнення з iнiцiативи Роботодавця вагiтних жiнок

; tчо;rовiкiв), якi мають дiтей BiKoM до трьох poKiB (до шести poKiB - у
шю fитина потребуе домашнього догляду), одиноких MaTepiB (батькiв)

гппrr4аi дитини BiKoM до чотирнадцяти poKiB або дитини з

-:, C tttopo H u doMoB aJlucb:
j . Прll скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв переважне
, .,i,--ення на роботi при рiвних умовах продуктивностi працi i
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ваriфiкацii, KpiM передбачених законодавством, надаеться у першу черry
rcОбам, яким зilлишилося менше двох poKiB до пенсii, молодим спецiалiстам
В ПРацiвникам, в родинах яких немае iнших працiвникiв з самостiйним
юобiтком.

j.3.2. Приймати рiшення про змiни в органiзацiТ виробництва i працi з
:: j.1;lH економiчного, технологiчного, структурного чи ана_гlогiчного
l;::r-Т€P}, або у зв'язку з реорганiзацiсю; зокрема, перетворенням
" **._:tlcrlcTBa, що тягнуть за собою можливе звiльнення працiвникiв лише

:.-,-: ЗаВЧаСНОГО, не пiзнiше як за три мiсяцi до намiчуваних звiльнень,
_ _:::-.я Профкому iнформацii щодо цих заходiв, включаючи iнформацiю про
: -",:_.;l Наст\'пних звiльнень, кiлькiсть i категорii працiвникiв, яких це може
- : .::lIся. про термiни проведення звiльнень, а також нового
_ -: -: -,1еного штатного розпису Пiдприемства.

-:.-1.з. Проводи"ги консультацii з Профкомом про заходи щодо
-- 1'_ ]ння звiльненням чи зведенню Тх кiлькостi до MiHiMyMy або

: j.",ення несприятливих наслiдкiв звiльнень.

роздIл 4
ОПЛАТА ПРАЦI

(ФОРМУВАНIUI, РЕГУЛЮВАНIUI I ЗАХИСТ)

1. L Ро боtttоDавець зобов'язуеmься:
.:. _. i. Формувати оплату працi на пiдставi законiв та iнших

: ,: _,:зно-правових aKTiB УкраТни, Генеральноi, Галузевоi i територiа_lrьноТ

- ",ьо:о .]оговору в межах надходжень з дотриманням гарантiЙ,
_ - - - _ э._енI1\ чIiнним законодавством.

] .]. Посадовi оклади та тарифнi ставки встановлюються накuвом
] , : _ -.зlя Пiдприемства вiдповiдно до чинного законодавства та- :,-п:я про оплату працi працiвникiв Пiдприсмства i фiксуються в

*---:_l.:', РОЗПltСi.
- ,._]. Посадовий оклад не може бути встановлений менше, нiж розмiр

" . - : ..-:-rtsоГо rriHiMyMy, встановленого для працездатних осiб Законом
: _ j,: -]о _]ерrкавниЙ бюджет на вiдповiдниЙ piK.

- _, 
j. Розrriр заробiтноi плати працiвника за повнiстю виконану

- -- -,. _ o:irHHy) норму працi не може бути нижчим за розмiр мiнiмальноТ
_: - 

.._ эl п.-Iати.

- _,-<. Преrиiювання працiвникiв здiйснюеться вiдповiдно до положення
, -: _l.:_rэвання. (Щодаток NЬ б).

- _,5. Встановлювати наступнi доплати (Щодаток Nb 7):
- _ = :,.ltiшення професiЙ, посад;
- :.1::онання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника;

_ 
: - j_JIlрення зони обслуговування або збiльшення обсягу виконуваних

- -:.--iвникам, якi використовують у роботi дезiнфiкуючi засоби, а також
- -_::: прибиранням санвузлiв.
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4.|.7. Встановлювати наступнi надбавки (Щодаток ЛЬ 7):

- за висJrуry poKiB медичним працiвникам;
- за трив€tлiсть безперервноi роботи;
- за високi досягнення у працi;
_ за виконаннrI особливо важливоi роботи (на строк Ti виконання);
- за скJIаднiсть, напруженiсть у роботi;
- за професiйну майстернiсть;
- водiям легкових автомобiлiв за класнiсть, за фактично вiдпрацЬОВаНИЙ

-1.1.8. Конкретний розмiр надбавок та доплат дJIя прачlвника
нов_lюеться наказом Роботодавця за поданням керiвника структурного
lз:i_гry в межах фонду оплати працi.
Роботодавцю данi',надбавки виплачуються вiдповiдно до контракту та

::-::кових угод до нього, укладених iз Засновником. У разi несвоечасного
i,c.r;.-IaH}uI завдань, погiршення якостi роботи i порушення трудовоi
*,-,: _,-;iп_-Iiни з€вначенi надбавки зменшуються або скасовуються.

-r.1.9, Роботодавець забезпечуе свосчасну i в повному обсязi виплату
t:.-.n5iTHoT плати за фактично вiдпрацьований час з розрахунку посадового
: "-.:J. tтарифноi ставки) не рiдше двох разiв на мiсяць через промiжок часу,
-_: -з перевиц{ус шiстнадцять к€Lлендарних днiв, та не пiзнiше семи днiв
йLlя заltiнчення перiоду, за який здiйснюетъся виплата.

зтiйсrповати виплату заробiтноi плати двiчi на мiсяць до 15 та 30 Числа.

- з:l першу половину мiсяця до 15 числа поточного мiсяця;
- за другу половину мiсяця до 30 числа поточного мiсяця.
4.1.10. У разi коли день виплати заробiтноi плати збiгаеться з вихiДНИМ,

ЕЕтЕовЕм або неробочим днем виплачувати fi напередоднi.
4.1.11. Заробiтна плата виплачуеться в першочерговому перед iНШИМИ

шшщтЕiýечЕ порядку.
Прв ко;1шiй виплатi заробiтноi плати повiдомляти працiвникiв ПРО

шIьry с}ъry заробiтноi плати з розшифруванням за видами ВиПлат; рОЗМiРИ
й шЬгавlt !тримань; суму зарплати, що н€Lпежить до виплати.

4_1.12. При наявностi eкoнoмii коштiв виплачувати премiю до ,ЩНЯ

rcщтЕого прачiвника та iнших професiйних свяТ.
4_1.13.Час простою не з вини працiвника, оплачуеться вiДПОВiДНО

ш рюв- вЕзначених ,Щоговором, але не нижче двох третин посадового окJIаду

ftщшфвоI ставюл), встано вленого пр ацiвниковi.
Гфо почаmк простою, KpiM простою структурного пiдроздiлУ ЧИ ВСЬОГО

rШщЕ€}tсrщ прачiвник повинен попередити Ро ботодавця.
ъ час цростою, коли виникла виробнича ситуацiя небезпечна для життя

lп хщlов'я працiвника або для людей, якi його оточують, i навколишнього
йrпrрдгrштrца не з його вини, за ним зберiгаеться середнiй заробiток.



4.1.15. При переведеннi працiвника на iншу нижчеоплачувану роботу,

::\_1 во.]иТи оплатУ прачi згiдно трудового законодавства,

-1.1.1б. оплачу"ur" роботу-в святковi та неробочi днi понад мiсячну

з:в\ц-робочого часу у розмiрi подвiйноi годинноi або деннот ставки понад

:ц-_ТI. оплата у з€вначеному розмiрi за години фактично вiдпрацьованi у

:=slковий i неробочий день. На бажання працiвника, який працював у

:э,;тковий i неробочий день йому може бути наданий день вiдпочинку,

-1.1.17.оплачувати роботу у надурочний час у подвiйному розмiрi

:_:rHHoT ставки, розмiр якоi визначаетъся виходячи з норми робочого часу та

ш:..новленого посадового окладу. При цьому компенсацiю за надурочну

]:niоц,цuшхом вiдryлу не допускати,
-1, 1.1 8. Забезпечити проведення iндексацii заробiтноi плати працiвникам

:-]plle\rcTBa згiдно Порядку проведення iндексацii грошових доходiв

;;Jе.-Iення, затвердженого Постановою КМУ вtд |'7.07.2003 Ns 1078, а також

-;---lг\ aKTiB законодавства.
4.1.19. Здiйснювати компенсацiю втрати частини доходу у випадку

шшýрупення встановлених TepMiHiB виплати заробiтноi плати працiвникам lr
шýря-пry та розмiрах, затверджених Постановою КМУ вiд 21.02,2001 Ns 159

*гфо компенсацiю громадянам утрати частини доходу в зв'язку з

шgр}lпенням TepMiHiB iхнъоi виплати))

4.1.20. За працiвниками, якi направляються до закJIадiв пiслядипломноi

швiти дJIя .riдв"щення квалiфiкацii, пiдготовки i перепiдготовки як за

шЕовЕим ,i.ц* рЪбоr", ,u* i за сумiсництвом, зберiгастъся мiсце роботи

tшосша) i проводяться виплати, передбаченi законодавством.

+.t.zt. Забезпечити надання iнших передбачених чинним

]ащоЕод€lвством гарантiй i компенсацiй у зв'язку з направленням працlвникlв

: - ,.:,,loBi вi:рядження.
:' ,]].затверлжувати в штатному розписi найменування посад

, : з:1;1кiв 1, вiлпоЪiдrrо.ri з чинною редакцiсю Класифiкатора професiй,

.:-.. :.;.:iо вносити, за необхiдностi, вiдповiднi змiни до ,ЩоговорУ Та додаткiв

,j pu.i несвосчасного приведення найменувань професiй 1поуал) {
- _ . ];1 } вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, працlвники

-. , _j,:i\ють користуватися пiльгами та гарантiями, встановленими для

: _- . -jilxпрофесiй(посад).
- _,]]. Застосовувати до працiвникiв передбаченi цим,,Щоговором заходи

- 
- :] _:--ЬНого та мораJIьного стимУлювання за якiсне та свосчасне виконання

, : _ ]._.lчIlх завдань та норм працi, рацiональне використання обладнання та

: - -:j;:\ засобiв тощо.

:, 2. Пр офком зобов'язуеmься:
- ], , . З:iйснювати контроль за дотриманням на Пiдприемствi

_. - - _ - jВсТВа Про оПЛаТУ працi, У Т.ч. За сВоеЧаснiстю ВиПлаТи заробiтноi
..--- | ;_lrHo nop*ur""""* unriu Роботодавця i затвердженого табеля облiку
_ - 

, -. _ _ t-l ЧзСУ: пiДвиЩенЬ ПосаДоВих оклаДiв, доплат та надбавок.

- ]"], Вносити обгрунтованi пропозицii щодо пiдвищення працiвникам
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l

р* заробiтноi плати, премiй, компенсацiй, доплат, надбавок, надання

iндексацii грошових
зв'язку з порушенням

С tttop он u d омо в tьц uся :

не приймати В односторонньому порядку рiшення з питань оплати

погiрrrгуrоть умови, встановленi цим,Щоговором,
Повiдомляти прачiвникiв про запровадження нових. чбч ,_yiTJ

,;r;;;""i^ " 

^h-'r,Бriр-.ння 
не пiзнiше, як за два мiсяцi до ix

Здiйснювати контроль за проведенням

компенсацii втрати частини зарплати у
виIIлати.

рiвшсь у зв'язку Ь змiною piBHiB освiти, присвоенняМ iМ )пIеногО

л!п.шпr- почесного звання, присвоен ня (пiдтверлження) квалi фiкацiйноi

зрiТ. ста;ку роботи, за пiдсумками атестац11 тощо,

1 ] l, Свосчасно ознайомлювати працiвникiв у разi запровадження нових

: _..":rt ПРаШi.

роздIл 5

ОХОРОНА ПРАЦI

i tr. Робопtоdавець зобов'язуеmься:
: . _. Створити на *о*"оrу робочому мiсцi належнi, здоровi та безпечнi

, : -:з_ri. забезпечити наJIежнi санirарно-побутовi умови вiдповiдно до

] - :.З_П }-краТни, Закону Украiни <Про охорону працi>>, санiтарних норм

i: ]. Iпбор\Iувати пiд розписку працiвникiв пiд час укJIадання
**.:-.-.'.]'оГоВорУПроУМоВипрачiнаПiдприсмствiТаПронаявнiстьнаiх
- - _,l-, l:,,-цi небезпечних та шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не

. '. . -. l.,ож.ll1вi наслiДки iх ВПлиВУ на ЗДороВ'я Та Про ПраВа працiвника на

. 
: - _; коrtпенсацiт за роботу в таких умовах вiдповtдно до чинного

,_ - . -:э.тва та Щоговору.
r , -:. Не пропонувати працiвникам роботу, яка згiдно з медичним

l _ - . :: :,\{ протипоказана iм за станом здоров'я,

r . j. J,o виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та тих, що потребують

" , -;-.,:пого добору, допускати працiвникiв виключно за наявностi

:: _ - . ::-. ]lсIl\офiзiологiчноi експертизи,

: _ j. Розiрвати трудовий договiр у TepMiH, визначений працlвником,

- .. Пi.rприемствi не ВикоНУЮТЬся ВиМоГи ЗаконоДаВсТВа Про охоронУ

-..iiВроЗN{iрiтримi."""о.озаробiткУ(.'.4ст.6ЗаконУУкраiни<Про

_ :,:__:{еннJI або змiни.
- -: -:. Свосчасно проводити уточнення

: . .,. rрацi>).
] . a. \'класти договори страхування

: . :: jня ВIЛ пiд час виконання ними

. -- 
: .;:iови KN4Y вiд 16 жовтня 1998 J\b

розмiру заробiтноi плати

медичних працiвникiв на випадок

професiйних обов'язкiв вiдповiдно
|642.
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5.1.7.Забезпечити дотримання вимог Закону Украiни <Про охорону
-,:: ,_,,. iнших нормативних aKTiB, зокрема, щодо:

- впровадження на Пiдприсмствi системи управлiння охороною працi;

- створення на Пiдприемствi служби з охорони працi, затвердження
працi;

: . _-,:;ення про неТ, прав та обов'язкiв працiвникiв служби;
_ нzlлежного утримання будiвель i споруд, здiйснення КОНТРОЛЮ

шшiчrrого стану обладнання та устаткування щодо ix безпечного

' ' 
' _'r iiiJi;я причин, що призводять до нещасних випадкiв, професiйних

з:Е\зýрювань та здiйснення профiлактичних заходiв, визначених комiсiями за
* -;,,}Iками розслiдування таких випадкiв;

- контролЮ за дотриманням працiвниками технологiчних процесiв,
::в:зIл_l поводження ,з машинами, механiзмами Та УсТаТкУВанняМ,
зд...орIlстаннjIм засобiв колективного та iндивiду€шьного захисту, виконанням
з;,i,:т вi:повiдно до вимог законодавства з охорони працi;

- розроблення та затвердження положенъ, iнструкцiй, iнших локальних

=:.l.1атItвних aKTiB, встановлення правил виконання робiт i поведiнки
-]:;:-Iitsникiв у примiщеннях зi шкiдливими факторами) На робочих мiсцях,
эl-овi:но до нормативно-правових aKTiB з охорони працi;

- Вj\иТТя термiнових заходiв для надання допомоги потерпiлим,
:Е_:-чення (за необхiдностi) професiйних аварiйних (рятувальних) СлУжб i

ц,:?lц-вань у разi виникнення на Пiдприемствi аварiй та нещасних випадкiв.
::" l3 Закону Украiни <Про охорону працi>).

_i.1.8. Забезпечити сво€часну розробку i виконання комплексних захоДiв

-::о .]осягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiени працi та

лq:обнrtчого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi,
эд:обiгання випадкам виробничого травматизму, професiйного
]Е",зорювання, аварiям (ст. 20 Закону Украiни <Про охорону працi>).

5.1.9. Здiйснювати анаJIiз стану охорони працi та причин виробничОГО
-::.1.1зтIIз\lу i захворювань, розробляти щорiчно i аналiзувати ВиКОНаННЯ

шiлgrадних заходiв щодо по передження виробничого травматизму.
5.1.10. Надавати Профкому двiчi на piK iнформацiю про стан охорони

щацi, причини аварiй, нещасних випадкiв i професiйних захворювань i про
rттоlЕ, яких вжито для ik усунення та для забезпечення на ПiДПРИеМСТВi

yl|oв i безпеки працi на piBHi нормативних вимог.
5.1.11.Створити атестацiйну комiсiю для органiзацii i проведення

швстацii робочих мiсць за умовами працi, включивши до il складу

ryLf ставникiв Пр о фкому.
5.1.12. Проводити один р€в на п'ять poKiB атестацiю робочих мiсць за

::].1;1 ПРаЦi,
Проводити позачергову атестацiю робочих мiсць за умовами працi у разi

:.]-"].1СНтованого звернення Профкому або працiвника, про наявнi на його

-- .,. _ Чg-t\I\' Мlсц1 несПрияТЛиВ1 УМоВи Прац1.

5.1.13. За результатами атестацii робочих мiсць розробляти з€tходи ЩоДО

цrведення (полiпшення) умов працi у вiдповiднiсть з вимогами регламентiв,
шрекп{в, конвенцiй, стандартiв, iнших нормативних aKTiB з охорони працi.
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5.1.14. Забезпечити належне технiчне утримання машин, механiзмiв,
;:]оруд, будiвель, виробничого обладнання i устаткування щодо iх
1езпечного використання, проводити перiодично, згiдно з вимогами
iФр\{ативних aKTiB з охорони працi, експертизу iх технiчного стану.

5.1.15. Забезпечувати безкоштовно працiвникiв, якi працюють на
:оботах з шкiдливими i небезпечними умовами працi, а також на роботах,
-.lв'язаних iз забрудненням або здiЙснюваних в несприятливих
:е}шературних умовах санiтарним та спецi€Lпьним одягом, спецвзуттям i
,;*гпl}lи засобами iндивiдуального захисту за встановленими нормами
-Io:aToK NЬ 8).

5.1.16. Забезпечити за рахунок Пiдприемства прання, хiмчистку,
j_:езараження, вiдновлення та ремонт спецодягу, спецвзуття, iнших засобiв
_;_:r r в i дуал ьн ого з ахи ст} ;

5.1.17. Забезпечити у разi передчасного зношення засобiв
-тIiвiду€шьного захисту не з вини працiвника за рахунок Пiдприемства
:зобчзglry ix замiну, ремонт або вiдновлення.

5.1.18. Компенсувати (.rри фiнансовiй можливостi) протягом 5 днiв
__тгверлженi документ€lльно (касовим або товарним чеком) витрати
::ацiвника на придбання спецодягу та iнших засобiв iндивiдуального
i:ýI{cTy, миючих та знешкоджуючих засобiв, якщо встановлений нормами
:}ок видачi цих засобiв порушений i працiвник був змушений придбати ix за
r:зснi кошти.

5. l . 19. Видавати на роботах, де можливi забруднення або вплив на шкiру
_ri1.lиво дiючих речовин, безплатно за встановленими нормами мийнi,
.л,шлваючi та знешкоджуючi засоби (Щодаток лЬ 9).

5.1.20. Забезпечувати в осiнньо-зимовий перiод стiйкий температурний
:,:::;.\l }' виробничих та службових примiщеннях Пiдприсмства згiдно з
:.- _:-.ов--Iеними нормами, щорiчно виконувати заходи з пiдготовки
:,,]_.fчених примiщень до роботи в такиЙ перiод у TepMiH до l5 жовтня.

5.1.21. Вчасно проводити профiлактичнi щепленЕя медичних
тацЬшкiв:

- яrсi надають медичну допомоry хворим - проти грипу;
- лd контактують з кров'ю, ii препаратами та здiйснюють парентеральнi

пвiпулlяцii - проти вiрусного гепатиту;
- У разi епiдемii або направлення працiвника в осередок захворюваностi -

црогш iнших iнфекцiйних хвороб.
5.1.22. Органiзувати за свiй рахунок проведення попереднього (.rри

::li;il+яттi на роботу) та перiодичних медичних оглядiв працiвникiв, зокрема,
_ - :_ч:-;lсго профiлактичного флюорографiчного обстеження Bcix працюючих
:": э!tяВ--Iення туберкульозу, а також щорiчного обов'язкового медичного

_:,-.--1 з:оров'я з умовами працi. При своечасному проходженнi працiвником
Шё.5fЧного огляду зберiгати за ним мiсце роботи та середнiЙ заробiток за час

, , ; _,.: осiб BiKoM до 21 року. На
, _-..:говиЙ медичниЙ огляд,

прохання працiвника органiзувати для нього
якщо працiвник пов'язус погiршеннll стану

_ - _ 1-1.,-lяДУ.
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]:.Вi:сторонювати вiд роботи працiвникiв, якi ухиляються вiд
т:[ешlя обов'язкових медичних оглядiв.
.1 '4. Переводити працiвникiв, якi потребують за станом здоров'я

TepMiHy
працi в

r ._егшоi роботи, за iх згодою, тимчасово або без обмеження
t.-rегшу) роботу вiдповiдно до медичного висновку. Оплату

ilпLцах проводити згiдно з чинним законодавством.
i5. Проводити систематичний аналiз стану захворюваностi i випадкiв

:;,эl непрацездатностi та вживати заходiв до усунення причин

i:, Органiзувати проведення своечасного розслiдування i облiку
: э;lпа.]ку травмування працiвникiв на територii Пiдприемства або у
-1_._1 говl.вання, нещасного випадку, професiйного захворювання або
._.; вrrробництвi. Забезпечити безумовне виконання зазначених
:_ з розсJiдування нещасного випадку на виробництвi органiзацiйно-

шЕх зil(одiв щодо усунення причин нещасного випадку на виробництвi
шобiгашrя rx у майбутньому.

i-. Зберiгати середню заробiтну плату за працiвником на перiод
_-_;_{._я роботи, якщо створилася виробнича ситуацiя небезпечна для
i-!..:-_F_ або злоров'я, або працiвникiв, якi його оточують. Факт наявностi
;;, _.зuiТ пiдтверджуеться iнженером з охорони працi Пiдприемства за
,-- _]е_]ставника Профкому, а також страхового експерта Фонду
ьЕого стр€rхування, а у разi виникнення конфлiкту - вiдповiдним

ЦEшпu органом нагляду за охороною працi за участю представника
lhпFшу i вrrщестоящоi органiзацii Пр оф спiлки.

it, Зберiгати за працiвниками, якi втратиJIи працездатнiсть у зв'язку
::;l}l випадком на виробництвi, мiсце роботи та середню заробiтну

__-* . :-.: tsесь перiод до вiдновлення працездатностi або встановлення
- - ,, -liTяrrri V пяаi тrеil/rrrтспtлвпстi тrиконяння потеппiлим попеDелньоТ ооботи-limocтi. У разi неможливостi виконання потерпiлим попередньоi роботи,

IFIETE Йою перепiдготовку та працевлаштування.
]ъrавати працiвникам, якi втратили працездатнiсть у зв'язку з-,r--. ^^"" ---г ---- ----

: ___ -,.],i з;lпа.]ком на виробництвi, однор€вову допомогу у розмiрi 50 %
. , - 

-- _, -.-leTII (на час втрати працездатностi).
: _,]9. За порушення нормативно-правових aKTiB з охорони працi

:т:з:лl BlIHHиx працiвникiв до вiдповiдальностi згiдно з законодавстВоМ.
j _.j0. Розробляти необхiднi нормативнi акти з охорони працi, технiчнУ
вa'гацiю з охорони працi та заходи щодо запобiгання виробнцrIому
rTBMy, приведення робочих мiсць у вiдповiднiсть до вимог з охорони

-IJl. Щорiчно передбачати витрати на охорону працi в розмiрi 0,5 %
)qл/ оIшати працi за попереднiй piK (заidно з ч. 3. сm. 19 Закону YKpaiHu
ворну працi>).
_lЗ2. Не залуlати жiнок до важких робiт та пiдйому i перемiщення
к рчей, вага яких перевищуе встановленi для них граничнi норми

щшi норми пiдiймання i перемiщення важких речей жiнками,
riптФтriенi наказом МОЗ Украiни вiд 10.|2.t99З р. J'Ф 24|).

l
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5.1.33. Застосовувати до працiвникiв заходи економiчного
|\.-Iювання за участь та iнiцiативу у здiйсненнi заходiв щодо пiдвищення
п безпеки та полiпшення умов працi (ст. 25 Закону УкраiЪи <Про охорону
йrr l

5.2. Пр оф ком зо б о в' язу еmься :
52. 1. Здiйснювати громадський контроль за додержанням законодавства

lpo охорону працi, створенням безпечних i нешкiдливих умов працi,
пJlfiшID( виробничих та санiтарно-побутових умов, забезпеченнrIм

тryгiпшсiв спецодягом, спецвзуттям та iншими засобами колективного та
hтгвiлушlьного з ахисту.

5.2.2. Здiйснювати контроль за наданням пiльг i компенсацiй за роботу в
ri.rтв-вюк i небезпечБих умовах, вiдшкодуванням шкоди, ЗаПОДiЯНОf

щовlо працiвника.
5-2.З.У разi загрози життю або здоров'ю працiвникiв вимагати вiд

lhбшодавця негайного припинення робiт на робочих мiсцях, структурних
irygздiлаr в цiлому на перiод, необхiдний для усунення за|рози житгю або

щов'ю працiвникiв.
5_2.4.Iнформувати працiвникiв про ik права i гарантii в сферi охорони

52.5. Брати )пIасть у:
_ у розробцi програм, положень, локzlльних нормативних aKTiB з питань

ryош працi на Пiдприемствi;
- проведеннi атестацii робочих мiсць, а за ii результатами вносити

ропозшrii щодо полiпшення умов працi, медичного обс.гryговування,

шryовлення працiвникiв, наданнrI iм вiдповiдних пiльг i компенсацiй;
_ розслiдуваннi нещасних випадкiв, професiйних захворювань, аварiй,

пи.-{яннi aKTiB про нещасний випадок на виробництвi, готувати своi
EEoBIaI i пропозицii, представляти iнтереси потерпiлого (за необхiдностi) в

гдоюму порядку, в iнших органах i установах з окресленого питання.

5.3. Пр ацiвн акu з о бо в'язу юmься :
53.1. Вивчати та виконувати вимоги нормативно-правових та

щDIатшЕID( aKTiB з охорони працi, доведених до них у встановленому
]tIlGIKy, правил експлуатацii медичноi апаратури, ycTaTKyBaHIuI, машин та
пцш( засобiв, що використовуються в роботi, поводження з лiкувальними
]ral.п тощо.

5_З.2.Використовувати в роботi засоби iндивiдуального i колективного
шсту.

5.3.3. Проходити в установленому законодавством порядку попереднiЙ
r перiодлтчнi медичнi огляди.

5.3.4.,Щбати про особисту безпеку i здоров'я, а також про безпеку i
ш;юв'я оточуючих людей пiд час перебування на територii Пiдприемства.

5.3.5. Своечасно iнформувати вiдповiдних посадових осiб про
rптlrкнення небезпечних i аварiйних ситуацiй на робочому мiсцi, дiлянцi, в
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структурному
},сунення.

Особисто вживати заходiв щодо ix запобiгання та

5.З.6.Вiдмовитися вiд виконання дорученоi роботи, якщо створилася
злlробнича ситуацiя, небезпечна для iх життя чи здоров'я або для людей, якi
Тх оточують або для виробничого середовища чи довкiлля.

роздIл 6

соцIАльно_трудовI пIльги, гАрАнтIi тА комшнсАlцi

6.|. Робоmоdавець зобов'язу€mься:
6.1.1.Надавати працiвникам матерiальну допомоry на оздоровлення у

.рзмiрi не менше посадового окJIаду пiд час надання основноi щорiчноi
вi.тгустки, а також для вйрiшення соцiа-пьно-побутових питань вiдповiДно ДО

з:Iтвердженого Положення (Щодаток ЛЪ 10).

6.|.2. Компенсувати плату за житлово-комунЕtльнl послуги, послуги
зв'язку, обслуговуванIш та експлуатацiю автомобiльного (мото-) транспорТУ,

оtшату за навчання в iHTepHaTypi, пiдвищення кваrriфiкацii, а також ВиТРаТИ

на проiЪд у громадському транспортi у зв'язку з виконанням службових
обов'язкiв (при фiнансовiй можливостi).

6.1.3. Здiйснювати заохочув€rльнi виплати працiвникам (при фiнансовiЙ
шоjкJIивостi) з нагоди:

- одруження працiвника, народження дитини у розмiрi не бiльше одного
шрожиткового MiHiMyMy для працездатних осiб;

_ вшанування ювiлярiв (50, 60 poKiB) у розмiрi не бiльше одного
шржиткового MiHiMyMy для працездатних осiб;

_ звiльнення в зв'язку з виходом на пенсiю вперше у розмiрi не бiпьше
ошого прожиткового MiHiMyMy для працездатних осiб;

6.|.4. Створити спiльно iз Профкомом на паритетних засадах комiсiю iз
заI.zшьнообов'язкового державного соцiального страхування та забезпечити
аапежнi умови if дiяльностi (ч. 3. ст. 30 Закону Украiни <Про

загальнообов' язкове державне соцiальне страхування>>).

6. 1.5. Органiзувати лiкуваrrьно-профiлактичну допомоry для працiвниКiв
.l:присмства, зокрема, шляхом позачергового медичного обслуговУВання
_:ацiвникiв та членiв iх сiмей, добровiльного медичного страхУВання
*:ацiвникiв Пiдпри€мства (при фiнансовiй можливостi).

6.1.б. Щомiсячно перераховувати на рахунок Профкому кошти на
.*.._ьт\,рно-масову, фiзкультурну, спортивно-оздоровчу роботу у розмiрi 0,3

'] фонду оплати працi членiв Профспiлки Пiдприемства (.rр" фiнансовiй
шоilсшлвостi).

6.2. Профком зобов'язуеmься:
6.2.L Здiйснювати культурно-масову, фiзкультурно-спортивну

: _: -оровчу роботу за рахунок коштiв, перерахованих Роботодавцем
, -:овiднi заходи. (,Щодаток NЬ 11).

6.2.2. Контролювати питання оформлення на Пiдприемствi документiв
- --: призначення пенсiй працiвникам, зокрема, щодо:
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ви'гребування необхiдних додаткових документlв;
- налагодження на Пiдприемствi належного облiку i зберiганн,I

.IOKYIIIеHTiB, якi пiдтверлжують перiоди роботи працiвникiв та отримувану

ними заробiтну плату.
6.2-.3. Профком зобов'язуеться використовувати надан1 йому кошти на

Lтльтурно-масовУ, фiзкультурно-спортивну i оздоровчу роботу за цiпьовим

trризначенням.

6. 3. Сmоронu dомовllJllлся:
6.3.1.СгrриятИ користуВанню членами трудового колективу

- перевiрки правилъностi записiв

зайближчим часом виходитимуть на

забезпечення).
6.3.4. Контролювати

фiзкультурно-спортивну i

у трудових
пенсiю та

роздIл 7

ГАРАНТIi ДЯЛЬНОСТI IIРОФКОМУ

книжках осiб, якi
вжиття заходiв для

iro*rr""oar"r" щодо медичного обслуговування, забезпеченнrI житлом,

шlтiвками до оздоровчих i профiлактичних закJIадiв та iншими послугами 1

Й".чr" згiдно з цим ,Щоговором, а для членiв Профспiлки, додатково,

шередбачених рiшеннями виборних органiв Профспiлки, if органiзацiй Bcix

piBHiB.
6.3.2. Сприяти та надавати переваry у призначеннi головою комlс11 з

соцiального страхування одного з членiв Профкому,

6.з.3. Розглянути питання щодо ylacTi у недержавному пенсlиному

забезпеченнi (статгя 2о Закону Украiни <про недержавне пенсiйне

цiльове використання коштiв на культурно-масову,

оздоровчу роботу.

7. 1 . Робоmо d авець зо б ов' язу еmься :

7.|.t Безоплатно надавати Профкому примiщення з yciM необхiдним

й-.lаднанням, зв'язком, оп€шенням, освiтленням,

.1\оРоНоЮ для забезпечення його дiяльностi,
зрофспiлкових заходiв тощо.

7.|.2.Надавати на запит Профкому всю необхiдну iнформацiю з питань,

що е предметом цього Щоговору, сприяти реа_шiзацii права Профспiлки iз

зiL\исту трудових i соцi а-пьно -економiчних iHTepeciB пр ацiвникiв,

7.|.З.Забезпечити участь представника Профкому у виробничих

аарадах, засiданнях тощо, ,uu"u."o iнформувати Профком про дату ix

:1роведення та порядок денний.

:окlтиентiв, а також фiзичний доступ
Пiшрисмства для здiйснення наданих

:томадського контролю за дотриманням |

о\орони працi, виконанням,Щоговору,

прибиранням, транспортом,
а також для проведення

до ycix пiдроздiлiв i служб

Профкому повноважень щодо
законодавства про працю, станом
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7.1.5.Забезпечувати Профкому можливiсть розмiщувати власну

iнформацiю У примiщеннях i на територii Пiдприемства в доступних для

працiвникiв мiсцях.
7.L.6.Розглядати протягом 7 днiв вимоги i подання Профкому щодо

усунення порушень законодавства про працю та цъого Щоговору, невiдкладно

вживати заходiв щодо iх усунення.
7.|.7.Утримувати за наявностi письмових заяв працiвникiв, якi е

членами Прьфспiлки щомiсячно i безоплатно iз заробiтноi плати та
перераховувати у безготiвковому порядку протягом трьох банкiвських днiв

пiсля виплати заробiтноi плати на рахунок Профкому (на субрахунок

профкому у вищестоящiй органiзацii Профспiлки) членськi внески,

7.1.8. Надавати членам ПрофкомУ, Не звiльненим вiд cBoix посадових

обов'язкiв, вiльний вiд'роботи час iз збереженням середнього заробiтку для

виконання громаДськиХ обов'язкiв в iHTepecax членiв Профспiлки i трудового

колективу, а також на час 1х навчання.
7.|.9.Увiльняти членiв Профспiлки вiд роботи iз збереженням

середнього заробiтку на час ix участi як делегатiв (учасникiв) у роботi
коъференцiй (зборiв) первинноi профспiлковоi органiзацiт, а також

вищестоящих виборних органiв Профспiлки, iT органiзацiй.

7.1.t0. Змiнювати умови трудового договору, оплати прац1, притягати дО

.lисциплiнарноi вiдповiдшrьностi працiвникiв, якi обранi до скJIаду Профкому

.lllme за попередньою згодою Профкому.
7.|.|1. Звiльнення членiв Профкому, KpiM додержання загальноi

процедури, здiйснювати виключно за наявностi попередньоi згоди

профкойу, а також вищестоящого виборного органу для цiеi Профспiлковоi

органiзацii.
7 .l.|2.Iнформувати Профком про внесення змiн до Статуту

Пiдприемства, якi стосуються
iHTepeciB працiвникiв.

трудових та соцiально-економiчних прав та

роздIл 8

гдрднтIi IIрдtцвникдм _ члЕндм проФсшJIки
IIрАIдвникIв охорони здоров,я укрАiни

8. 1. Робоmоdавець зобов'язуеmься:
8.1.1. Не розривати трудовий договiр з працiвниками - членами

профспiлки працiвникiв охорони здоров'я Украiни без попередньоi згоди

Iрофкому у випадках:^ 
- змiн в органiзацii виробництва i працi, у тому числi реорганiЗацii абО

_ерепрофiлювання Пiдприсмства, скорочення чисельностi або штату

_эачiвникiв;
- виявленоi невiдповiдностi працiвника займанiй посадi абО виконl,ванili

:оботi внаслiдок недостатньот квалiфiкацii або стану здоров'я. якi

-эрешкоджають продовженню цiеi роботи;
- систематичного невиконання працiвником без поважнI{х прIrчIlн

-.бов'язкiВ, поклаДених на нього трудовим договором або прави,-Iа}{Ii
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внутрiшнього трудового розпорядку, якщо до працiвника ранiше
застосовув€LIIися заходи дисциплiнарного або громадського стягнення;

- прогулу (у тому числi вiдсутностi на роботi бiльше трьох годин
протягом робочого дня) без поважних причин;

- нез'явлення на роботу протягом бiльш нiж чотирьох мiсяцiв пiдряд в

результатi тимчасовоi непрацездатностi, не рахуючи вiдпустки по вагiтностi i
пологах, якщо законодавством не встановлений тривалiший TepMiH
збереження мiсця роботи (посади) при певному захворюваннi. За
працiвниками, якi втратили працездатнiсть у зв'язку з трудовим калiцтвом
або професiйним захворюванням, мiсце роботи (посада) зберiгасться до
вiдновлення працездатностi або встановлення iнва-гtiдностi;

- появи на роботi в нетверезому cTaHi, у cTaHi наркотичного або
токсичного сп'янiння;

- винних дiй працiвника, який безпосередньо обслуговуе грошовi,
ToBapHi або культурнi цiнностi, якщо цi дiI дають пiдстави для втрати довiри
до нього з боку Роботодавця;

- здiйснення працiвником, який виконуе виховнi функцii, амор€rльного
проступку, не сумiсного з продовженням цiеi роботи.

З метою визначення наявностi такого права, iнформацiя про вихiд
(виключення) працiвника з лав Профспiлки надасться Роботодавцю у
триденний TepMiH з дня припинення членства.

8.1.2. Розглядати рекомендацii (пропозицiТ) Профкому у випадках:
- визначення переважного права на запишеннrI на роботi при скороченнi

цлсельностi i штату працiвникiв за умов piBHoi продуктивностi працi та
шагriфiкацii;

- визначення працiвникiв, яким у першочерговому порядку
пропонуються BaKaHTHi посади одночасно iз повiдомленням про майбутне
вивiльнення;

- визначення працiвникiв, яким виплачуеться матерiа.гlьна допомога та ii
розмiр;

- встановлення та визначення конкретного розмiру надбавок, доплат;
- прийняття працiвникiв на роботу за внутрiшнiм сумiсництвом,

встановлення сумiщення професiй (посад), покладення обов'язкiв тимчасово
вiдсутнього працiвника без звiльнення вiд cBoik основних обов'язкiв,
замiщення (тимчасове замiсництво) посад.

У разi неврахування зазначених рекомендацiй (пропозицiй) Профкому,
надавати вiдповiднi обrрунтованi заперечення.

8.1.3. На запрошення брати участь у засiданнях Профкому, зборах
(конференцiях) первинноi профспiлковоi органiзацii.

8.2. Профком зобов'язуеmься:
8.2.1 Щотримуватися наступного порядку розгляду подання Роботодавця

про надання згоди на звiльнення працiвника з пiдстав, передбачених у пунктi
8.1.1. ,Щоговору:
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Профком розглядае в п'ятнадцятиденний TepMiH обгрунтоване IIисьмове

подання Роботодавця про надання згоди на розiрвання трудового договору з

працiвником.
подання Роботодавця розглядаеться у присутност1 працlвника, на якого

воно внесене. Розгляд подання за вiдсутностi працiвника допускаеться лише

за його письмовою заявою. За бажанням працiвника вiд його iMeHi може

виступати iнша особа, у тому числi адвокат. Якщо працiвник або його

представник не з'явився на засiдання Профкому незалежно вiд причин,

рьr.п"д заяви вiдкладаеться до наступного засiдання в межах 15-ти денного

iepMiHy. Лише у разi повторного нез'явлення працiвника (його представника),

без поважних причин, подання Роботодавця може розглядатися за

вiдсутностi працiв""*u. Участь представника Роботодавця при розглядi цього

гIитання не е обов'язковою.
Профком повiдомляс Роботодавця про прийняте рiшення у письмовiй

формi-в триденний TepMiH пiсля його прийняття. У разi пропуску цього

iepri"y 
"Ъu*u.r".", 

щО ПрофкоМ даВ згодУ на розiрвання трудового

.]оговору.
рiшення Профкому про вiдмову в наданнi згоди на розiрвання трудового

.]оговору мае бути обrрунтованим та мiстити посиланнrI на правове

обцрунтування незаконностi звiльнення працiвника або посилання на

неврахування Роботодавцем фактичних обставин, За яких розiрвання
трудовоГо договОру з праЦiвникоМ е порушенням його законних прав. У разi,

,ьо в рiшеннi нъмас обцрунтування вiдмови в наданнi згоди на розiрвання
трудового договору, Роботодавець мае право звiльнити працiвника без згоди

Профкому.
Роботодавець мае право розiрвати трудовий договiр з працiвником лише

вгIродовж мiсяця з дня отримання згоди Профкому. Подання про надання

..од" на розiрвання трудового договору з працiвником Роботодавець подае

:о Профкомуне ранiше нiж за один мiсяцъ до запланованоi дати розiрвання
трудового договору з працiвником.

8.2.2. Положення пункту 8.2.|. ,.Щоговору не застосовуються при

звiльненнi працiвника у випадках:
- rra.uдоuiльного результату випробування, обумовленого при прийняттi

на роботу;
- поновлення на роботi працiвнИка, якиЙ ранiше виконував цю роботу;
- звiльнення керiвника Пiдприемства, його заступникiв, головного

бухгалтера;- 
- ,"iпьнення працiвника, який вчинив за мiсцем роботи розкрадання (у

то}"ry числi дрiбне) майна Роботодавця, встановлене вироком суду, який

набiав законноi Qили) або постановою органу, до компетенцii якого входить

накJIадення адмiнiстративного стягнення.
8.2.з. Забезпечити надання безоплатних консультацiй для членiв

профспiлки з питань працi та fi оплати, охорони працi, пенсiйного

забезпечення, соцiального страхування та, за необхiдностi, представництво

iHTepeciB членiв Профспiлки в KoMicii по трудових спорах (за наявностi).
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вiдповiднi заходи.
8.2.9. Брати дольову участь

конференцiй, круглих столiв
в органiзацii науково-практичних ceMiHapiB,

на виробничу, культурну, науково-

8.2.4. Забезпечити органiзацiю та проведення культурного дозвlлля для

членiв Профспiлки та ix дiтей в межах видаткiв на вiдповiднi заходи,

s.2.з. Эабезпечити участь членiв Профспiлки та ik дiтей У дитячо-

юнацькiй спартакiадi та iнших спортивно-масових заходах, органiзатором

яких е Профспiлка. За необхiдностi надавати допомоry у залученнi дiтей для

навчання у спортивних секцiях.
8.2.6. НаДаватИ членаМ ПрофспiЛки матеРiалънУ допомоry при потребi у

.]ороговартiсному медичному лiкуваннi та в iнших випадках.

8.2.7 Забезпечити повне або часткове вiдшкодування документzшьно
пiдтверджених витрат ciM'i, пов'язаних з похованням члена Профспiлки або

членiв його ciM'i в межах видаткiв на вiдповiднi заходи.

8.2.8. Забезпечити путiвками на санаторно-курортне лiкування,

оздоровлення та вiдпочинок безоплатно або з частковою компенсацiею

BapTbcTi для членiв Профспiлки, членiв ix сiм'i в межах видаткiв на

профспiлкову тематику iз з€tлученнямпросвiтницьку, патрiотичну та профспiлкову тематику 1з з€tлученням

пр.д.ru"никiв вищестоящих органiзацiй Профспiлки та вiдповiдних фахiвцiв
iнших пiдприемств, установ, органiзацiй.

8.2.10. За необхiдностi вживати заходiв щодо документ€lльного
пiдтвердження працiвнику (члену Профспiлки) статусу одинокоi MaTepi

{батька) з метою надання додаткових пiльг та гарантiй (соцiа-гrьноi вiдпустки

тощо), зокрема, шляхом створення koMicii, яка) за необхiдностi та наявностi

вiдповiдних обставин, встановлюватиме факт вiдсутностi участi батька

1rraTepi) у вихованнi дитини за мiсцем il постiйного проживання.

в.z.tl.здiйснювати контролъ за станом лiкувально-профiлактичноi

роботи з працiвниками - членами Профспiлки, якi часто i тривалий час

кворiють.
оздоровлення, сiмейного вiдпочинку8.2.|2.Сприяти проведенню оздоровлення, сlмейного вlдпоч

.riкування працiвникiв _ членiв Профспiлки та ix неповнолiтнiх дiтей.
8.2.|з. Надавати допомогу у вирiшеннi побутових проблем

непрацюючим пенсiонер&м, якi перебувають на облiку у профспiлковiй

органiзацii.
8.2.I4. ознайомлювати членiв Профспiлки з новими нормативно-

правовими актами з питань житлово-комун€lльних пiльго соцiального та

пенсiйного страхування, надавати консулътативну та методичIry допомоry з

щ( питанъ.
8.2.15. Забезпечувати правовий та соцiально-економiчний з€D(ист

зltвiльнюваних працiвникiв - членiв Профспiлки.
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роздIл 9
контроль зА виконАннrIм колЕктивного договору

9.1. Сmоронu dомовшпuся:
9.1.1. КОнтроль за ходом виконання цього .Щоговору здiйснювати не

РiДШе ОДнОГо разу на piK спiльною комiсiею, сформованою Сторонами
(Щодаток NЬ 12).

9.|.2. На час роботи KoMicii увiльняти if членiв вiд основноi роботи iз
збереженням середнього заробiтку.

9.1.3. ОДИН Р€}З на piк, у першому кварталi, спiльно розглядати пiдсумки
виконання ,.щоговору за попереднiй pik, заслуховувати звiт Роботодавця та

. голови ПрофкомУ щодо взятих на себе зобов'язань на зборах (конференцii)

9.|.4. Надавати повноважним представникам CTopiH на безоплатнiй
ocHoBi НаЯВнУ iнформацiю та документи, необхiднi для здiйснення контролю
за виконанням Щоговору.

9.1.5. У РаЗi Несвоечасного виконання, невиконання зобов'язань за
Щоговором, аналiзувати причини та вживати TepMiHoBi заходи щодо
забезпечення ik реалiзацii.

9.1.6. У разi порушення чи невиконання зобов'язань .Щоговору з вини
а також ненаданнi неюконкретноТ посадовоi особи Пiдприемства,

iнформацii, необхiдноI для ведення колективних переговорiв i здiйснення
контролю за виконанням .Щоговору, притягати if до вiдповiдальностi згiдно з
чинним законодавством (Щодаток ЛЪ 13).

Пiдписи CTopiH

Kepi BHuK Kofury+culbшozo некол4ерцiйное о Голова П ервuнноi профспiлковоi
пidпрuемсmва ор z ан iз ацi| Пр о ф е с iйн ol' с пiлкu

ot лл е d uко - с анim арн oi' зdоров'я YKpaiHu
селutцноi раdu>

А.В.Мазур М.А.Савчук

202I року 202I року
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,Щодаток J\Ъ 1

пЕрЕлIк

професiй i посад працiвникiв Пiдпри€мства, яким встановлю€ться
скорочена тривалiсть робочого тижня

Пiдписи CTopiH

Кер i в нuк кому н cl,xbHo z о н еком ерцiйн о z о Голо в а П ер BuH н ot пр о ф спiлко в oi'

орzанiз ацii Проф есiйноi спiлкu

i MeduKo-caHimapHol' u зdоров'я YKpaiHu

oi' селutцноi' padu>

А.В.Мазур М.А.Савчук

Трuва.пiсmь робочоzо
mшнсня

Наiuпенування професiй mа посаd

38,5 год.Завiдувач амбулаторiI загальноi практики-
сiмейноi медицини

Лiкар заг€шьноi практики-сiмейний лiкар

Лiкарi

З8,5 год.Завiдувач фельдшерським (фельдшерсько-
акушерським) пунктом

38,5 год.Сестра медична загапьноi практики-
сiмейноi медицини, сестра медична

38,5 год.Фельдшер

Статистик медичний

Лаборант 38,5 год.

38,5 год.Ресстратор медичний

пidпрuел,tсmва

202] року
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1.

2. 38,5 год.

a
J. 38,5 год.

|ц.

5.

6.

7. 38,5 год.

8.

9.



Додаток Jф 2

пЕрЕлIк
посад працiвникiв, якi мають право на прийом Iжi протягом робочого

часу на тих роботах, де за умовами iT виконання неможпиво встановити

перерву для вiдпочинку та харчування

Пiдписи CTopiH

KepiBHuK кол4унальноzо некомерцluноzо Голо в а П ер вuнн oi пр о ф спiлко в oi'

Наiuпенування професiй mа посаd Час прuйл,tання
ictci

]lгs

1
15-20 хв.

2. Лiкар зu.альноi практики-сiмейний лiкар 15-20 хв.

J.

т.

Лiкарi 15-20 хв.

Завiдувач фельдшерським (фельдшерсько-

акушерським) пунктом

15-20 хв.

5. с.сrра йедична загальноi практики-сiмейноi
медицини, сестра медична

15-20 хв.

6. Фельдшер 15-20 хв.

7.

8.

Статистик медичний 15-20 хв.

Лаборант 15-20 хв.

9. Ресстратор медичний 15-20 хв.

н oi л,l е d uко - с aHim apHoi'
пidпрuемсmва opz анiз ацii П ро ф е с iйн oi' с пiлкu

працiвн"

М.А.Савryк

bKoi селuu4ноi padu>

А.В.Мазур

202l року
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,.Щодаток J\b 3

пЕрЕлIк
професiй i посад працiвникiв, яким встановлена додаткова щорiчна

вiдпустка за безперервну робоry вiдповiдцо пункту (н>> cTaTTi 77 Основ
законодавства УкраТни про охорону здоров'я

Пiдписи CTopiH

KepiBHuK коJиунальноzо неко]rlерцiйноzо Голова П ервuнноt профспiлковоt
орz ан iз ацi i Пр о ф е с iйн ot спiлкu

меduко-санimарноi' зdоров'я Украiнu
i' селutцноt раdu>

А.В.Мазур

2I року

М.А.Савчук

2I року

м Найменування професiй mа посаd Трuвалiсmь
dodamKoBo'i
вidпусmкu в

KmleHdapHtx dнях

l. Завiдувачi амбулаторiТ загальноi практики-
сiмейноi медицини, лiкарi загuшьноТ практики-
сiмейнi лiкарi, сестри медичнi загальноi
практики-сiмейноi медицини - за безперервну

роботу на з€вначених посадах понад три роки
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для здоров,я

Максимальна тривалiсть
додатковоi вiдпустки за

особливий характер працi

у калеЕдарних днях*

НаП*rrу*ання виробництв, робiт професii i

завiдувач амбулаторii загальноi практики-

сiмейноi медицини, лiкар загальноi

практики-сiмеЙниЙ лiкар, лiкар-статистик,

лiкар-терапевт, лiкар-iнтерн, лiкарi iнших
спецiальностей
завiдувач ФАП (ФП, ПЗ), сестра медична,

сестра медична загаJIьнот практики-сiмейнот
медицини, лаборант, фельдшер, статистик
медичний
молодша медична сестра (caHiTapKa-

Щодаток N 4

вироБництв, роБIт, пръТЁЁiý I посдд прдцIвникIв,
РОБОТД ЯКИХ ПОВ,ЯЗДНД З ПIДВИЩЕНИМ НЕРВОВО_

ЕМОЦIЙНИМ ТД IНТЕЛЕКТУДЛЬНИМ НДВДНТДЖЕНIlЯМ ДБО
ВИКОНУ€ТЬСЯ В ОСОБЛИВИХ ШРИРОДНИХ ГЕОГРДФIIIНИХ I

ГЕОЛОГItIНИХ УМОВАХ ТА УМОВАХ ПIДВИЩЕНОГО РИЗИКУ

+Право на передбачену цим додатком додаткову вiдпустку мають вказанi у Перелiку

оо.uд" 1профеЪi} незЕlJlежно вiд конкретного найменування та структурного пiдроздiлу, а

також.u уrоЪ зайнятостi у продовж робочого дня не менш нiж половини його тривалостi,

Пiдписи CTopiH

Кер i внuк KoJиyHaJtbH о zo н екоJи ерцiйно z о

н ol' лл е d uко - с анim ар н oi'

ькоi'селuu.lноi раdu>

Голо в а П ер вuнн oi пр о ф спiлко в ot
opz ан iз ацii П р о ф е с iЙн ot с пiлкu

працiвнuкiв охоронu з dоров'я YKpatHu

А.В.Мазур

21 року

М.А.Савчук

:!iiЗ yt"ii*l

31

02I pot<y

т

7

7

пidпрuемсmва



ль

п/п
Найменувапня посади

Тривалiсть додатково[
вiдпустки,

в календарних днях

1 Керiвник Пiдприемства та його заступники 7

2 Головна медична с9стра 7

J Головний бlхгалтер 7

4 Менеджер з персоналу 7

5

Iнженери Bcix спецiальностей, eKoHoMicT, eKoHoMicT з

працi, бу<галтер (з дипломом магiстра),
юрисконсульт, фахiвець з публiчних закупiвель та
iншi професiонали немедичних спецiальностей Bcix
категорiй

6

Бухгалтер, iнспектор з кадрiв, MexaHiK, TexHiK iз

системного адмiнiстрування та iншi фахiвцi
немедичних спецiальностей Bcix категорiй

7

7 Завiдувач господарства 7

8 Секретар керiвника 7

9
Працiвник з господарськоi дiяльностi закладу охорони
здоров'я

4

10 Реестратор медичний 4

1l Оператор комп'ютерного набору 4

12 Прибиральник службових примiщень 4

,,Щодаток J\Ц 5

пЕрЕлIк
ПРОФЕСIЙ I ПОСАД ПРАЦIВНИКIВ З НЕНОРМОВАНИМ

РОБОЧИМ ДНЕМ*

*НенорrовЙий робочий день не застосовуеться для працiвникiв, зайнятих на роботi з

неповним робочим днем.
Пiдписи CTopiH

KepiBHuK кол|унально2о н екоJй ерцiйно zо Голо ва П ер вuнн ot пр о ф спiлко в о t
ор 2 ан iз ацi i П ро ф е с iйн ot спiлкu

oi ллеduко-санimарноt u зdоров'я YKpatHu

о| селutцно| рqdu))

А.В.Мазур

2021 року

з2

прац

7



,Щодаток Nэ 6

ПОЛОЖЕНIIЯ
про преп{iювання працiвникiв Пiдприемства

1. Положення про премiювання працiвникiв вводиться з метою
посилення мотивацii працi та пiдвищення впливу на якiсть i культуру
медичного обслуговування, зростання продуктивностi працi та пiдвищення
рiвня заробiтноi плати працiвникiв завдяки ikHiM особистим трудовим

як1

зусиллям та особистого внеску в результати роботи, змiцнення трудовоТ та
виконавчоi дисциплiни, якiсного та вчасного виконання iнших видiв робiт,

забезпечують дiяльнiсть Пiдприсмства.
Розроблене вiдповiдно до Кодексу законiв про працю УкраIни, Закону

Украiни <Про оплату працi> та Статуту Пiдприемства.
2. Щtя Положення поширюеться на Bcix працiвникiв Пiдприемства.
3. Премiювання здiйснюсться у межах фонду заробiтноi плати.
4. Премiя може нараховуватися кожному працiвнику в зurлежностi вiд

пок€tзникiв дiяльностi Пiдприемства, особистого внеску в заг€ulьнi результати
роботи i граничними розмiрами в межах фо"ду оплати працi не обмежуеться.

5. Премiя може виплачуватися за пiдсумками роботи за мiсяць, кварт€uI,
пiврiччя, за piK або за умови виконання основних пок€вникiв дiяльностi
Пiдприемства i зЕLlrежно вiд особистого внеску кожного працiвника:

- виконання заходiв та завдань передбачених виробничими планами,
виконання плану амбулаторних вiдвiдувань;

- виконавська дисциплiна (виконання окремих доручень керiвництва
тощо);

- трудова дисциплiна;

вимог чинного законодавства;
- сво€часне i якiсне подання статистико-фiнансовоi звiтностi

контролюючих органiв.
Щля ycix категорiй працiвникiв обов'язковою е вiдсутнiсть

трудовоi дисциплiни (дисциплiнарних стягнень).
6. Можливе премiювання працiвникiв Пiдприемства (за
коштiв) до:
- професiйного свята - Дня медичного працiвника;
- державних;
- професiйних свят;
- ювiлейних дат працiвникiв (50,60 poKiB);
- при звiльненнi у зв'язку з виходом на пенсiю працiвrшrкiв, якi
вiдпрацюв€Lпи на пiдприемствi 10 i бiльше poKiB;
- ювiлейних дат Пiдприемства.
7. Премiя може виплачуватися також з метою заохоченЕя цряцiвmтка

до високопродуктивноi та високоякiсноi роботи.
8. Розмiр премiI визнача€ться у вiдсотковому спЬвi.щошеlтнi Jo

посадового окладу (тарифноi ставки) за фактично вiдпрацюваIтя-й час або 1-

- ведення планово-фiнансовоi i облiковоi дiяльностi вiдповiдно до

на адресу

порушень

наявностi
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конкретному розмiрi у виглядi фiксованоi суми вiдповiдно до ik особистого

внеску в загаJIьнi результати роботи та виплачуеться за рахунок ekoHoMii

фо"ду оплати працi.
9. Пр" визначенi розмiру премiТ враховусться вмотивована Думка

пiдроздiлiв

безпосереднього керiвника структурного пiдроздiлу Пiдприсмства.
10. За H€UIBHocTi простроченоТ заборгованостi з виплати заробiтноi

плати премiювання працiвникiв не здiйснюеться.
11. Для оцiнки дiяльностi лiкувально-профiлактичних

Пiдприемства застосовуються TaKi пок€вники, як критерii премiювання:
- вiдсутнiсть обгрунтованих скарг на piBeHb якостi лiкування та

культури обслуговування; 
.

виконання стандартiв дiагностики, обстеження та лiкування;
- полiпшення покфникiв роботи;
- впровадженнrI нових методiв лiкування;
- вiдсутнiсть порушень у дiяльностi пiдроздiлу за результатами

перевiрки виконання iх показникiв дiяльностi тощо.
12. Працiвники Пiдприемства можуть бути позбавленi премii частково

або повнiстю у випадках:
- порушення медичноi етики i деонтологii;
- несвоечасного i неякiсного виконання покJIадених на них виробничих

завдань i функцiй;
- систематичного запiзнення на роботу;
- невиконання або неналежного виконання функцiон€Lпьних обов'язкiв;
- появи на робочому мiсцi в нетверезому cTaHi, в стан1 наркотичного

або токсичного сп'янiння;
- прогулу (в т.ч. вiдсутностi на робочому мiсцi без поважних причин

бiльше 3 годин);
- притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi за порушення

труловоi дисциплiни, ненzUIежного виконання посадових обов'язкiв, правил

внутрiшнього трудового розпорядку тощо;
- порушення правил охорони працi, технiки безпеки, протипожежноi

безпеки.
13. Премii не виплачуються працiвникам за час перебування у

вiдпустках, тимчасовоi непрацездатностi, навчання на курсах пiдвищення
квалiфiкацii (KpiM премii до професiйного свята Дня медичного

працiвника).
|4. Премiюванню пiдлягають працiвники, якi вiдпрацюваJIи на

пiдприемствi протягом всього перiоду, за який здiйснюеться премiювання.

ПрацiвнИкам, якi прийнятi на робоТу пiслЯ початкУ звiтного перiоду, премiя

,u фактично вiдпрацьований час може бути виплачена пропорuiйно
вiдпрацьованому часу або за окремим спiльним рiшенням Роботодавця та

Профкому у повному обсязi.
15. У разi роботи працiвника на умовах неповного робочого дня або

неповного робочого тижня, премiя нараховуеться на загальних пiдставах.

16. Працiвникам, якi звiльняються з роботи в перiод, за frой
провадиться премiювання (мiсяць, квартал), премiя не виIшаryстъся, за
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Лiкар загальноi
практики - сiмейний

лiкар

Лiкар -терапевт Лiкар - педiатр

кiлькiсть
декларацiй

Розмiр
премii з

розрахунку
кiлькостi
Бкс

кiлькiсть
декларацiй

Розмiр
премiI з

розрахунку
кiлькостi
Бкс

кiлькiсть
декларацiй

Розмiр
премii з

розрахунку
кiлькостi
Бкс

1701_1800 6 1981_2000 6 881_900 б

1601-1700 э 1901-1980 5 801-880 5

1501_1600 415 1 801_1900 415 701-800 415

1401_1500 4 1701-1800 4 601-700 4

1301_1400 3,5 1601_1700 3,5 551-600 3,5

1200-1300 3 1501-1600 3 501_550 3

винятком працiвникiв, якi звiльняються у зв'язку з призовом абО встУПоМ На

вiйськову службу до Збройних сил УкраIни, Нацiональноi гвардii Украiни,
переведенням у встановленому порядку на роботу до iншОГО ПiДПРИСМСТВа

(закладу), скороченням чисельностi (штату) працiвникiв, вихоДоМ На ПеНСiЮ

або за станом здоров'я.
17. Премiя виплачусться працiвникам на пiдставi нак€ву ПiдприемСТВа.

18. Керiвнику Пiдприемства премiя виплачу€ться За рiшенням
засновника (впасника) або уповноваженого ним органу на загальних
пiдставах та, додатково, на умовах, передбачених контрактом (У раЗi йОГО

укладення).
19. Премiювання лiкарiв здiйснюсться щомiсячно, за умови укJIаДення

та дii договору про медичне обслуговування населення за програмою
медичнИх гаранТiй мiЖ ПiдприемствоМ та Нацiон€Llrьною службою здоров'я

Украiни, виходячи iз iнформацii про кiлькiсть пiдписаних З ЛiКаРеМ

декларацiй станом на перше число мiсяця (надаеться працiвниками
iнформацiйно-аналiтичного кабiнету), за який здiйснюеться премiювання Та

виконаннrI завдань та заходiв (iндикаторiв якостi), згiдно системи
премiювання:

лiкарям, якi пiдпис€rли декJIарацif з пацiентами понад граничну норму,

розмiр премiТ нараховуеться на piBHi максим€tльного.
2О. Премiювання сестер медичних, закрiплених За лiкаРЯМИ, ЩО

надаютЬ первиннУ медичнУ допомоry за програмою державних гарантiй

медичного обслуговування населення, здiйснюеться щомiсячно, за уиови
укJIадення та дii договору про медичне обслуговування населеннlI за

програмою медичних гарантiй мiж Пiдприемством та Нацiональною
службою здоров'я Украiни, виходячи iз iнформацii про кiлькiсть пiдписанrо< з

l



лiкарем декларацiй станом на перше число мiсяця (надаеться працiвниками

iнформачiйно-аналiтичного кабiнету), за який здiйснюеться премiювання та

виконання завдань та заходiв (iндикаторiв якостi), згiдно системи

премiювання:

лiкарем практик ПМ,Щ. -1ктики IIМД кiлькох сестерУ випадку закрlплення за лlкарем пр€

медичних премiювання нараховуеться мiж ними пропорчiйно. 
.

за якiснi пок€lзники в роботi, ранне виявлення онкологiчних та iнших

захворювань, цукрового дiабету, туберкульозу, виконання урядовоI програми

<,Щоступнi лiки> Ъч 
"u**oM 

Роботодавця в межах фо"ду заробiтноi плати

може бути здiйснено премiювання працiвника.
21,. Щля працiвникiв, не зайнятих безпосередньо наданням медично1

допомоги, премiювання здiйснюеться щомiсячно, щокварт€Lльно, щорiчно за

.riд.у**uми робоТи ПiдпрИемства в з€шежностi вiд результатiв господарськоТ

робоry Пiдприемства,дiяльностi, за особистий внесок працiвника у робоry lliдприемства,

впровадження iнновацiйних методiв в роботу, за поданням безпосереднього

n.pi"""*a в межах фо"ду заробiтноi плати у розмiрах, визначених у наказi

Сестра медична,
закрiплена за лiкарем
загальноi практики -

сiмейним лiкарем*

Сестра медична,
закрiплена за лiкарем -

терапевтом*

Сестра медична,
закрiплена за лiкарем-

педiатром*

кiлькiсть
декларацiй

Розмiр
премii з

розрахунку
кiлькостi
Бкс

кiлькiсть
декларацiй

Розмiр
премii з

розрахунку
кiлькостi
Бкс

кiлькiсть
декларацiй

Розмiр
премii з

розрахунку
KiлbKocTi
Бкс

1701_1800 3 1981_2000 3 801_900 3

1501_1700 215 1 801 _1980 215 701-800 215

1401-1500 2 1701-1800 2 б01-700 2

1 101_1400 1,5 1501_1700 1,5 501_б00 1,5

900-1 100 1 1301-1500 1 451-500 1

Адмiнiстративно-
управлiнський
персон€tп

З*rуrr""ки керiвника пiдприемства, керiвники

структурних пiдроздiлiв, головний бухгалтер, головна

медична сестра, завiдувач господарства, менеджер з

персонzLлу; eKoHoMicT з працi, eKoHoMicT, бухгалтер (з

дипломОм магiстра), бухгалтер, юрисконсульт, фахiвець
з публiчних закупiвелъ, фахiвецъ з питань цивiльного
захисту, iнженер з охорони працi, iнженер з метрологii,

iнженери iнших спецiальностей, незалежно вiд

квалiфiкацiйних категорiй

36



Господарський
персон€Lл

TexHiK iз системного адмiнiстрування, MexaHiK, секретар
керiвника, оператор комп'ютерного набору, реестратор
медичний

Iнший медичний
персон€rл

Лаборант, фельдшер, статистик медичний

Iнший персонЕtл В одiй автотранспортних засобiв,
службових примiщень, молодша
(с aHiTap ка-пр иб ир альниця)

прибиральник
медична сестра

Пiдписи CTopiH

Kepi внuк кол4унсlл ьн о zo н екомерцiйн о z о

пidпрuелtсmва
<IleHmp меduко-санimарноi

i селutцноi'раdu>

А.В.Мазур

202I року

Го ло в а П ер вuнн oi' пр о ф спiлко в ot
opz анiз ацii' Професiйноt спiлкu

u зdоров'я YKpaiHu

М.А.Савчук

202I роry

rýi:El
iil: l

з7



,,Щодаток Nч 7

ПЕРЕЛIК ТА РОЗМIРИ ДОПЛАТ I НАДБАВОК ДО ПОСАДОВИХ
ОКЛАДIВ I ТАРИФНИХ СТАВОК ПРАЦIВНИКIВ ПIШРИ€МСТВА

Розмiри доплат i
надбавок

.Щоплати

до 50%

до 50%

до 50%

10%

Надбавки

l0%
20%
30%

в розмiрах,
передбачених п.4.1.1
Наказу МОЗ Украiни

вiд 05.10.2005 Jф
308/519 (при

iнансовiй можливостi
до 50%

.Щиференцiйованi
надбавки до тарифних

ставок:
шI
ry
ч
VI

розряду - |2%

розряду - |6%

розряду - 20%

-24%

Найменування доплат i надбавок

За сумiщення професiй, посад (KpiM керiвника
пiдприсмства, його заступникiв, головного бухгалтера)

За розширення зони обслуговування або збiльшення
обсягу робiт

За виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього
працiвника

Працiвникам, якi використовують у роботi дезiнфiкуючi
засоби, а також якi зайнятi прибиранням санвузлiв

За вислугу poKiB медичним працiвникам:
- при стажi роботи понад 3 роки
- при стажi роботи понад l0 poKiB
- при стажi роботи понад 20 poKiB

За тривалiсть безперервноi роботи

За складнiсть, напруженiсть у роботi

За високу професiйну майстернiсть (встановлюеться
окремим висококвалiфiкованим робiтникам

За високi досягнення в працi до 50%

).

4.

1.

2.

J.

4.

5.

з8



За виконання особливо важливоi роботи (на строк iT

виконання)

За класнiсть - водiям автотранспортних засобiв, за

фактично вiдпрацьований час

Пiдписи CTopiH

Kepi внuк комун сtльн о 2о н екоJй ерцiйн о z о
пidпрuемсmва

к It ен mр п ер вuн н o| м е d uко - с анtm арн oi
i'селulцноi padu>

А.В.Мазур

о2У 202I року

до 50%

II клас - |0%
I клас - 25%

Голо в а П ер BuH н ot пр о ф с пiлко в oi'
о pz ан i з ацii' П р о ф е с iйн ot спiлкu

u зdоров'я YKpaiHu

М.А.Савчук

2I року

7о-'ý

т,..,1
m

39



.Щодаток J\b 8

ПЕРЕЛIК ПРОФЕСIЙ I ПОСАД ПРАЦIВНИКIВ, ЯКИМ
БЕЗОПЛАТНО ВИДА€ТЬСЯ СПЕЦIАЛЬНИЙ ТА САНIТАРНИЙ
ОДЯГ, СПЕЦВЗУТТЯ ТА IНШI ЗАСОБИ ШДИВIДУАЛЬНОГО

зАхисту

л}
п/п

Найменування робiт,
професiй та посад

Найменування засобiв
iндивiдуального захисту

Строк експлуатацii
(мiсяцiв)

l 3авiдувач амбулаторii загальноТ
практики-сiмейноi медицини

халат бавовняний Черговий

Лiкар загальноi практики - сiмейний
пiкар \

халат бавовняний
Респiратор марлевий
Рукавички гумовi

Черговий
Черговий
Черговий

Лiкар-терапевт
халат бавовняний
Респiратор марлевий
рукавички гумовi

Черговий
Черговий
Черговий

4.

Сестра медична зага-пьноi практики -

эiмейноi медицини / сестра медична,

фельдшер, лаборант

халат бавовняний
Шапочка
Респiратор марлевий
Рукавички гумовi
При роботi з хворими на ВIЛ:
Захиснi окуJuIри
нарчкавники

Черговий
Черговий
Черговий
Черговий

Черговий
Черговий

5. Завiдувач господарства
халат бавовняний
Рукавички комбiнованi

12

2

6. Водiй автотранспортних засобiв
Нарукавники хлорвiнiловi
Фартж

Черговий
Черговий

7,

Прибиральниця службових
примiщень, працiвник з господарськоi
дiяльностi закладу охорони здоров'я

халат бавовняний
Ка;lошi гумовi
Рукавички гумовi
косинка або шапочка
бавовнянi

Черговий
|2

l2
12

Пiдписи CTopiH

KepiBHuK комунсlльно 2о некомерцiйноzо
пidпрuемсmва

< Ценmр пер BuHHoi меduко-с aHimapчot

;,;;

40
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,.Щодаток М 9
пЕрЕлIк

ПРОФЕСIЙ ТА ПОСАД ПРАЦIВНИКIВ, ЯКИМ БЕЗКОШТОВНО
НАДАЮТЬСЯ МИЙНI, ЗМИВАЮЧI ТА ЗНЕШКОДЖУЮШ ЗАСОБИ*

*Неза-гlежно вiд видачi мила працюючим (400 гр. мила на мiсяць), Роботодавець повинен
забезпечити наявнiсть достатньот кiлькостi мила, змиваючих i знешкоджуючих засобiв
бiля умива-ltьникiв.

Пiдписи CTopiH

Kepi в HuK коJйун аль но z о н е коJй ерцiйн о z о Голо ва Первuнноi' профспiлковоi
орzанiз ацit Про ф ес iйноi' спiлкu

KIteHmp aHimapHoi' працiвнu,

к2/ ))

селuu4ноi'раdu>

А.В.Мазур

202] року

зdоров'я Украiнu

М.А.Савчук
'202 ] року

N}
п/п Назва професii, посади

кiлькiсть
мийного
засобу на
мiсяць
(грам)

1

Завiдувач амбулаторiй загальноi прак.Йп*ir.t"Ы
медицини, лiкар заг€Llrьноi практики - сiмейний лiкар,
сестра медична загaльноi практики - сiмейноi
медицини, сестра медичнa, фельдшер, лаборант,
реестратор медичний, працiвник з господарськоi
дiяльностi закладу !ц9рqци здоров'я

400

2
Молодша медична сестра (санiтарка-прибиральниця),
прибиральник службових примiщень 400

a
J Водiй автотранспортних засобiв 400

пidпрuеллсmва

4t



,Щодаток М 10

ПОЛОЖЕННЯ
про надання матерiально[ допомоги працiвникам

1. Це положення розроблено згiдно iз вимогами КЗпП УкраТни, Закону
УкраiЪи <Про оплату працi> з метою забезпечення якiсного виконання
працiвниками своiх професiйних обов'язкiв, оздоровлення та соцiально-
економiчного захисту працiвникiв.

2. Матерiальна допомога надаеться працiвникам:
_ на оздоровлення;
- для вирiшення соцiально-побутових питань.

3. Матерiальна допомога також може надаватися працiвникам (пр"
наявностi фiнансовоi можливостi Пiдприемства):
- при звiльненнi в зв'язку з виходом на пенсiю;
- на лiкування у зв'язку з тяжкою хворобою, що потребуе дороговартiсного
лiкування;
- у зв'язку iз скрутним матерiальним становищем;
- у зв'язку iз сiмейними обставинами;
- у зв'язку зi смертю працiвника, членiв його ciM'i;
- в iнших випадкЕлх.

4. Матерiальна допомога на оздоровлення медичним працiвникам
ВиПлаЧУеться у розмiрi посадового окJIаду пiд час надання ocHoBHoi щорiчноi
вiдпустки.

Матерiальна допомога на оздоровлення може бути надана iншим
(немедичним) працiвникам у розмiрi посадового окладу пiд час наданнrI
основноi щорiчноi вiдпустки за рахунок i в межах фонду оплати працi.

5. У разi подiлу щорiчноi вiдпустки на частини, допомога на
оздоровленIuI виплачуеться працiвниковi один р€в на piK при наданнi буд"-
якоi з частин щорiчноI вiдпустки.

6. Матерiальна допомога для вирiшення соцiально-побутових питань
надаеться за заявами працiвникiв з додаванням копiй документiв, що
пiдтверджують вiдповiднi обставини iT надання та виплачуеться у розмiрi до
одного посадового окJIаду.

7. Рiшення про надання працiвниковi матерiальноi допомоги (KpiM
матерiальноI допомоги, що виплачуеться в обов'язковому порядку) та
ВиЗначення конкретного розмiру матерiальноi допомоги приймаеться
Роботодавцем за погодженням з Профкомом.

8. Розмiр матерiальноi допомоги на лiкування у зв'язку з тяжкою
ХВОРОбОю, У Зв'язку iз скрутним матерiальним становищем, у зв'язку iз
Сiмейними обставинами, у зв'язку зi смертю працiвника, членiв його ciM'i, а
ТакоЖ в iнших випадках визначаеться iндивiдуально з урахуванням поданих
документiв про понесенi витрати та конкретних обставин.

9. Профком мае право вносити на розгляд Роботодавця кJIопотаннrI,
ПРОПОЗицii та рекомендацii про надання працiвникам матерiальноi допомоги,



зокрема, щодо розмiру матерi€tльноi допомоги, якi пiдлягають обов'язковому

розгляду.
1 0. Питання надання матерiа-гrьноi допомоги працiвникам Пiдприемства

у конкретних випадках може також реryлюватися додатково iншими
документами, що затверджуються спiльно Роботодавцем та Профкомом.

11. Надання матерiальноi допомоги у зв'язку зi смертю працiвника
здiйснюеться на пiдставi заяви одного з членiв ciM'i померлого, з

прикJIаденням копii свiдоцтва про смерть.

Пiдписи CTopiH

KepiBHuK KoJиyшculbHozo некомерцiЙноzо Голова П epBuHHot профспiлковоt
пidпрuелtсmва ор z ан iз ацi|' П р о ф ес iйн oi спiлкu

зdоров'я Украtнu

М.А.Савчук

2021 pot<y

padu>

В.Мазур
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ЩодатокNs 11

ПОЛОЖЕНЕЯ
про порядок здiйснення видаткiв на культурно-масову, фiзкультурну та

оздоровчу робоry

1. Положення про порядок здiйснення видаткiв на культурно-масову,

фiзкульryрну та оздоровчу робоry (надалi - Положення) розроблене у

"iд"Ь"iд"о.ii 
до cTaTTi 44 Зu*о"у Украiни кПро професiйнi спiлки, iх права та

гарантii' дiяльностi>, iнших норм чинного законодавства УкраiЪи, Статуry

ПiдприеМства та СтаryтУ ПрофспiЛки працiвникiв охорони здоров'я УкраiЪи.

2. Порялок перерахуваннrI Пiдприсмством коштiв Еа кулътурно-масову,

фiзкулъryрну та оздоровчу робоry (надаrri - коштiв) та використання iх

Профкомо, р..пчrенту€ться Законом УкраiЪи кПро професiйнi спiлки, Iх права

та гарантii дiяльностi>>, цим ,Щоговором.
З. Перерахування коштiв здiйснюеться вiдповiдно до накЕву Роботодавця,

виданого на пiдставi,Щоговору.
4. Кошти перерФ(овуються на ра>(унок Профкому ("а субрахунок

Про фкому у вищестощй органiзацiТ Профспiлки),
5. Кошти перер€lховуються Пiдприсмством щомiсячно одIIочасно iз

виплатою заробiтноi -u* або за iнший, бiлъш тривалий перiод 3а погодженнrIм

з Профкомом.
6. .Щля використання коштiв Профком Пiдприемства щорiчно складас

кошторис видатюв на вlдflовцнl з€lходи.

7. Профком може кооперувати кошти на культурно-масову, фiзкулътурIry

та оздоровчу робоry
8. Профком за рахунок коштiв, перерахованих на культурно_масову,

фiзкушryрIry та оздоровчу робоry, може здiйснювати витрати на:

- оIIлату 
""rpu, 

профспiлковому активу на rlacTb у зборах, ceMiHapax,

конфереrщiях, нарадо<, лекцiях тощо;
^ 

- rrр"дбаннrt квиткiв та абонементiв для колективного вiдвiдування музеЬ,

виставок, концертних залiв, TeaTpiB, KiHoTeaTpiB, цирку, планетарiiв, стадiонiв,

музично-лiтературнIо( вечорiв тощо ;

- передIлату )Iq/рналiв, газет, iнших перiодичних видань;

- органiзацiю дьз"irrlr, (Micbki i замiськi ekckypcii, маршрути вихiдного

дня тощо) для працiвникiв Пiдприемства;
- проведЬ"", новорiчних, професiйних та iнших свят, придбання

новорiчних подарункiв;
- оIIлату *о"церri", вистав, KiHoceaHciB для працiвникiв Пiдприемства, якi

проводятьсЯ пiслЯ урочистиХ засiданъ, присвячениХ пам'ятним датаI\d,

професiонЕlльним святам, державним святам тощо;

- закупiвлю наглядно'i агiтацii, календарiв, слайдiв, електроНних носiiЪ

iнформацii тощо;
- виготовленшI друкованоi продукцii для потреб Профкому;

- придбання ,rrri"o*, електронних HociiB iнформачii для фото-, KiHo-,

вiдеокамер та виготовлення фото продукцii;
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_ придбання KBiTiB та квiтковоi продукцii, cyBeHipiB, призiв дJuI проведення
тематичних вечорiв, свят, засiдань, нарад, ceMiHapiB тощо;

- придбання солодощiв для проведення тематичних вечорiв, вогникiв,

фуршетiв;
_ оплату оренди автотранспорту дJIя проведення екскурсiй, туристичних

поiздок тощо;
- оплату за оформлення i органiзацiю за<одiв;
_ оплату посJryг ведучого дIя органiзацii урочистих заходiв, новорiчних

свят тощо;
_ оплату поздоровлень, привiтань працiвникiв, BeTepaHiB працi через

засоби масовоi iнформацii;
- придбання канцелярських ToBapiB для оформлення плакатiв, оголошень,

запрошень тощо;
- придбання кульiiнвентаря (музичнi iнстррленти, радiо-, теле-,

фотоапаратуру, костюми дIя )цасникiв самодiяльностi, КВК, тощо);
_ органiзацiю спортивно-масових з€lходiв для працiвникiв Пiдприемства та

членiв iх сiмей;
_ оплату проТз.ry 1..rасникiв i спортивних суддiв до мiсця проведеннrI

спортивних заходiв i назад;
_ оIIпату трzlнспортних витрат для обсrryговування спортивних заходiв;
- oIuIaTy добовш< )часникам спортивних заходiв;
- забезпеченЕя 1"rасникiв спортивних заходiв житлом;
- вi,rцшсоддашц витрат на оренду спортивних майданчикiв, залiв,

спортивIIою iшеrrтарю ;

- забезпечення спортивних баз вiдповiдним устаткуванням, спортивним
iнвеrrгарем;

_ забезпечення уrасникiв харчуваннrIм при проведеннi спортивних
заходЬ;

_ оIшату працi суддiв, медичного персонаIry, обс.гryговуючого персоналУ;
_ прилбаrшя пам'ятних подарункiв, медагlей, жетонiв, грамот, кубкiв тощо

дJIя нагородкешш команд-переможцiв та призерiв змагань;
_ виготовлення лрукованоi про.цукцiТ цIя забезпеченнi спортивних

заходiв;
_ придбанrrя спортивного iнвентарю, матерiаJьно-технiчних засобiв,

спортивIIоi форми тощо;
_ придбання rrутiвок з частковою (повною оплатою у вiдповiдностi до

рiшення Профкому дJIя оздоровленнrI членiв Профспiлки та членiв iх сiмей) на

базах вiдпочинц, в пансiонатах, санаторiях;
- придбання гryтiвок з частковою (повною вiдповiдностi- придбання гryтiвок з частковою (повною оплатою у вlдповlдност1 До

рiшення Профкому для оздоровлення дiтей членiв Профспiлки) в MicbKi та
замiськi оздоровчi табори;

- придбання гryтiвок з частковою (повною оплатою у вiдповiдностi до

рiшення Профкому для членiв Профспiлки) для студентiв у перiод канiкулiв.
9. KoHKpeTHi напрямки використання коштiв та ix розмiри визначаються

Профкомом у вiдповiдностi до цього Положення i не можуть витрачатися на
iншi заходи, зокрема, оплату працi, вiдрядження та адмiнiстративнi виДаТки.
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10. Бухгалтерський облiк коштiв на культурно-масову, фiзкультурIIу та

оздоровчу робоry здiйснюсться Профкомом.
11.-Iiрофком не рiдше одного разу на piK звiryс на зборах (конференцi1)

трудового колективу про використання з€вначених коштiв.

Пiдписи CTopiH

KepiBHuK ко74унально ?о н екомерцiйноzо Голо ва П ер вuнн oi пр о фспiлков ot
ор z анiз ацiI' П р о ф е с iйноt спiлкu

<IteHmp u\o-caцlmapHol

iселutцноi' раdu>

А.В.Мазур М.А.Савчук

оГ/, 2021 року 2021 року

пidпрuеlчtсmва
u зdоров'я YKpatHu

46



l

,Щодаток Ns 12

склАд
спIльноi KoMIcfi з контролю

ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

примiтка: Якщо протягом дii цього ,.щоговору виникне необхiднiсть внести

змiни до скJIаду робочоi KoMicii, новий склад затверджуеться нак€Lзом

Роботодавця. РоботодавецЬ зобов'язаний включити до складу робочоi KoMiciT

тих представникiв зi сторони Профкому, якi були обранi останнiми.

Пiдписи CTopiH

KepiBHuK коJиунсtльноzо некоfotерцiuноzо Гол о в а П ер вuнн oi пр о ф спiлко в oi'

орzанiз ацii' Про ф есiйно| спiлкu

<IteHmp HimapHoi' u зdоров'я YKpatHu
t раdu>

А.В.Iчlазур М.А.Савчук

KP/D 202I року 202I року

Nь
п/п

Представники CTopiH п.I.Б.

1

Вiд Пiдприемства:
Головний лiкар
Головний бухгалтер
Головна медична сестра

Мазур А.В.
Галата С.А.
Войченко Т.В.

2

Вiд Профкому:
Голова Профкому
Бухгалтер Профкому
Член Профкому

Савчук М.А.
Шамрай Т.Щ.
Мордик Л.Ф.

пidпрuаttсmва
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,Щодаток Jф 13

пЕрЕлIк
ОСIБ ВЦПОВЦАЛЬНИХ ЗА ВИКОНАННЯ НОРМ

I ПОЛОЖЕНЪ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Посада вЦповИального
за виконання

l\Го

п/п

TepMiH

Головний лiкар
Голова Профц9тчtу__1 загалънi положення постlино

постlино

Головний лiкар
Менеджер з персонttлу

Голова Профкому2 Tp1,.roBi вiдносини

J забезпечення зайнятостi постlино

Головний лiкар
Менеджер з персоналу

Голова Профкому

4

Оплата прачi
(формування, регулювання i

захист)
постlино

Головний лiкар
Головний бухга.птер

EKoHoMicT з працi
Голова Профкому

5 Охорона прачi постlино
Головний лiкар

Iнженер з охорони прачi
Голова Профкому

6
Соцiа;rьно-труловi пiльги,

гарантii, компенсацiТ
постlино

Головний лiкар
Головний бухгалтер
Голова Профком1

7 Гарантii дiяльностi профкому постlино Головний лiкар
Голова Профкому

8

Гарштii працiвникам - tIленап,I

профспiлки
прачiвникiв охорони здоров'я

Украни

постlино
Головний лiкар

Голова Профкому

9
Кокгроrь з{r вЕконанням
колектЕвЕоm договору

не рiдше одного

разу на piK

Спiльна комlсlя з контролю
за виконанням

колективного договору

Пiдписи CTopiH

Kepi внuк кол4унсtльно zo н еком ерцiйноzо

пidпрuел,tсmва

KlteHmp ol MeduKo-caчimapчoi пра
'[ селuulноt раdu>

А.В.Мазур

Голова П epBuHHot профспiлково|

ор?анiзацit Професiйноt спiлкu
u зdоров|я YKpaiHu

М.А.Савчук

/,zi"{ *-liео р*

\Y{ Yi;,:rHB t

К,2/ )) 202I року
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l В дuпому документi
проIшиl,о, проI{умероваI{о,
скрiплеIJо печаткоIо
та пiдписом
48 (сорок BiciM) аркушiв

вний лiкар
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А.В. Мазур
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