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I_|ей Колективний договiр укJIадено вiдповiдно до положень Конституцii
Украiни, Кодексу законiв про працю Украiни, Законiв Украiни <Про колективнi
договори i угоди>, <Про професiйнi спiлки, ix права та гарантii дiяльностi>,
<Про соцiальний дiалог в YKpaiHi>, <Про вiдпустки>, <Про охорону працi>,
<Про оплату працi>, законодавства Украiни про охорону здоров'я, iнших
нормативно-правових aKTiB Украiни, положень Генеральноi, Галузевоi та
територiапьноi угод з метою реryлювання виробничих, трудових i соцiально-
економiчних вiдносин i узгодження iHTepeciB найманих працiвникiв
зазначеноi нижче сторони Роботодавця, i включае зобов'язання cTopiH,
спрямованi на створеннЯ умоВ длЯ пiдвищеннЯ ефективностi роботи
комунального некомерцiйного пiдприемства - закладу охорони здоров'я,
реалiзацii професiйних, трудових i соцiаrrьно-економiчних прав та гарантiй
працiвникiв, встановлення для них додаткових, порiвняно iз законодавством,
пiльг та компенсацiй.

роздIл 1

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Колективний договiр укJIадено мiж роботодавцем в особi директора,
який дiс на пiдставi Статуту Закладу (далi - Роботодавець) з однiеi сторони та
виборним органом первинноТ профспiлковоi органiзацii (далi - ВО tIПО) в
особi голови виборного органу первинноi профспiлковоТ органiзацii з другоi
сторони; разом - Сторони.

1.1.1. Сторони визнають повноваження одна одноi i зобов'язуються
дотримуватися засад соцiального партнерства: паритетностi представництва,
piBHoпpaBHocTi cTopiH, взасмноi вiдповiдмьностi, конструктивностi та
apryMeнToBaнocTi при проведеннi переговорiв щодо укJIадання колективного
договору, внесення змiн i доповнень до нього, а також при вирiшеннi Bcix
питань виробничих i трудових вiдносин.

l.|.2.При укладаннi колективного договору Сторони виходять з того, що
його положення не можуть погiршувати становище працiвникiв порiвняно з
чинним законодавством УкраiЪи. Визначенi законодавством норми i гарантii е
базовими мiнiмальними гарантiями, на пiдставi яких у Колективному договорi
встановлюються додатковi трудовi та соцiально-економiчнi гарантii та пiльги з
урахуванням реальних
фiнансового забезпечення

можливостей виробничого, матерiального та
Закладу

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

1.1.3. Невiд'смною частиною даного Колективного договору е.Щодатки до
нього Ns 1-8.

та
якi

1.2. Сфера дii Колективного договору:



1.2.1. Колективний договiр е локальним нормативним актом соцiального
партнерства, якии призначении для регулювання колективних трудових
вiдносин, а також соцiально-економiчних питань, якi пiдлягають визначенню за
погодженням CTopiH вiдповiдно до положень чинного законодавства.

\.2.2. Щtя Колективного договору поширюсться на Bcix працiвникiв, якi
перебувають в трудових вiдносинах iз Роботодавцем.

1.2.3. Керiвник закладу визнае представника ВО ППО единим
повноважним представником Bcix працiвникiв Закладу в колективних
переговорах.

1.2.4. Колективний договiр визначае узгодженi позицii i дii CTopiH,
спрямованi на спiвпрацю, створення умов для пiдвищення ефективностi роботи
Закладу, реалiзацiю на цiй ocHoBi професiйних, трудових i соцiально-
економiчних прав та гарантiй працюючих.

1.2.5. Положення цього Колективного договору дiють безпосередньо i е

обов'язковими для дотримання Роботодавцем, найманими працiвниками i
представником ВО ППО.

1.3. Щiя Колективного договору:
1.3.1. Колективний договiр набувас чинностi з моменту пiдписання

уповноваженими представниками cTopiH i дiс до моменту заключення нового.
|.З.2.У разi не переукJIадання Колективного договору у строк визначений

п. 1 .З.1 , цей Колективний договiр продовжуе дiяти до укJIадання нового.
1.3.3. У разi реорганiзацii Закладу Колективний договiр дiе до моменту

укладення нового колективного договору i е обов'язковим до виконання
правонаступником до моменту укJIадення нового Колективного договору. Змiна
керiвництвао скпаду, структури, найменування CTopiH не тягне за собою
зупинення дiТ або втрату чинностi цього Договору.

1.3.4. Жодна зi cTopiH, що укл€rли цей колективний договiр, не може
протягом усього TepMiHy його дii в односторонньому порядку приймати

рiшення, що змiнюють норми, положення, зобов'язання за цим Колективним
договором або припиняють ix виконання.

1.З.5. У десятиденний строк пiсля пiдписання Колективного договору
Сторони забезпечують ознайомлення з його змiстом працiвникiв Закладу.
Новоприйнятi працiвники ознайомлюються з Колективним договором пiд час
прийняття на роботу.

1.3.б. Роботодавець i ВО ППО (не рiдше одного разу на piK) звiтують про
виконання положень Колективного договору на загаJIьних зборах (конференцii)
трудового колективу.

1.3.7. Змiни та доповнення до колективного договору вносяться у зв'язку
зi змiнами положень чинного законодавства Украiни, Генеральноi, Галузевоi,
територiальноi угод та за iнiцiативою однiеi зi CTopiH пiсля проведення
переговорiв (консультацiЙ) та досягнення згоди. Вiдповiднi змiни i доповнення
набувають чинностi пiсля схвалення загальними зборами (конференцiею)



працiвникiв i пiдписання ix Сторонами. Змiни та доповнення до колективного
договору мають бути зареестрованi у встановленому порядку.

1.З.8. У разi необхiдностi внесення змiн i доповнень до Колективного
договору Сторони розглядають вiдповiднi пропозицii спiльно i приймають
рiшення у 10-денний TepMiH вiд дня ix отримання.

1.3,9. Сторони розпочинають переговори з укладання Колективного
договору на новий строк не пiзнiше нiж за 3 мiсяця до закiнчення TepMiHy на
який його було укладено.

1.З.10. Сторони зобов'язуються взаемно i своечасно надавати
iнформацiю, необхiдну для ведення колективних переговорiв i здiйснення
контролю за виконанням Колективного договору.

роздIл 2
ТРУДОВI ВIДНОСИНИ

2, 1, Робоmоdавець зобов'язуеmься:
2, 1.1 . Забезпечити ефективну дiяльнiсть Закладу.
2.1.2. Уникати будь-яких проявiв дискримiнацii у сферi працi, зокрема

порушення принципу piBHocTi прав i можливостей, прямого або непрямого
обмеження прав працiвникiв залежно вiд раси, кольору шкiри, полiтичних,
релiгiйних та iнших переконань, cTaTi, гендерноi iдентичностi, сексуальноi
орiентацii, етнiчного, соцiального та iноземного походження, BiKy, стану
здоров'я, iнвалiдностi, пiдозри чи HшlBHocTi захворюваннrI на ВIПСНIД,
сiмейного та майнового стану, сiмейних обов'язкiв, мiсця проживання, членства
у професiйнiй спiлцi чи iншому об'еднаннi громадян, участi у страйку,
звернення або HaMipy звернення до суду чи iнших органiв за захистом cBoix
прав або надання пiдтримки iншим працiвникам у захистi ix прав, за мовними
або iншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умовами ii
виконання.

2.1.3. Забезпечити розробку та погодження з ВО ППО посадових
iнструкцiй для Bcix працiвникiв закладу, положень про cтpyкTypHi пiдроздiли та
свосчасне ознайомлення з ними працiвникiв.

2. 1.4. Не застосовувати контрактну форму трудового договору, KpiM
випадкiв, прямо передбачених законами Украihи.

2.1.5, До початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором
роз'яснити йому пiд пiдпис права, обов'язки, поiнформувати про умови працi,
наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буле працювати, небезпечних i шкiдливих
виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та можливi наслiдки ix впливу на
здоров'я, його права на пiльги i компенсацii за роботу в таких умовах
вiдповiдно до чинного законодавства та цього Колективного договору.

2.1.6. Створи"lи для працiвникiв належнi умови прачi, забезпечити
медичних працiвникiв стацiонарним зв'язком, персонalJIьними комп'ютерами та

4



необхiдним для роботи програмним забезпеченням, доступом до мережi
IHTepHeT.

2.|.7 . Не вимагати вiд працiвникiв виконання роботи, не обумовленоi
трудовим договором.

2.1.8. Здiйснювати звiльнення працiвникiв - членiв ППО за iнiцiативою
Роботодавця викJIючно за наявностi попередньоi згоди Первинноi
Профспiлковоi органiзачii в порядку i випадках визначених чинним
законодавством.

2.1.9. Розiрвати трудовий договiр у TepMiH, визначений працiвником,
якщо у Закладi не виконуеться законодавство про працю, умови колективного
чи трудового договору з виплатою вихlдно1 допомоги у розмlр1 не менше
тримiсячного середнього заробiтку (ч. З ст. З8 КЗпП Украiни).

2. 1.10. Повiдомляти працiвникiв про HoBi нормативно-правовi акти та
документи, якими реryлюються трудовi вiдносини, органiзацiя i умови працi,

роз'яснювати ix змiст, права та обов'язки працiвникiв.
2.1.11. Забезпечити перiодичне (не рiдше одного разу на п'ять poKiB)

пiдвищення квалiфiкацii молодших спецiалiстiв з медичною освiтою.
2.1.|2. Забезпечити пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв немедичного

профiлю безпосередньо у Закладi або в навчальних закладах, як правило, не

рiдше нiж один р€в на п'ять poKiB.
2.1.13. Визначати трудовий розпорядок у Закладi Правилами

внутрlшнього трудового розпорядку, затвердженими директором
погодженням з первинною профспiлковою органiзацiею.

2. 1.14. Сприяти створенню працiвникам здорового морально-
психологlчного мlкроклlмату.

2. 1.15. Запобiгати виникненню iндивiдумьних та колективних трудових
конфлiктiв, а у випадку ix виникнення, забезпечити ix вирiшення згiдно з
чинним законодавством Украiни.

2.1.16. Запроваджувати чи змiнювати режим роботи для окремих
пiдроздiлiв, категорiй (груп) працiвникiв за попереднiм погодженням з
представником ВО ППО виключно з метою пiдвищення ефективностi роботи
Закладу, у зв'язку з необхiднiстю забезпечення безперервностi надання
медичноi допомоги та дiяльностi Заклалу, а для окремих працiвникiв - за ix
згодою.

2.1.17. Встановити для працiвникiв Закладу п'ятиденний робочий
тиждень з двома вихiдними днями субота, недiля.

2.1.18. Залу"rати окремих працiвникiв до роботи у вихiднi днi, встановленi
законодавством, лише у виняткових випадках за погодженням з представником
виборчого органу первинноi профспiлковоi органiзацii (KpiM праuiвникlв, як1
працюють за затвердженими у встановленому порядку графiками роботи
(змiнностi). Компенсувати працiвникам роботу у вихiднi днi згiдно iз чинним
законодавством.



2.1.19. Визначати режим роботи пiд час черryвання, перелiк працiвникiв,
якi залучаються до черryвання на пiдставi графiкiв роботи (змiнностi) або
наказiв, погоджецих з ВО IIПО.

При складаннi графiкiв роботи (змiнностi) враховувати iнтереси
працiвникiв з сiмейними обов'язками, працiвникiв з iнвмiднiстю, працiвникiв,
якi поеднують роботу з Еавчанням.

У разi залучення працiвникiв до черryвання, зокрема у вихiднi лнi,
завчасно узгоджувати з ними час початку та закiнчення робочого часу, порядок
i розмiри компенсацii.

2.1.20. Скорочувати на одну годину напередоднi святкових i неробочих
:HiB тривалiсть роботи працiвникiв, яким встаItовлено 40-годинний робочий
тиждень.

2.|.21, Установити TaKi норми робочого часу для працiвникiв Закладу.
- для лiкарiв - 33 години на тиiкдень;
- для середнього медичного персоналу - 38,5 годин на тиждень ;

- для молодшого та iншого персоналу - 40 годин на тиждень;
- для адмiнiстрачii та господарсько-обслуговуючого персоналу- 40 годин

на тиждень.

2.|.22. Встановити на прохання вагiтноi жiнки, жiнки, яка мае дитину
BiKoM до чотирнадцяти poKiB або дитину з iнвалiднiстю, в тому числi таку, що
знаходиться пiд iT опiкою, або здiйснюс догляд за хворим членом ciM'i
вiдповiдно до медичного висновку, батька, який виховуе дiтей без MaTepi (в
тому числi в разi тривалого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а
також опiкунiв (пiклувальникiв), одного з прийомних батькiв, одного з батькiв-
вихователiв неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

2.|.23. Не допускати залr{ення вагiтних жiнок i тих, що мають дiтей
BiKoM до трьох poKiB, батькiв, якi виховують дiтей без MaTepi (в тому числi в

разi тривалого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а також опiкунiв
(пiклувальникiв), одного з прийомних батькiв, одного з батькiв-вихователiв до
нiчних, надурочних робiт та робiт у вихiднi днi i направлення ix у вiдрядження -

без ii згоди.
2,I.24. Не залучати до надурочних робiт та не направляти у вiдрядження

жiнок, якi мають дiтей BiKoM вiд трьох до чотирнадцяти poKiB, або дiтей з
iнвалiднiстю, батькiв, якi виховують дiтей без MaTepi (в тому числi в разi
тивалого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а також опiкунiв
(пiклувальникiв), одного з прийомних батькiв, одного з батькiв-вихователiв -

без ix згоди.
2,1.25. Здiйснювати облiк робочого часу вiдповiдно до aKTiB чинного

законодавства, Правил внутрiшнього трудового розпорядку та цього
Колективного договору.



2.|,26. Затверджувати за погодженням з во ппО графiк наданюI
1_'Iорiчних вiдпусток, виходячи з необхiдностi забезпечення безпереiвноi роботи
закладу i створення сприятливих умов для вiдпочинку працiвникь не пiзнiше
25 сiчня. Конкретний перiод надання щорiчних вiдпусток в межах,
установлених графiком, узгоджувати з працiвниками.

2.1.27.Надавати працiвникам щорiчну основну вiдпустку мiнiмальною
тривалiстЮ не менШ як 24 календарних днi, особам з iнвалiднiстю I-II груп -тривалiстю З0 календарних днiв, особам з iнвалiднiстю III групи - 2б
каJ.Iендарних днiв, особам BiKoM до 18 poKiB - 31 календарний день.

2. 1.28. Вести облiк вiдпусток, зберiгати за працiвниками право на
невикористанi щорiчнi вiдпустки, не допускати випадкiв ненадання
працiвникам щорiчних вiдпусток повноi тривалостi протягом двох poKiB пiдряд,
а також ненадання вiдпусток протягом робочого року працiвникам, що мають
право на щорiчнi додатковi вiдпустки за робоry з шкiдливими i важкими
умовами працi або вiдпустки за особливий характер роботи.

2.1.29. Замiнювати за бажанням працiвника частину щорiчноi вiдпустки
грошовою компенсацiею, за умови що тривалiсть наданих працiвниковi
щорiчних ocHoBHoi i додатковоi вiдгryсток скл€rла не менше 24 календарних
днiв.

2. 1 .3 0. Встановити щорiчнi додатковi вiдпустки:
- за ненормований робочиЙ день - до 7 календарних днiв (Щодаток ЛЪ1)

для працiвнИкiв, чаС роботИ яких, З огляду на характер працi, не пiддасться
точному облiку. У перiод дii Колективного договору питання встановлення
ненормованого робочого часу з наданням додатковоi вiдпустки за особливi
умови працi для окремих працiвникiв може визначатися також наказом
Роботодавця погодженим з ВО ППО.

2. 1.3 1. Надавати додаткову оплачувану соцiальну вiдпустку MaTepi
(батьку), що виховус дитину до 18 poKiB (до досягнення повнолiття) dез батька
(MaTepi), тривалiстю 10 календарних днiв, а за наявностi 2-х i бiльЙ дiтей - 17
к€rлендарних днiв (без урахування святкових i неробочих днiв, передбачених
статтею 73 КЗпП УкраiЪи).

2,t.32. Надавати працiвникам додаткову оплачувану соцiальну вiдпустку
тривалiстЮ 17 календарНих днiв (без ypaxyBaHнrl святкових i нероЬочих днiв,
передбачених статтею 73 КЗпП Украiни) за наявностi документiв (копii
свiдоцтва про народженЕя дитини, або, вiдповiдно, копii дЬкументiв, що
IIlдтверджуЮть встановлеНня опiки або опiкування над дитиною) або вiдповiднi
обставини:

- жiнцi, що мае двох i бiльше дiтей з iнвалiднiстю;
- жiнцi, що мае двох i бiльше усиновлених дiтей;
- жiнцi, що мае одну дитину усиновлену, а другу - дитину з iнвалiднiстю;



- Maтepi, що мае двох дiтеЙ у вiцi
або дитину з iнвалiднiстю, або дитину,
Bi:HocHo якоi вона е опiкуном;

- жiнцi, що мас одну дитину з iнва"пiднiстю (чи усиновлену дитину), а
fp} гу - дитину, що знаходиться пiд опiкою, або дитину, вiдносно якоi вона с
!rпiк\,ном;

- батьку, що вихову€ двох дiтей без MaTepi (у т.ч. у разi тривалого
перебування MaTepi у лiкувальному закладi (безперервно 4 мiсяцi i бiльше,);

- батьку, що виховуе дитину без MaTepi або у разi триваJIого перебуваннJI
rraTepi дiтей в лiкувальному закладi i який опiкае iншу дитину;

-жiнцi або чоловiковi, що опiкае двох дiтей;
- одному з прийомних батькiв двох дiтей;
- MaTepi двох осiб з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I групи.
,Щитиною вважаеться особа BiKoM до 18 poKiB (повнолiття), якщо згiдно з

до 1 5 poKiB i третю, усиновлену дитину,
що знаходиться пiд опiкою, або дитину,

законом вона не набувае прав повнолiтньоi ранiше (для цiлей даного пункту),
З метою надання додатковоi вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей

?озповсюдити право на дану вiдпустку на жiнку, яка не перебувае у шлюбi i у
свiдоцтвi про народження дитини якоi вiдсутнiй запис про батька дитини або
запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказiвкою MaTepi, вдову,
жiнку, яка виховуе дитину без батька (в тому числi
вихову€ дитину без батька).

!ля пiдтвердженнrl права на зазначену вiдпустку
пред'явлений буль-який офiцiйно складений, оформлений та засвiдчений в
установлеЕому порядку документ, у якому з достатньою достовlрнlстю
засвiдчена вiдсутнiсть участi другого з батькiв у вихованнi дитини, зокрема але
не виключно: рiшення суду про позбавлення батькiвських прав; ухвала суду
про розшук вiдповiдача - в справах за позовами про стягненЕrI алiментiв; акт,
складений комiсiею, створеною ВО ППО або акт KoMicii представникiв органу
rtiсцевого самоврящ/вання, в якому зi слiв сусiдiв (за наявностi ix пiдписiв у
aKTi) пiдтверджуеться факт вiдсутностi участi батька (MaTepi) у вихованнi
.]итини.

.Що одиноких MaTepiB (батькiв) прирiвнюються також вдови (вдiвцi), якi
rtають дiтей. У такому разi до заяви про надання додатковоi соцiальноi
вiдпустки, поданоi вперше, дода€ться копiя свiдоцтва про смерть чоловiка
(.rружини).

2.1.33. Надавати одноразову оплачувану вiдпустку у зв'язку з
!,синовленням ди"lини тривалiстю 56 календарних днiв (70 календарних днiв -
при усиновленнi двох i бiльше дiтей) без урахування святкових i неробочих
.f,Hiв (стаmя 73 КЗпП Украiни) працiвникам, якi усиновили дитину старше
трьох poKiB з числа дiтей-сирiт або дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування, за умови поданЕя заяви про надання TaKoi вiдпустки не пiзнiше
трьох мiсяцiв з дня набирання законноi сили рiшенням про усиновлення. Якщо

1 розлучену жlнку, яка

Роботодавцю мае бути



усиновителями е подружжя - зазначена вiдпустка надаеться одному з них - на
ix розсул),

2.1.34. Надавати один додатковий день вiдпочинку працiвнику у разi здачi
ним KpoBi (ii компонентiв), який може бути використаний впродовж року з дня
здачi KpoBi або iT компонентiв (ч. 2 ст. 9 Закону Украiни <Про донорство KpoBi
та ii компонентiв>).

2.1.35. Надавати працiвникам Закладу на пiдставi ix письмовоi заяви в
обов'язковому порядку вiдпустку без збереження заробiтноi плати (KpiM
вiдпусток, передбачених :

- у зв'язку з ювiлейним днем народження працiвника - 1 день;
- 1 вересня - батькам (опiкунам), дiти яких iдуть до першого класу - 1

день;
- у зв'язку з одруженням дитини працiвника - до 3-х днiв;
- при народженнi дитини - батьковi - 1 день.
2.1.36. Не допускати без згоди працiвника подiлу щорiчноi вiдпустки на

частини та вiдкликання з щорiчноi вiдпустки, KpiM випадкiв, передбачених
- чинним законодавством.

2,|.З7. Надавати щорiчнi вiдпустки в один i той самий перiод подружжю,
якi перебувають у трудових вiдносинах iз Закладом.

2,2. ВО ППО зобов'язуеmься:
2.2.1. Забезпечувати контроль за своечасним уведенням в дiю та

застосуванням Роботодавцем нормативних aKTiB з питань трудових вiдносин.
органiзачii, нормування прачi.

2.2.2. Вести роз'яснювальну роботу серед членiв виборчого органу
первинноi профспiлковоi органiзацii з питань трудових прав та обов'язкiв,
соцiального захисту працiвникiв вiдповiдно до нормативних aKTiB щодо
органiзацii працi.

2.2.3. Брати участь у вирiшеннi соцiально-економiчних питань,
визначеннi та затвердженнi перелiку i порядку надання працiвникам соцiальних
пiльг, а також у розробцi проекту колективного договору, правил внутрiшнього
трудового розпорядку.

2.2.4. Сприяти упередженню виникнення трудових конфлiктiв, брати
участь у ix розв'язаннi.

2.2.5. Iнiцiювати, за необхiдностi, проведення спiльних консультацiй з

Роботодавцем з метою вжиття заходiв щодо запобiгання порушень трудового
законодавства.

2. 3. Сmоро н u doMoB tm uся :
2.3.1. Спiвпрацювати при погодженнi правил внутрiшнього трудового

розпорядку, посадових iнструкцiй, графiкiв роботи (змiнностi) та вiдпусток та в



lнших випадках, передбачених законодавством, коли
Роботодавця вимагають погодження ВО ППО

2.З.2. Разом вирiшувати питання щодо:
- запровадження, перегляду та змiн норм працi;

нормативн1

- оплати працi працiвникiв, форм i систем оплати працi, схем посадових
t-llil3ДlВi

- умов запровадження та розмiрiв надбавок, доплат, премiй, винагород та
:нших заохочувальних, компенсацiйних виплат;

- робочого часу i часу вiдпочинку, соцiального розвитку Закладу,
:Lr.liпшення умов працi, матерiально-побутового, медичного обслуговування
;"пачiвникiв;

2.з.3. Вживати заходiв щодо недогryщення виникнення колективних
lрудових спорiв (конфлiктiв), а в разi виникнення прагЕути ix розв'язання у
порядку передбаченому чинним законодавством.

2,З.4. Забезпечити умови для ефективноi роботи KoMicii по трудовим
спорам (у разi ii створення).

роздIл 3
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТI

3. l. Ро боmоdавець зобов' язу€mься:
3.1.1. Надавати працiвникам, за iх згодою, можливiсть працювати на

умовах неповного робочого часу з оплатою працi пропорцiйно вiдпрацьованому
часу (за фактичнО виконанУ роботу) iз збереженням повноТ тривалостi
щорiчних основноi та додаткових вiдпусток та iнших гарантiй, пiльг,
компенсацiй, вотаЕовлених закоЕодавством та цим Колективним договором.

3,1.2. Здiйснювати ацалiз потреби та використання трудових pecypciB в
Закладi.

3.1.3. Не допускати економiчно необцрунтованого скорочення робочих
мiсць та структурних пiдроздiлiв Зак.палу.

3.1.4. Забезпечити протягом одного року реалlзацlю
переважного права на укJIадення

ацlю працlвниками
у разi поворотногоllcPcrraжH()l,0 lrpaBa на укJIадення трудового договору

прийняття на робоry працiвникiв ана,rогiчноi квалiфiкацii.
3.1.5. Здiйснювати прийняття на роботу нових працiвникiв, а також

заJIучати до надання окремих видiв послуг фiзичних чи юридичних осiб за
чивiльно-правовими договорами виключно за умов забезпечення повноi
продуктивноТ зайнятостi штатних працiвникiв.

3.1.6.Не допускати в Закладi масового вивiльнення працiвникiв
iнiцiативи Роботодавця (ст. 48 Закону Украiни <Про зайнятiсть насЪлення>).

3.1.7. Своечасно iнформувати вiдповiдний центр зайнятостi про
заплановане масове вивiльнення працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзацiТ
виробництва i працi у випадках, передбачених законодавством.

l0



3.1.8. Розглядати обrрунтованi пропозицii ВО ППО про перенесеннJI
TepMiHiB, тимчасове призупинення або скасування заходiв, пов'язаних з
вивiльненням працiвникiв.

3.2. ВО ППО зобов'язуеmься:
3.2.1. Здiйснювати громадський контроль за додержанням в Закладi

законодавства про працю пiд час здiйснення заходiв, якi передбачають
вивiльнення працiвникiв та з питань забезпечення зайнятостi працiвникiв.

3.2.2. Вести роз'яснювальну роботу з питань додержання трудових прав,
надання гарантiй та компенсацiй, соцiального з€lхисту
прачiвникiв.

З.2.З. Iнiцiювати проведення спiльних консультацiй
заинятостl працlвникlв,

категорii працiвникiв, яких це може стосуватися, про
звiльнень, а також нового затвердженого штатного розпису

вносити обrрунтованi пропозицii
власнику Закладу чи iншому уповноваженому органу про перенесення TepMiHiB,
ТИМЧаСОВе ПРИЗУПИНенflrI або скасування заходiв, пов'язаних з вивiльненням
працiвникiв.

., З.2.4. Контролювати додержання Роботодавцем процедури визначення
працlвникlв, як1 мають переважне право на з€Lпишення на роботi (ч.2 ст. 42
КЗпП Украiни).

З.2.5. Не допускати звiльнення з iнiцiативи Роботодавця вагiтних жiнок i
жiнок (чоловiкiв), якi мають дiтей BiKoM до трьох poKiB (до шести poKiB - у разi,
якщо дитина потребуе домашнього догляду), одиноких MaTepiB (батькiв) при
наявностi дитини BiKoM до чотирнадцяти poкiв або дитини з iнвалiднiстю,

3.3. Сmоронu DoMoB tшuсь:
3,3.1. При скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв переважне право

з€шишення на роботi при рiвних умовах продуктивностi працi i квалiфiкацii,
KpiM передбачених законодавством, надаеться у першу чергу особам, яким
заJIишилося менше двох poKiB до пенсii, молодим спецiалiстам та працiвникам,
в родинах яких немае iнших працiвникiв з самостiйним заробiтком.

3.3.2. Приймати рiшення про змiни в органiзацiТ виробництва i прачi з
причин економiчного, технологiчного, сlруктурного чи аналогiчного характеру
або у зв'язку з реорганiзацiею, зокрема, перетворенням Закладу, що тягнуть за
собою можливе звiльнення працiвникiв лише пiсля завчасного, не пiзнiше як за
три мiсяцi до намiчуваних звiльнень, наданнrI ВО ППО iнформацiI щодо цих
заходiв, включаючи iнформацiю про причини наступних звiльнень, кiлькiсть i

вивiльнюваних

щодо питань
Роботодавцюо

термiни проведення
Закладу.

3.З.З. Проводити коЕсультацii з ВО ППОпро заходи щодо запобiгання
звiльненням чи зведенню 'lx кiлькостi до MiHiMyMy або пом'якшення
несприятливих наслiдкiв звiльнень.

ll



роздIл 4
ОПЛАТА ПРАЦI

(ФОРМУВАННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ I ЗАХИСТ)

4, 1. Ро боmоOаве ць зобов'язу €mься:
4. 1.1. Формувати оплату працi на пiдставi законiв та iнших нормативно-

::]вових aKTiB Украiни, Генеральноi, Галузевоi i територiальноi угод, цього
i.,э.,l ективного договору.

4.1.2. Здiйснювати оплату працi лiкарiв, що надають платнi медичнi
: . .,rtатологiчнi послуги та зубних TexHiKiB за вiдрядно-премiальною формою
: :.lати працi.

4. 1.3. Встановлювати працiвникам Закладу розмiри посадових окладiв, ix
-::вllщення, доплат, надбавок, матерiальноi допомоги' допомоги на
.r]_]оровлення, матерiальноi допомоги для вирiшення соцiально-побутових
-;lTaHb на piBHi не нижчому, нiж визначенi:

- спiльним нак€вом MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики та МОЗ
,\'краiни вiд 05.10.2005 р. ЛЪ308/5 19 <Про впорядкування умов оплати працi
:эацiвникiв закладiв охорони здоров'я та установ соцiального захисту
.-1]СеЛеННЯ));

- постановами Кабiнету MiHicTpiB Украiни:
- вiд 30.08.2002 лЪ1298 <Про оплату працi працiвникiв на ocHoBi Сдиноi

.зрифноi сiтки розрядiв i коефiчiентiв з оплати працi працiвникiв уOтанов,
э:к.lадiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноi сфери>;

- вtд29.12,2009 ЛЪ1418 <Про затверлження Порядку виплати надбавки за
];lс.lугу pokiB медичним та фармацевтичним лрацiвникам державних та
_{о\lунаJIьних закладiв охорони здоров'я> ;

4. 1.4. Пiдвищувати посадовi оклади:
- за керiвництво структурним пiдроздiлом - завiдувачам структурних

-.:роздiлiв - лiкарям-стоматологам - на 25 вiдсоткiв (пiдпункт 2.2.З Наказу
\IОЗ Украiни вiд 05.10.2005 року N 308/519);

- за наявнiсть квалiфiкацiйноi категорii - керiвникам Закладу та ix
jj.r}'пникам з числа лiкарiв i провiзорiв, керiвникам з числа фахiвцiв з базовою
_f неповною вищою медичною освiтою та головним сестрам медичним
_t].lовним фельдшерам) (пiдпункт 2.4.1 Наказу МОЗ Украiни вiд 05.10.2005

:lKr, М 308/5 19);
- за оперативне втручання - лiкарям-стоматологам-хiрургам за здiйснення

",еративних 
втручань у залежностi вiд обсягу, складностi й характеру ix прачi

-зll роботi - до 15 вiдсоткiв посадового окладу (пiдпункт 2.4.2 Наказу МОЗ
\'краiни вiд 05.10.2005 року ЛЪ 308/519);

- у зв'язку зi шкiдливими i важкими умовами працi - рентгенолаборантам
,. роботу зi шкiдливими i важкими умовами працi на 15 вiдсоткiв (пiдпункт
].].5 та додатку З Наказу МоЗ Украiни вiд 05.10,2005 року ,Ф З08/5 19);
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4. 1.5. Встановлювати насryпнi доплати:
- за сумiщення професiй (посад) або викоЕання обов'язкiв тимчасово

вiдсутнього у розмiрi до 50 % посадового окJIаду за основною посадою
(пiдпунктУ 3.1.1 НаказУ МОЗ УкраiЪи вiд 05.10.2005 року Nч 308/519);

- працiвникам, якi мають науковий ступiнь: доктора наук - 25 вiдсоткiв до
посадового окJIаду; кандидата наук - 15 вiдсоткiв до посадового окладу (пункт
3.3 Наказу МОЗ УкраiЪи вiд 05.10.2005 року Nч 308/519);

- працiвникам, якi використовують у роботi дезiнфiкуючi засоби, а також
якi зайнятi прибиранням туалетiв - 10 вiдсоткiu по.uдЪ"о.о окладу (пiдпункт
3,4.7 Накщу МОЗ Украiни вiд 05.10.2005 року J\Ъ 308/519);

.щоплати, перелiченi в даному роздiлi вище, установлюються до посадового
окладу з урахуванням пiдвищень.

- за ведення вiйськового облiку - до 50 вiдсоткiв посадового окладу (пункт
11 Постанови КМУ вiд 07.12.20|6 року J\! 92l).

4. 1.6. Встановлювати наступнi надбавки:
- за вислуry poKiB медичним i фармацевтичним працiвникам:
- 10 вiдсоткiв посадового окладу - при стажi роботи понад 3 роки;
- 20 вiдсоткiв посадового окладу - при стажi роботи понад ld poKiB;
- 30 вiдсоткiв посадового окладу - при стажi роботи понад 20 poKiB

(постанова Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 29.| 2.2О09 lVо t + t В;;
- за почесне звання <заслужений> - 20 вiдсоткiв посадового

<народний> - 40 вiдсоткiв посадового окладу. (гryнкт 4.2 Наказу МОЗ
вiд 05.10.2005 року Nч 308/519);

- за висок1 досягненнЯ у працi, виконання особливо важливоТ роботи (на
строк iT виконання); складнiсть, напруженiсть у роботi - до 50 вiдсоткiв
г_I9:?4ового окJIаду (пункт 4.4. Наказу МОЗ УкраiЪи вiд 05.10.2005 року Nэ
308/519);

надбавки, перелiченi в даному роздiлi, установлюються до посадового
окладу з урахуванням пiдвищень.

4. 1.7. Заробiтну плату виIшачувати:
- аванс 22 - го числа кожЕого мiсяця;
- 3а дрУry частину мiсяця 07 - го числа кожного мiсяця.
4,1.8. У разi коли день виплати заробiтноi плати збiгаеться з вихiдпим,

святковим або неробочим днем виплачувати ii' напередоднi.
4.1.9. Виплачувати заробiтну плату за весь час щорiчноi вiдпустки не

пiзнiше нiж за три робочих днi до iT початку.
4.1.10. При переведенi працiвника на iншу нижче оплачувану роботу,

проводити оплату працi згiдно трудового закоЕодавства.

_ 4.1.11. Оплачувати робоry в святковi та неробочi днi понад мiсячну норму
робочого часу у розмiрi подвiйноi годинноi абь денноi ставки понад окJIад, в
одинарному розмiрi, якщо в мехах мiсячноi норми.

lJ
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4.1.12. оплаЧувати робоry у надурочнИй час у подвiйному розмiрi
годинноi ставки, розмiр якоi визначаеться виходячи з норми робочого часу та
встановленого посадового окладу. При цьому компенсацiю за надурочну
роботу шляхом вiдryлу Ее допускати.

4.1.13. Забезпечити проведення iндексацii заробiтноi плати працiвникам
3акладу згiдно Порядку проведення iндексацii грошових доходiв населення,
затвердженого Постаповою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 17.07.2003 р.
.\9 l078, а також iнших aKTiB законодавства,

4.1.14, Зберiгати середнiй заробiток за основним мiсцем роботи за
rlе]ичниМ i фармацевТичним працiвникам, якi направлЯюr""" дЬ закладiв
пiс.rядипломноi освiти дJuI пiдвищення квалiфiкацii, пiдготовки i
перепlдготовки як за основним мiсцем роботи, так i за сумiсництвом (стаття
l22, 207 КЗпП УкраiЪи, постанови КМ УкраiЪи вiд 28 червня 1997 р. JФ б95
<Про гарантii i компенсацii для працiвникiв, якi направляються для пiдЪищення
хвалiфiкацii, пiдготовки, перепiдготовки, навчання iнших професiй з вiдривом
Bi: виробництва> та вiд 11 травня 2011 р. JФ 524 <Питання оплати працi

впрачiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих га;ryзей бюджетноi
сфери>).

4.1.15. Забезпечити надання iнших передбачених чинним законодавством
гарантiй i компенсацiй у зв'язку з направленнJIм працiвникiв у службовi
вiJрядження.

4.1 .1б. Затверджувати в штатному розписi найменування посад працiвникiв
}, вiдповiдностi з чинною редакцiею Класифiкатора професiй, своечасно
вносити, за необхiдностi, вiдповiднi змiни до Колективного договору та
:o]aTKiB до нього.

У разi несвоечасного приведення найменувань професiй (посад) уколективному логоворi у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства,
працiвникИ продовжують користуватися пiльгами та гарантiями,
встановленими для вiдповiдних професiй (посад).

4.1.17. Застосовувати до працiвникiв передбаченi цим Колективним
JоговороМ заходи матерlального та морального стимулювання за якiсне та
сво€часне виконання виробничих завдань та норм працi, рацiональне
З,lкОРисТаННя обладнання та технiчних засобiв Тощо Цодаток ЛЪ 2).

4.2, ВО ППО зобов'язуеmься:
4.2.1. Здiйснювати контроль за дотриманням в Закладi законодавства про

:--,аТУ ПРаЦi, у т.ч. за своечаснiстю виплати заробiтноi плати згiдно чинного
:.:IОНОДаВСТВа.

4.2.2. Вносити обrрунтованi пропозицii цодо пiдвищення працiвникам
:,_,зrriрiВ заробiтноi плати, премiй, компенсацiй, доплат, надбавок, наданнrl
- _,-l ьг-

4.2.3. Порушувати питання про притягнення до дисциплiнарноi,
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адмiнiстративноi вiдповiда_llьностi згiдно з чинним законодавством осiб, винних
у невиконаннi вимог законодавства про оплату працi, умов оплати працi,
передбачених Колективним договором (ст. ст. 45, |4|,147-1 КЗпП Украiни, ст.
36 Закону Украihи <Про оплату працi>>, ст. 18 Закону УкраiЪи <Про колективнi
договори i угодп).

4, 3, Сmорон u lомовльтuся:
4.3.1. Не приймати в односторонньому порядку рiшення з питань оплати

працi, що погiршlтоть умови, встановленi цим Колективним договором.
4.3.2, Повiдомляти працiвникiв про запровадження нових або змiну дiючих

1,чов працi в бiк погiршення не пiзнiше, як за два мiсяцi до iх запровадження
або з:rtiни.

4.3.3, Своечасно ознайомлювати працiвникiв у разi запровадження нових
,,rroB оп,-tати працi,

роздIл 5
ОХОРОНА ПРАЦI

5. 1. Ро боmоdавець зобов'язу €mься :
5.1.1. Створити на кожному робочому мiсцi належнi, здоровi та безпечнi

,rrови працi, забезпечити належнi санiтарно-побутовi умови вiдповiдно до
вltrIог КЗпП УкраТни, Закону УкраiЪи <Про охорону працi>, санiтарних норм та
правил.

5.1.2. lнформувати пiд розписку працiвникiв пiд час укладання трудового
.]оговору про умови працi у Закладi та про наявнiсть на ix робочому мiсцi
небезпечних та шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не усунуто, можливi
наслiдки ix впливу на здоров'я та про права працiвника на пiльги та
компенсацii за роботу в таких умовах вiдповiдно до чинного законодавства та
Ко.,lективного договору.

5.1.3. Не пропонувати працiвникам роботу, яка згiдно з медичним
BtlcHoBKoM протипоказана iM за станом здоров'я.

.5.1.4. Забезпечити згiдно iз Законом загальнообов'язкове державне
соцl€шьне страхування вlд нещасного випадку на виробництвi та професiйного
захворюваннЯ, як1 спричиНили втратУ працездатноСтi Bcix працiвникiв Закладу
(ст. 5 Закону УкраiЪи <Про охорону працi>).

5.1,5. Укласти договори страхування лiкарiв, фахiвцiв з неповною вищою
llедичною освlтою, молодшого медичного та iншого персонzrлу на випадок
iнфiкування ВIЛ пiд час виконання ними професiйних обов'язкiв вiдповiдно до
постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовтня l998 р. Jф1642.

5.1.6. Забезпечити дотримання вимог Закону Украiни <Про охорону
працi>r, iнших нормативних aKTiB, зокрема, щодо:

- впровадження у Закладi системи управлiння охороною працi;
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- створення у Закладi служби з охорони працi, затвердження положеннjI
пр неi, прав та обов'язкiв працiвникiв служби;

- наJIежного утримання булiвель i спорул, здiйснення контролю технiчного
.-тану обладнання та устаткування щодо ix безпечного використання;

- усунення лричин, що призводять до нещасних випадкiв, професiйних
j.:\ворювань та здiйснення профiлактичних заходiв, визначених комiсiями за

-__]с\,мками розслiдування таких випадкiв;
- контролю за дотриманням працiвниками правил поводження з

,.статкуванням, використанням засобiв колективного та iндивiдуального
захисту, виконанням робiт вiдповiдно до вимог законодавства з охорони працi;

- розроблення та затвердження положень, iнструкцiй, iнших локаJIьних
.-:сlр\16,тивних aKTiB, встановленнJI правил виконання робiт i поведiнки
прачiвникiв у примiщеннях зi шкiдливими факторами, на робочих мiсцях,
вi.rповiдно до нормативно-правових aKTiB з охорони працi.

- вжиття термiнових заходiв для надання допомоги потерпiлим, залучення
lза необхiдностi) професiйних аварiйних (рятувальних) служб i формувань у

.разi виникнення в Закладi аварiй та нещасних випадкiв. (ст. 13 Закону Украiни
,,Про охорону працi>).

5.1.7. Забезпечити своечасну розробку i виконання Комплексних заходiв
шодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiени працi та
виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi,
запобiгання випадкам виробничого травматизму, професiйного захворювання,
зварiям i пожежам (ст. 20 Закону Украiни <Про охорону працi>) (flодаток ЛЪ3 ).

5.1.8. Здiйснювати аналiз стану охорони працi та причин виробничого
тавматизму i захворювань, розробляти щорiчно i аналiзувати виконанIuI
невlдкладних заходiв щодо попередження виробничого травматизму.

5.1.9. Надавати ВО ППО один р€в на piK iнформацiю про стан охорони
працi, причини аварiй, нещасних випадкiв i професiйних захворювань i про
заходи, яких вжито для iх усунення та для забезпечення у Закладi умов i

оезпеки працl на plBнl нормативних вимог.
5.1.10. Створити атестацiйну комiсiю для органiзацii i проведенirя атестацii

рбочих мiсць за умовами працi, включивши до ii складу представникiв ВО
io.

5.1.1l. Проводити одиЕ раз на п'ять poKiB атестацiю робочих мiсць за
}}lовами працl.

Проводити позачергову атестацiю робочих мiсць за умовами працi у разi
арryментованого звернеЕня ВО ППО або працiвника, про наявнi на його
робочому мiсцi несприятливi умови працi.

5.1.12. За результатами атестацii робочих мiсць розробляти заходи щодо
приведення (полiпшення) умов працi у вiдповiднiсть з вимогами регламентiв,
.]иректив, конвенцiй, стандартiв, iнших нормативних aKTiB з охорони працi.
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5.1.13. Забезпечити IlEtлeжHe технiчне утримання споруд, будiвель,
виробничого обладнання i устаткування щодо ix безпечного використання,
проводити перiодично, згiдно з вимогами нормативних aKTiB з охорони працi,
експертизу ix технiчного стану.

5.1.14. Забезпечувати безкоштовно працiвникiв, якi працюють на роботах з
шкiдливими i небезпечними умовами працi, а також на роботах, пов'язаних 1з

забрудненням або здiйснюваних в несприятливих температурних умовах
санiтарним та спецiальним одягом, спецвзуттям i iншими засобами
iндивiдуального захисту за встановленими нормами (.Щодаток }lЪ4 ).

5.1.15. Забезпечувати в осiнньо-зимовий перiод стiйкий температурний

режим у виробничих та службових примiщеннях Закладу згiдно з
встановленими нормами, щорlчно виконувати заходи з пlдготовки зазначених
примiщень до роботи в такий перiод у термiни до l5 жовтня.

5. 1. 1 6. Вчасно проводити профiлактичнi щеплення медичних працiвникiв:
якl надають медичну допомогу хворим - проти грипу;
у разi епiдемii або направлення працiвника в осередок захворюваностi -

проти iнших iнфекцiйних хвороб.
5.1.17. Органiзувати проведення попереднього (при прийняттi на роботу)
перlодичних медичних оглядlв працlвникlв|' зокрема, щорlчного

профiлактичного флюорографiчного обстеження Bcix працюючих на виявлення
туберкульозу, а також щорiчного обов'язкового медичного огляду осiб BiKoM до
2t року. На прохання працlвника органlзувати для нього позачерговий
медичний огляд, якщо працiвник пов'язуе погiршення стану свого здоров'я з

умовами працi. При свосчасному проходженнi працiвником медичного огляду
зберiгати за ним мiсце роботи та середнiй заробiток за час такого огляду.

5.1.18. Вiдсторонювати вiд роботи працiвникiв, якi ухиляються вiд
проходження обов'язкових медичних оглядiв.

5.1.19. Переводити працiвникiв, якi потребують за станом здоров'я надання
легшоi роботи, за ix згодою, тимчасово або без обмеження TepMiHy на iншу
(легшу) роботу вiдповiдно до медичного висновку. Оплату працi в таких
випадках проводити згlдно з чинним законодавством.

5.1.20. Проводити систематичний аналiз стану захворюваностi i випадкiв
тимчасовоi непрацездатностi та вживати заходiв до усунення причин
захворювань.

5.1.21. Органiзувати проведення своечасного розслiдування i облiку
кожного випадку травмування працiвникiв на територii Закладу або у зонах
обслуговування, нещасного випадку, професiйного захворювання або aBapii на
виробництвi. Забезпечити безумовне виконання зазначених комlсiею з

розслiдування нещасного випадку на виробництвi органiзацiйно-технtчних
заходlв щодо усунення причин
запобiгання ix у майбутньому.

нещасного випадку на виробництвi для
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5.1.23. Зберiгати середню заробiтну плату за працiвником на перiод
прttпявення роботи, якщо створилася виробпича ситуацiя небезпечна для йою
пrггя або здоров'я, або працiвникiв, якi його оточують, Факт наявностi такоТ
свц,ачii пiдтверджуеться фахiвцем з охорони працi Закладу за r{астю
преJставника во ппо, а також стр€lхового експерта Фонду соцiального
стракукlння, а у разi виЕикнення конфлiкry - вiдповiдним державним органом
ваг-rя.Фi за охороною працi за )частю представника во tIпО i вищестоящоТ
органiзацii Во Ппо.

5.1.24. Зберiгати за працiвниками, якi втратили працездатнiсть у зв'язку з
Еешасним випадком на виробництвi, мiсце роботи та середню заробiтну плату
Ёal

_ з:епi:готовк\, та працевлаштування.
5.1.]5. За порушення нормати вно-правових aKTiB з охорони прачi

:],::яГаТll вIJнних працiвникiв до вiдповiдальностi згiдно з законодавством.
5.1.26. Розробляти необхiднi нормативнi акти з охорони працi, технiчну

п]ок\'\lентацlю з охорони працi та заходи щодо запобiгання виробЕичому
гравматизму, приведення робочих мiсць у вiдповiднiсть до вимог з охорони

: .:'i.

5,2, ВО ППО зобов'язу€mься:
5.].l. Здiйснювати громадський контроль за додержанням законодавства

:_r о\оронУ працi, створенням безпечних i нешкiдливих yNIoB працi, належних
:.::\_rбнllчих та санiтарно-побутових умов, забезпеченням працiвникiв
:_a:jо_fягом, спецвзуттям та iншими засобами колективного та iндивiдуального

5.i.2. ЗдiИснювати контроль за наданням пiльг i компенсацiй за роботу в

-.,._].-lttвиХ i небезпечниХ умовах, вiдшкодуванНям шкоди, заподiяноi здоров'ю
::_liвника.

5.2.3. У разi загрози життю або здоров'ю працiвникiв вимагати вiд
.-,,::нiстрацii Закладу негайного припинення робiт на робочих мiсцях,
- .:.. ктурних пiдроздiлах в цiлому на перiод, необхiдний для усунення загрози
. ,,.тю або здоров'ю працiвникiв.

5.2.4. Iнформувати працiвникiв про iх права i гарантii в сферi охорони
_::Цl.

5.2.5. Брати участь у:
- у розробцi програм, положень, локаJIьних нормативних aKTiB з питань

_ ._.,lрони працi в Закладi;
- проведеннi атестацii робочих мiсць, а за iT результатами вносити

пропозицii щодО полiпшення умов працi, медичного обслуговування,
]з:оровлення працiвникiв, надання iм вiдповiдних пiльг i компенсацiй;

перiол до вlдновленнJI працездатностi або iнвалiдностi. у
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- розслiдуваннi нещасних випадкiв, професiйних захворювань, аварiй,
складаннi aKTiB про нещасний випадок на виробництвi, готувати своi висновки i
пропозицii, представляти iнтереси потерпiлого (за необхiдностi) в судовому
порядку, в iнших орган€rх i установах з окресленого питання.

5, 3, Пра цiвн uкu зобов'язу юmься :

5.3,1, Вивчати та виконувати вимоги нормативно-правових та нормативних
aKTiB з охорони працi, доведених до них у встановленому порядку, правил
експлуатацii медичноi апаратури, устаткування, машин та iнших засобiв, що
використов}.ються в роботi, поводження з лiкувальними г€Lзами тощо.

5.3.2. Використовувати в роботi засоби iндивiдуального i колективного
захисту.

5.3.З. Проходити в установленому законодавством порядку попереднiй та
перiодичнi медичнi огляди.

5.3.4, Щбати про особисту безпеку i здоров'я, а також про безпеку i
зfоров'я оточуючих людей пiд час перебування на територii Закладу.

- 5.З.5. Своечасно iнформувати вiдповiдних посадових осiб про виникнення
небезпечних i аварiйних сиryацiй на робочому мiсцi, дiлянцi, в структурному
пiлроздiлi. Особисто вживати заходiв щодо ix запобiгання та усунення.

5.З.б. Вiдмовитися вiд виконання дорученоi роботи, якщо створилася
виробнича ситуацiя, небезпечна для ix життя чи здоров'я або для людей, якi ix
оточують або для виробничого середовища чи довкiлля.

5.З.7. Утримуватися вiд курiння тютюнових виробiв та електронних систем
Jоставки нiкотину на територii Закладу.

роздIл б.
СОЦIАЛЬНО_ТРУДОВI ПIЛЬГИ, ГАРАНТIi ТА КОМПЕНСАЦIi

6.|, РобоtпоOавець ма€ право:
6.1.1. Надавати працiвникам матерiальIrу допомоry, у тому числi на

оздоровлення у розмiрi не бiльше одного посадового окладу з пiдвищенням, пiд
час надання ocнoвHoi щорiчноi вiдпустки вiдповiдно до затвердженого
Положення (Щолаток }lЪ5 ).

6.1.2. Здiйснювати заохочувальцi виплати працiвникам з нагоди:
- одруженЕя працiвника, народження ди,lини1'
- вшанування ювiлярiв, якi вiдпрацювали в закладi не менше 3-ох poKiB;
- звiльнення в зв'язку з виходом на пенсiю (з урахуванням стажу роботи у

Закладi);
6.1.3. Створити спiльно iз ВО ППО на паритетних засадах комiсiю iз

загальнообов'язкового державного соцiального стрatхування та забезпечити
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ffl€"лl{i умовИ iT дiяльностi (ч. з. ст. 30 Закону
rтаънообов'язкове державне соцiальне страхування).

УкраiЪи <Про

_ 6.1.4.Органiзувати лiкувально-профiлактичну допомоry для працiвникiв
}в:а-ry,, зокрема, шляхом позачергового медичного обслуЪовування
::_,э.:;lкiв та членiв ix сiмей, добровiльного медичного

- _ . _. з.ltкiв Закладу.
э.1.5. Щомiсячно перераховувати на рахунок во ппо кошти на

i_.-,:_\PHO-},1acoBy, фiзкультурну, спортивно-оздоровчу роботу у розмiрi не
'-l.= "э 0.З % фонду оплати працi Закладу.

6,2, ВО ППО зобов'язуеmься:
6.]. l. З:iйснювати культурно-масову, фiзкультурно-спортивну i оздоровчу

:,:,]-,:r за рахунок коштiв, перерахованих Роботодавцем на вiдповiднi заходи.
6.1.1. Контролювати питання оформлення у Закладi документiв для

]j: Jlачення пенсiй працiвникам, зокрема, щодо:
- вttзначення працiвника закладу, до посадових обов'язкiв якого належить'j._ ]:\I.1ення локументiв для призначення пенсiй працiвникам;
- перевiрки правильностi записiв у трудових книжках осiб, якi найближчим

:-:Jtr\t вllхо!итимуть на пенсiю та вжитгя заходiв для витребування необхiдних
: ] :зткових документiв;

- на*lагодження в Закладi належного облiку i зберiгання документiв, якi
. -:зер.]жують перiоди роботи працiвникiв.

забезпечення належного облiку i зберiгання документiв, якi
::. -:верджують право працiвникiв, зайнятих на роботах зi шкiдливими та
9аrккими умовами працi, на пiльгове пенсiйне забезпечення.

6,3. Сmоронu dомовtutuся:

_ б.3.1. Контролювати цiльове використаннJl коштiв на культурно-масову,
}iзкульryрнУ i оздоровчУ роботУ (Додаток ЛЪб).

б.3.2. Сприяти користуванню членами трудового колективу можливостями
llo.fo_ медичЕого обслуговування, забезпечувати путiвкаrr,rи до оздоровчих i
rрофiлактичних закладiв та iЕшими послугами i пiльгами згiдно зi O"uryrorи
Ъмаду та цим Колективним договором.

6.3.3. Розглянути питання щодо участi
.]ззпеченнi (статrя 20 Закону Украiни
.1э зпечення).

6,З.4. Сприяти та надавати перевагу у
сL-}цlчцьного страхування одного з членiв Профкому.

страхування

у недержавному пенсiйному
<Про недержавне пенсiйне

призначеннi головою KoMicii з
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гАрАнтIi дIяJIьно ст, 
"'"ч'##го 

оргАну пЕрвинноi
проФспIлковоi оrглнrз,лцri

7. 1. Робоtпоdавець зобов'язу€fпься:
7.1.1. Забезпечувати реалiзацiю прав i гарантiй дiяльностi во ппо ,встановлених чинним законодавством. Не допускати втручання в дiяльнiсть ВОппо.
7.1.2.Надавати для роботи во ппО та проведення зборiв працiвникiв

примiщення з yciM необхiдним обладнанням, зв'язком, о.r-ar""r, oa"irrr""r"r,
прибиранням.

7.1.3. Надавати ВО ППО всю необхiдну iнформацiю з питань, що е
предметом цього договору.

7 .| .4. За наявностi письмових заяв працiвникiв, якi е членами ППо
щомiсячно i безоплатно утримувати iз заробiтноi плати та nap.pu*oryuu., 

"uрахуноК во ппО членськi внески працiвникiв у термiни 
""nnur, 

заробiтноi
плати,

7,1,5, При пiдготовцi лок€UIьних нормативних aKTiB пiдприемства, щостосуються управлiння персон€шом , зал)п{ати до обговорення представникiв
во IIпо.

7.1.6. Надавати членаМ во tIпо, незвiльненим вiд cBoii посадових
обов'язкiв, вiльний вiд роб_оти час iз збереженням середнього заробiтку длявиконаннЯ громадських обов'язкiв в iHTepecax членiв ППО i трудового
колективу.

7.2. ВО ППО зобов'язуеmься:
7 .2.|. Здiйснювати захист трудових, економiчних,

професiйних прав та iHTepeciB працiвнЙкiв кнп <зоксп> зор.
соцlальних

8, I. Робоmоdавець зобов'язу€mься:
8.1.1. Не розривати трудовий логовiр з працiвниками без попередньоi

згоди Во IIПо у випадк.lх:
- змiн в органiзацii виробництва i працi, у тому числi реорганiзацii або

перепрофiлЮвання Закладу, скорочення чисельнЬстi uбо ,urury'.rpuui""rni";_ систематичного невиконання працiвником без поважних причинобов'язкiв, покJIадених на нього трудовим договором або правиламивнутрiшнього трудового розпорядку, якщо до працiвника ранiшезастосовувалися заходи дисциплiнарного стягнення;
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- прогулу (у тому числi вiдсутностi на роботi бiльше трьох годин протягом
:!rбочого дня) без поважних причин;

- нез'явленнЯ на робоry протягом бiльш нiж чотирьох мiсяцiв пiдряд в
рзультатi тимчасовоi непрацездатностi, не рахуючи вiдпустки по вагiтностi i
пологах, якщо законоДавствоМ Ее встatновлений трива.пiший TepMiH збереження
чiсця роботи (посади) при певному ,u""opro"u"ri. За прЪцiвниками, якi
втратили працездатнiсть у зв'язку з трудовим калiцтвом або професiйним
зzrхворюванIfiм, мiсце роботи (посада) зберiгаеться до 

"iдrо"оa.r""працездатностi або встановлення iнвалiдностi ;
- появи на роботi в нетверезому cTaHi, у cTaHi наркотичного або токсичного

сп'янiння.
З метою визначення наявностi такого права, iнформацiя про вихiд

(виключення) працiвника з лав ВО ППО надаеться РоботЪдЪвчю у триденний
TepMiH з дня припиненЕя члецства.

8.1.2. Розглядати рекомендацii (пропозицii) ВО ППО у випадках:
- визначення rrереважного права на з€чlишення на роботi при скороченнi--.;:се-lъностi i штату працiвникiв за умов piBHoi продуктивнЬстi працi та

. зеTiфiкацiТ;
- визначенЕя працiвникiв, як]rм у першочерговому порядку пропонуються

BaKaHTHi посади одночасно iз повiдомленrr"м npb майбутне ЪивiлчпЪн,,";
8.1,3. На запрошеЕня бРати 1^racTb у- засiданнях ВО ППО зборах

(конференцiях),

8.2. ВО ППО зобов'язуеmься:
8.2. 1 !отримуватися наступного порядку

про надання згоди Еа звiльнення працiвника з
t.l .l. Колективного договору:

розгляду подання Роботодавця
пiдстав, передбачених у пунктi

во IIпо розгляда€ в п'ятнадцятиденний TepMiH обцрунтоване письмове
rк)Jання Роботодавця, пiдписане керiвником Закладу npb-,uдчrr" згоди на
розiрвання 1рудового договору з працiвником.

подання Роботодавця розгляда€ться у присутностi працiвника, на якого
юно внесене. Розгляд подання за вiдсутностi працiвника допускаеться лише зайого письмовою з€ивою. За бажанн", .rрацi"н"ка вiд його iMeHi може
!Еступати iнша особа, у тому числi адвокат, Якщо працiвник або його
представник не з'явився на засiдання Ппо незалежно вiд причин, розгляд заяви
ri:кладаеться до наступного засiдання в меж€lх 15-ти деннЪго ,фl"у, Лише у
разi повторного нез'явлення працiвника (його представника), без поважних
цричин, подання Роботодавця може розглядатися за вiдсутностi працiвника.
участь представника Роботодавця при розглядi ц"о.о .rr"urrr" не е
обов'язковою.
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BU llll0 повiдомJuIе Роботодавця про прийняте рiшення у письмовiй
формi в триденний TepMiH пiсля його прийнятгя. У разi пiопу"*у цuо.о TepMiHy
вважасться, що Профком дав згоду на розiрвання трудового договору.

рiшення во ппо про вiдмову в наданнi згоди на розiрччr"" трудового
договору мае бути обгрунтованим та мiстити посилання на rrравове
обrрунтування незаконностi звiльнення працiвника або посилання на
неврахування Роботодавцем фактичних обставин, за яких розiрвання трудового
договору з працiвникОм е порушенням його законних прав. У разi, якщо в
рiшеннi немас обrрунтування вiдмови в наданнi згоди на розiрвання фудоuо.о
договору, Роботодавець мае право звiльнити працiвника беЪ згЬди во Iшо.

роботодавець мае право розiрвати трудовий ,чоговiр з працiвником лише
впродовж мiсяця з дня отримання згоди во ппо. Подання npo ,чдurrr"..од,
на розiрвання трудового договору з працiвником РоботодавЁцu подu. до ВОппо не ранiше нiж за один мiсяць до запланованоi дати розiрвання трудового
договору з працiвником.

во ппо повiдомляе

8.2.2. Положення пункту 8.2.1. КолективЕого
при звiльненнi працiвника у випадках:

договору не застосовуються

_ - незадовlльного результату випробування, обумовленого при прийняттi на
роботу;

BirlrJDrlu 4\J\, .1.1U l кUБс ljlлшкодуВаННЯ ДОКУМеНТаЛЬНО
пiдтверджених витрат ciM'i, пов'язаних з похованням члена во ппо або
членiв його ciM'i в межах видаткiв на вiдповiднi з.lходи.

- поновлення на роботi працiвника, який ранiше виконував цю робоry;- звiльнення керiвника ]аклалу (вiдокремленого структурного пiдроздiлу)
його заступникiв, головного бухга.птера Закладу, аого засiупникiв;

- звiльнення працiвника, який вчинив за мiсцем робоr" розкрадання (у
тому числi лрiбне) майна Роботодавця, встановлене вироком суду, який набрав
законнот сили, або постановою органу, до компетенцiт якого входить
накладення адмiнiстративного стягнення).

8,2,3, Забезпечити наданнrI безоплатних консультацiй для членiв Во ППо з
питаЕь працi, охорони працi, пенсiйного забезпечення, соцiального страхування
та, за необхiдностi, представництво iHTepeciB членiв Во Ппо в koMicii по
трудових спорах (за HMBHocTi).

8.2.4. Забезпечити органiзацiю та проведення культурного дозвiлля для
членiв ВО ППо та ix дiтей в межах видаткiв на вiдповiднi Йоди.

8.2.5. Забезпечити участь членiв Во ППо та i* дiтей у спортивно-масових
заходах, органiзатором яких е ВО ППО.

8.2.6. Надавати цIенам во ппО MaTepiarrbHy допомогу при потребi у
дороговартiсЕому медичному лiкуваннi та в iнших 

"rnui*u* 
за наявнот

фiнансовоi мохливостi.
8.2.7 Забезпечити повне або часткове lдшкодування

2з



8.2.8. ЗабезпечитИ путiвкамИ на санаторно-курортне лiкування,
чl3JОРОВЛ€ННЯ та вiдпочинОк безоплатнО або з частковою компенсацiею BapTocTi
::я членiв во ппо, членiв ix ciM'i в межах видаткiв на вiдповiднi заходи.

8.2.9. БратИ дольовУ участЬ в органiзацii науково-пракr"rпr* ceMiHapiB,
iitrнференцiЙ, круглих столjв на виробничу, культурну, науково-просвiтницiку,
:зтрiотичну та профспiлкову тематику iз Ъаrrучепн", представникiв
з;lщестоящих органiзацiй Во Ппо та вiдповiдних фахiвцiв iнших пiдлриемств,
,. !-танов, органiзацiй.

8.2,10. За необхiдностi в}кивати заходiв щодо документального
:_.]твердження працiвнику-члецу во ппО статусу одинокоi MaTepi (батька) зчзтою надання додаткових пiльг та гарантiй (соцiальноi вiдпустки тощо),
].rripeмa, шляхом створення KoMicii, яка, за необхiдностi та наявностi
з::повiдних обставин, встановлюватиме факт вiдсутностi участi батька (MaTepi)-. зltхованнi дитиЕи за мiсцем iT постiйного проживання,

8.2.1 l . Здiйснювати коцтроль за станом лiкувально-профiлактично'i роботиз працiвниками - членами во ппо, якi часто i тривалий час хворiють,
8.2.12, Сприяти проведенню оздоро"лепн", сiмейного Ъiдпо"rппу ,u

_:_кrъання працiвникiв-членiв ВО ггlо та ix неповнолiтнiх дiтей,
8,2.1З. ознайомлювати членiв ВО ППо з новими нормативно-правовими

1tта\tи з питань соцiального та пенсiйного страхування, надавати
юнсультативну та методи[Iцу допомоry з цих питань.

8.2.14. Забезпечувати правовий та соцiально-економiчний
швiльнюваних працiвникiв - членiв ВО ППО.

захист

роздIл 9
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

9, 1. Сmоронu dомовtшuся:
9.1.1. Контроль за ходом виконання Колективного договору здiйснювати-- рi:ше одного разу на pik спiльною комiсiею, сборrоuчпою 

'сторонами

Jo:aToK ЛЪ7).

_ 9.|,2. На час роботи KoMicii увiльняти ii членiв вiд основноi роботи iз. -:е,+.енням середнього заробiтку.
9.1.3. один р€в на piK, у першому

ЕхонаннJI Колективного договору за
Fоботодавця та голови ВО IIПО Йодо
|юнференцii) трудового колективу.

9.1.4. Надавати повновФкним представникам CTopiH на безоплатнiй ocHoBi
rалвну iнформацiю та документи, необхiднi для iдiйснення контролю за
f,хонанням Колективного договору.

кварталi, спiльно розглядати пiдсумки
попереднiй piK, заслуховувати звiт

взятих на себе зобов'язань на зборах
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9,1,б, У разi порушення чи невиконання зобов'язань Колективного
iЗfО"орУ.:................ 

вини_к9нкр..етноi посадовоi особи Закладу, а також ненаданнi неюlнQормацll, необхiдноi для ведення колективних переговорiв i здiйсненняконтролю за виконанням Колективного договору, притягати if довiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством (Додаток М'В l.

Пiдписи CTopiH

невиконання зобов'язань за
та вживати TepMiHoBi заходи

I ---- "г

*f+_ \9/ýýý-

Чrt;,,,,sУ
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Додаток ЛЪ 1

до Колективного договору

список
посад та професiй працiвникiв КНП <GОКСП>ЗОР

ненорNIованим робочим днем, яким надаеться додаткова вiдпустка

.}Ф;\у/_"ý3-

Ф;л,,цУ

JlrpeKTop
та заступники директора

Лiкарi-стоматологи
(терапевти, ортодонти,
дитячi, ортопеди,

Офiсний працiвник

Головний бухгалтер

Молодшi спецiалiсти з

l.

i Лiкар-методист

i Iнспектор з кадрiв

- Головна медична сестра

Заступник головного

Бухгалтер 1 категорii



| (сестра м"д"ч"а зi
стоматологiТ,
сестра медична з
фiзiотерапii, TexHiK
зубний

12 Молодшi медцqцi
сестри

24 7 зl

13 reecTpaтop медичний та
сестра господишI

zч 7 з1

|4 Рентгенолаборанм ,rл
1l з5

15 tJодlй авторанспортних
засобiв

24 7 31

lб Завiлувач.осполчп.ruа 
|- 

Z 7 Jl
17 l Електромонтер з

| ремонту та
обслуговування
елеrгрообладнання

l+ 4 28

18 Ливарник,
полiрувальник

24 4 28

19 Слюсар-сантехнiк 24 4 28
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[одаток Л! 2
до Колективного договору

Лесiв

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання працiвникiв Комунального некомерцiйного
пiдприсмства <<Закарпатська обласна клiнiчна стоматологiчна

полiк.пiнiка> Закарпатськоi обласноi ради

1. Положення про премiювання вводиться з метою посилення мотивацiТ
прчi та пiдвищення впливу матерiального стимулювання на якiсть i культуру
хе.lичного обслуговування, зростання продуктивностi працi, якiсного та
вчасного виконання iнших видiв робiт, якi забезпечують дiяльнiсть Закладу.

2. ,,Щiя Положення поширюеться на Bcix працiвникiв Закладу.
3. Премiя нараховуеться працiвникам в залежностi вiд показникiв

rirrbHocTi закJIаду (струкryрного пiдроздi.тry), особистого внеску в загальнi
ре.Jультати роботи пiдроздiлу, закJIаду i граничними розмiрами в межах фонду
oIL-IaTи працi не обмежу€ться.

4. Премiя може виплачуватися за пiдсумками роботи за мiсяць, кварт€ш,
пiврiччя, за piK або до професiйного свята - ,Щня медичного працiвника, за
,,:-]з!l виконання основних показникiв дiяльностi Закладу i залежно вiд

_ .,5ttстого внеску кожного працiвника.
5. Премiювання може здiйснюватись за наявностi коштiв до: державних;

-:,:сесiйних свят; ювiлейних дат працiвникiв та при звiльненнi у зв'язку з
:,l ,.r_-lJo\I на пенсiю.

6. В окремих випадках працiвникам може виплачуватися одноразова
:зrriя за виконання особливо важливоi роботи або з нагоди ювiлейних дат та

:: ЧеСТЬ СВЯТКОВИХ ДаТ, а ТаКОЖ За ВИСОКl ДОСЯГНеННЯ В ПРаЦ1 Та ВИЗНаЧНl ЗаСЛУГИ
громадському житгi.

7, Премiя може виплачуватися також з метою заохочення працiвника до
Есокопродуктивноi та високоякiсноi роботи

8. Розмiр премii визначаетьсяб. rозмlр премll визначаеться у вlдсотковому спlввlдношеннl до
Ifo\аJового окладу за фактично вiдпрацьований час або у конкретному розмiрi
1 впглядi фiксованоi суми вiдповiдно до ix особистого внеску в загальнi
FЁз\,.-Iьтати роботи та виплачуеться за рахунок eKoHoMii фонду оплати працi.

спlввlдношеннl

!иректор
КНП (GOK(
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9. Роботодавець визначае розмiр премii:
- своiм заступЕикам, керiвникам структурних Закладу;
- lншим медичним працlвникам та спецl€rлlстам;
-працiвникам фiнансово-економiчноi та виробничо-господарськоi

дlяльностl.
10. За наявностi простроченоi заборгованостi з виплати заробiтноi плати

премlюваннll працlвникlв не здtисню€ться,
11. .Щля оцiнки дiяльностi вiддiлень, кабiнетiв, зуботехнiчноi лабораторii

Закладу застосовуються TaKi пок€вники, як критерii премiювання:
- вiдсутнiсть обцрунтованих скарг на piBeHb якостi лiкування та культури

обслуговування;
- виконання стандартiв дiагностики, обстеження та лiкування;
- полiпшення показникiв роботи;
- впровадження Еових методiв лiкування;
- вiдсутнiсть порушень у дiяльностi пiдроздiлу за результатами перевiрки

виконаннrI Iх показникiв дiяльностi тощо.
.Щля структурних пiдроздiлiв, не зайнятих безпосередньо наданням

медичноi допомоги, пок€вники для премiюваншI визЕачаються з огляду на
KoHKpeTHi функцiй та дiяльнiсть вiдповiдних пiдроздiлiв (служб):

у фiнансово-економiчних пiдроздiлах:
- ведення планово-фiнансовоi i облiковоi дiяльностi вiдповiдно до вимог

чинного законодавства;
- своечасне i якiсне подання статистико-фiнансовоi звiтностi до органiв

державноi влади.

у господарсько-виробничих:
- технiчна справнiсть та безперебiйне функцiонування мереж,

устаткування, обладЕання, машин, механiзмiв, автомобiлiв;
- економiяп плаIIове використаЕня пtUIивно-мастильних та iнших

витратних матерiапiв тощо.
12, Працiвники Закладу можуть бути позбавленi премii частково або

повнlстю у випадках:
- порушення медичноi етики i деонтологii;
- несвоечасного i неякiсного виконання покладених на них виробничих

завдань i функцiй;
- систематичного запiзнення на роботу;
- невиконання або ненаJIежного виконання функцiональних обов'язкiв;
появи на робочому мiсцi в нетверезому cTaHi, в cTaHi наркотичного або

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

бiльше 3 годин;
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- притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi за порушення трудовоi
]исциплiнi, ненаJIежного виконання посадових обов'язкiв, правил внутрiшньою
трудового розпорядку тощо;

- порушення правил охорони працi, технiки безпеки, протипожежноi
безпеки.

l 3. Пiдставою для нарахування премiт е данi бухга.гlтерськоi та
статистичноi звiтностi та аЕалiз виконання показникiв дiяльностi.

14. Розмiр премiТ може збiльшуватися у зв'язку iз роботою працiвникiв у
вихiднi, святковi та неробочi днi, а також понад встановлену норму робочого
часу.

15. Премii не виплачуються працiвникам за час перебування у вiдпустках,
тимчасовоi непрацездатIrостi, навчання на курсах пiдвищення квалiфiкацii (KpiM
премiТ до професiйного свята -,Щня медичного працiвника).

16. Премiюванню пiдлягають працiвники, якi вiдпрацювzrли в ycTaHoBi
протягом всього перiоду, за який здiйснюеться премiювання. Працiвникам, якi

t прийнятi на робоry пiсля початку звiтного перiоду, премiя за фактично
Lвiдпрацьований час може бути виплачена пропорцiйно вiдпрацьованому часу

| або за окремим спiльним рiшенням Роботодавця та ППО у повному обсязi.
l 17. У разi роботи працiвника на умовах неповного робочого дня або

| неповного робочого тижня, премiя нарахову€ться на загальних пiдставах.

l 18. Працiвникам, якi звiльняються з роботи в перiод, за який провадиться

l премiюванrrя (мiсячь, квартал), премiя не виплачу€ться, за винятком

l прачiвникiв, якi звiльняються у зв'язку з призовом або вступом на вiйськову

l стlскбу ло Збройних сил Украiни, Нацiональноi гварлii УкраiЪи, переведенням

l у встановленому порядку на робоry до iншого пiдприемства, закладу,
t скороченням чисельностi (штату) працiвникiв, виходом на пенсiю або за станомl зrопов'я.

l ' 
19. Премiя виплачуеться працiвникам на пiдставi наказу по Закладу .

l 20. Керiвнику Закладу премiя виплачуеться за рiшенням власника або

l !товноваженого ним органу на заг€шьних пiдставах та, додатково, на умовах,
l перлбачених контрактом (у разi його укладення).

l . 2l. .Керiвники структурних пiдроздiлiв премiюються за показниками
l lrяльностl пlдроздlлIв.
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!одаток ЛЪ 3
до Колективного договору

р
.А, Лесiв

План
комплексних заходiв з охорони

\. ' ;,,l ),,L1" J"/-ч:*;z
працi на 2021 piK

J\'9 Найменування заходiв Строк
виконання

Затрати,
грн,

Виконавець

l.
Провести аналiз стану
охорони працi за piK та
виконання <ГIлану
комплексних заходiв з
охорони працi за 2020 piK>

Сiчень Вiдповiдальний за
охорону працi

2. !о укладення нового
колективного договору
пiдгоryвати пропозицii до
роздiлу <Охорони працi>

Березень Вiдповiдальний за
охорону працi

3. Провести перевiрку знань
працiвникiв закладу, якi у
вiдповiдностi з <перелiком
робiт з пiдвищеною
небезпекою> повиннi
проходити щорiчну перевiрку
знань з питань охорони працi

Березень Екзаменацiйна
комiсiя

4. Провести атестацiю робочих
мiсць за умовами працi в
харчовiй випробувальнiй
лабораторii

Липень 5000 Ужгородська
держспоживслужба

5. Органiзувати та провести
вивчення нових <<Правил
технiчноi експлуатацii
електроустановок
споживачiв> якi набрали
чинностi з 0 1.05.2007р.

KBiTeHb вiдповiдальний за
охорону працi

6. Провести пiдготовку
автотранспорту до Травень вiдповiдальний за

зl



проведення технiчного огляду охорону працi та
автотранспорт- _]оr,коrrплектуватиабо

-эtt.lбати аптечки з
.-iзобхiдними матерiалами по
if,_]анню першоi медичноi
:опо\lоги

Червень-
грудень

5000 Завгосп

! Провести навчацня з питань
о\орони працi на тему:
- Посадовi особи i спецiалiсти
з пIlтань охорони працi
-Е.-rектробезпека. OcHoBHi
]iL\oJ}l по забезпеченню
е.rектробезпеки;
- OcHoBHi шкiдливi виробничi
оактори/шум, вiбрацiя,
швiт.rенiсть, електромагнiтне
зltпроlriнювання тощо/rх
\творення та можливий вплив
на працюючих;
- Правила надання першоi
rtе.]ltчноi допомоги при
нешасних випадках.

Лютий

Вересень

Листопад

2000 Вiдповiдальний за
охорону працi

. Сltстеrtатичнопроводити
знаliз стану охорони працi та
невиробничого травматизму
в зак.rадi.

Щомiсячя Керiвники
пiдроздiлiв,

вiдповiдальний за
охорону працi

з2



Щодаток Л! 4
до Колективного договору

ПРОФЕСIЙ I ПОСАД ПР
Яким безоплатно видаеться спецодяг та iншi засоби iндивiдуального

захпсту

1;i]ъя

Ns Професiя, посада Спец.одяг,
спец.взуття, iншi

засоби
iндивiдуального

захисту

Строк носки - в
мiсяцях

1, Лiкарi Санiтарний одяг 12 мiсяцiв

2. Середнiй персонал Санiтарний одяг l2 мiсяцiв

з. Молодший медперсонаJI Санiтарний одяг 1 2 мiсяцiв

4. Ливарники, полiрувмьники,
технiки зубнi Санiтарний одяг 12 мiсяцiв

5. Iншi Санiтарний одяг 12 мiсяцiв

зз



Додаток Ns 5
до Колективного договору

Лесiв

про надання
ПОЛОЖЕННЯ

матерiальноi допомоги працiвникам

р

Комунального некомерцiйного пiдприсмства
<<Закарпатська обласна клiнiчна стоматологiчна

полiклiнiка>> Закарпатськоi обласноТ ради

1, I-\e положення розроблено згiдно iз вимогами КЗпП Украiни, Закону
}'lраrЪи <Про оплату працi> з метою забезпечення якiсного виконання
шрацiвниками cBoii професiйних обов'язкiв, оздоровлення та соцiаJIьно-
економiчного захисту працiвникiв.

2. Матерiальна допомога на оздоровJIеннJI надасться працiвникам при
1rroBi вiдсутностi заборговаЕостi з оплати обов'язкових податкiв та платежiв.

3. Матерiальна допомога також може надаватися працiвникам:
- при звiльненнi в зв'язку з виходом на пенсiю;
- на лiкування у зв'язку з тяжкою хворобою, що потребус дороговартiсного

. _{\ вання;
- .. зв'язку iз скрутним матерiальним становищем;
- ,. зв'язку зi смертю працiвника, членiв його ciM'i;
- з iнших випадках (що визначаються окремим рiшенням Роботодавця разом iз

-: офкомом).
4. Матерiальна допомога на оздоровлення працiвникам виплачусться у

зэзrriрi не бiльше посадового окладу з пiдвищенням пiд час надання ocHoBHoi
щорlчноl вlдпустки.

5. У разi подiлу щорiчноi вiдrryстки на частини, допомога на
вдоровленнrI виплачуеться працiвниковi один раз на piк при наданнi будь-якоi
з частин щорiчноi вiдпустки.

6. Матерiальна допомога надаеться за заявами працiвникiв з додаванням
юпiй документiв, що пiдтверджують вiдповiднi обставини iT надання.

7, Розмiр матерiа.пьноi допомоги на лiкування у зв'язку з тяжкою
хворобою, у зв'язку iз скрутним матерiальним становищем, у зв'язку зi смертю
:эацiвника, членiв його ciM'i, а також в iнших випадках визначасться

з4
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lндивlду€шьно з урахуванням поданих ДОКУrt{еНТiв про понесенi витрати та
конкретних обставин.

8. Первинна профспiлкова органiзацiя ма€ право вносити на розгляд
керiвника Закладу кJIопотання, пропозицii та рекомендацiт про надання
працiвникам матерiальноi допомоги, зокрема, щодо розмiру матерiальноi
допомоги, якi пiдлягають обов'язковому розгляду.

9. Питання надання матерiальноi допомоги працiвникам Закладу у
конкретних випадках може також реryлюватися додатково iншими
документами, що затверджуються спiльно Роботодавцем та первинною
профспiлковою органiзацiею.

10. Надання матерiальноi допомоги у зв'язку зi смертю працiвника
здiйснюеться на пiдставi з€uIви одного з членiв ciM'i померлого, з прикладеннJIм
копii свiдоцтва про смерть.
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Щодаток NЬ б
до Колективного договору

-7

Лесiв

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здiйснення видаткiв на кульryрно-масову, фiзкульryрну та

оздоровчу роботу

1, Положення про порядок здiйснення видаткiв на культурно-масову,
фiзкультурну та оздоровчу робоry (надалi - Положення) розроблене у
вiдповiдностi до cTaTTi 44 Закону Украiни <Про професiйнi спiлки, ix права та
гарантii дiяльностЬ>, iнших норм чинного законодавства Украiни, статуту
Закладу та статуту Професiйноi спiлки працiвникiв охорони здоров'я Украiни.

2. Порядок перерахування Закладом коштiв на культурно-масову,
фiзкультурну та оздоровчу робоry (надалi - коштiв) та використання ix
Профкомом регламентуеться Законом Украiни <Про професiйнi спiлки, ix права
та гарантtl даJIьностl>, цим колективним договором.

3. Перерахування коштiв здiйснюеться вiдповiдно до наказу Роботодавця,
виданого на пiдставi Колективного договору.

4. Кошти перераховуються на рахунок ППО (на субрахунок ППО у
вищестоящiй органiзацii Ппо).

5. Кошти перераховуються Закладом щомiсячно одночасно iз виплатою
заробiтноi плати або за iнший, бiльш тривалий перiод за погодженням з
Профкомом.

б. Щля використання коштiв ППО щорiчно скJIада€ кошторис видаткiв на
вiдповiднi заходи.

7. IIПО може кооперувати кошти на культурно-масову, фiзкультурну та
оздоровчу робоry.

8. IIПО за рахунок коштiв, перераховаЁих на культурно-масову,
фiзкультурну та оздоровчу роботу, може здiйснювати витрати на:

Культурно-масову роботу:
- оплату витрат профспiлковому активу на участь у зборах, ceMiHapax,

конференцiях, нарадах, лекцiях тощо;
- передплату журна.пiв, газет, iнших перiодичних видань;
- проведення новорiчних, професiйних та iнших свят, придбанrrя

новорiчних подарункiв;



роведення екскурсiй, туристични:

- _ ,:_-, за оформлення i органiзацiю заходiв;
- оплату поздоровлень, привlтань працiвникiв, BeTepaHiB працi чере

] ._ _ - ,::,-oBoi iнформацii;
- придбання канцелярських ToBapiB для оформлення плакатiв, оголошенt

,. -_..-L'HbTOII]O.

для працiвникiв Закладу тl

суддiв до мiсця проведен}r

у
ix

вlдповlдностl д(
сiмей) на база>

у вiдповiдностi д<

Micbki та замiськ

Фiзкультурну робоry:
- органlзацlю спортивно-масових заходiв

членiв ii сiмей;
- оплату проiзду учасникiв i спортивних

спортивних заходiв i назад;
- оплатУ транспортниХ витраТ для обслуговування спортивних заходiв;
- оплату добових учасникам спортивних заходiв;
- забезпечення уrасникiв харчуванням при провеленнi спортивни:

заходiв;
-придбання спортивного iнвентарю, матерiально-технiчних засобiв

спортивноi форми тощо.
Оздоровчу роботу:
- гiридбання путiвок з частковою (повною оплатою

рiшення ППО для оздоровлення членiв ППО та членiв
вiдпочинку, в пансiонатах, санаторiях;

- придбання путiвок з частковою (повною оплатою
рiшення ППО для оздоровленюI дiтей членiв ППО) в
оздоровчi табори.

9. KoHKpeTHi напрямки використання коштiв та ii розмiри визначаютьс,
ппо у вiдповiдностi до цього Положення i не можуть витрачатися на iнш
заходи, зокрема, оплату працi, вiдрядження та адмiнiстративнi видатки.

10. Бухгалтерський облiк коштiв на культурно-масову, фiзкультурну тс
оздоровчу робоry здiйснюеться ППО.

11. ппО не рiдше одного разу на piK звiтуе на зборах (конференцii'
працiвникiв про використанIш зазначених коштiв.
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Додаток Л! 7
до Колективного договору

склАд
сшльноi KoMIcIi з контролю

ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

лъ

1.

, Представники CTopiH
i Вiл Заклалу:
] I. Лесiв Ростислав Анлрiйович - директор
I

2. Фегер Роксолана Василiвна - iнспектор з кадрiв

3. Хрипаý Тетяна Петрiвна - лiкар-методист _Вiд виборного органу первинноi профспiлковоТ органiзацiii
1 . Мiдянка МихайлО Михайлович - голова виборного органу первинноi
профспiлковоi органiзацii

2. ГоренкО Микола Миколайович - заступ.ник.Iолови первинноi профспiлковоi
органlзацll 

i

3. ЛевкулиЧ Марина Федорiвна - секретар первинноi профспiлковоi органiзацiТ

2.
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Додаток ЛЬ 8
до Колективного договору

пЕрЕлIк
осiб вiдповiдальних за виконання норм i положень колективного доI,.,вору

лъ Назва роздiлу коле*гп.но.о
договору

Tcprlill Посада вiдповiдального за
виконання

1 загальнi положення постlино [иректор
голова Во Ппо

2 Трудовi вiдносини постiйно !иректор
голова Во Ппо

3, забезпечення зайнятой постiйно | Директор
I Iнспектор з кадрiв
| Головавоппо
Б

Головний бухгалтер
Заступник директора з
економiчних питань

голова Во Ппо
!иректор

Iнженер з охорони
працi

голова Во Ппо

4. Оплата працi постiйно

5. Охорона працi постlиIJо

6. Соцiально-трудовi пiльги,
гарантii, компенсацii

постiйно !иректор
голова Во Ппо

7. Гарантii дiяльностi
профкому

постlино !иректор

8. Гарантii працiвникам -
членам Ппо

постiйно !иректор

голова Во Ппо
9. Контроль за виконанням

колективIlого договору
не рlдше

одЕого рЕlзу Еа
piK

!иректор
голова Во Ппо
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ПЕРЕЛIК ОСIБ,
що брали участь у розробцi колективного договору

1.Лесiв Ростислав Андрiйович - директор КНП кЗОКСП> ЗОР

2.Мiдянка Михайло Михайлович - голова во ппо кНП (ЗоКСП)) ЗоР

3.Фегер Роксолана Василiвна - iнспектор з кадрiв

4.Стегура Любов Василiвна - головний бухгалтер

5.Хрипак Тетяна Петрiвна - лiкар-методист

6. Полянич .Щiана Ярославiвна - офiсний працiвник(друкування)

7. Шiтiков Олександр Миколайович - iнженер з охорони працi

,Щиректор Р.А.Лесiв
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