
Уповноваlкений представншк
прачiвникiв КП <сЛiкарняна

31 сiчня 2022р.

Романюк С.П.

КОЛЕКТИВНИИ договIр
мiж роботодавцем та уповноваженим

представником працiвникiв
Комунального пИпри€мства

< Лiкарняна аптека )
на2022-2026 рокu

//.",
ш
Э/..т
6\

м. УЖГОРОД - 2022 piK



l. зАгдльнI положЕння -

l. Колективний логовiр укладено мiж роботодавцем Кп <лiкарняна
аптекоl Скоблей А,В., та уповноваженим представником працiвникiв КП
<Лiкарняна аптека> Романюк С.П., яка обрана загальними зборами прачiвникiв
трудового колективу пiдприсмства i уповноважена предсrавляти iнтереси
працiвникiв пiдприсмства.

2. Труловий колектив надiляс уповноваженого представника прачiвникiв
пiдприемства правом представляти його iнтереси при веденнi переговорiв,
розробцi i укладеннi колективного договору з роботодавцем, конц)олю за
виконанням зобов'язань cTopiH в перiод його лiТ, а роботолавець визнае
уповноваженого представника працiвникiв пiдпри€мства €диним
представником працiвникiв пiдприсмства.

3. ,Щаний колективний логовiр укладений вiдповiдно до Закону
УкраiЪи <Про колективнi договори та угоди > i визначас виробничi, трудовi
i соцiально - економiчнi вiдносини мiж роботолавчем i працiвниками.
Мета колективнОго договорУ - забезпечити найповнiшi умови для ефективноi
дiяльностi пiдприемства, покращення умов працi, створення соцiального i
матерiального благополуччя прачiвникiв .

4. Жодна iз cTopiH, що укJIаJIи колеюивний договiр, не може в
односторонньому порядку припинити виконання його положень.
Змiни i доповнення до колективного договору приймаються за згодою
обох cTopiH.

5. Колективний договiр набирас чинностi з дня
його сторонами i дiс на протязi п'ять poKiB.

6. Пiсля закiнчення строку дiТ колективний договiр продовжус дiяти до
того часу поки сторони не укладуть новий, або не переглянуть чинний.

2. вироБнично - ЕкономIчнл дrяльнIсть.

l. З метою покрацення фiнансово - юсподарськоТ дiяльностi аптечного
закладу, уповноважений представник працiвникiв зобов'язуюсться :

- здiйснювати дiевий контроль за забезпеченням населення ,

лiкувально - профiлактичнi заклади лiкарськими засобами , виробами
медичного призначення та iншими товарами в необхiдному асортиментi ;

- забезпечити
обладнання аптеки;

правильне збереження та експлуатацiю

- працювати чесно i сумлiнно, додержуючись дисциплiни праui ;
- додержуватись вимог по oxopoHi прачi , технiцi безпеки та

виробничоi caHiTapii;
2. З метою створення необхiдних умов для стабiльноi

дiяльностi працiвникiв, роботодавець зобов'язусться:
та ефективноi

- забезпечити працiвникiв матерiальними ресурсами ( лля повного
сво€часного медикаментозного забезпечсння населення ,l,aта сво€часного медик

лi кувально-профiлактичних закладiв ) ;

- забезпечити розвиток пiдпри€мства i одержання
rIiдприсмством;

пlдписання

прибутку



- щоквартаJlьно аналiзувати фiнансово - господарську дiяльнiсть аптеки
з iнформуванням прачiвникiв ;

- забезпечувати працiвникiв спецiальним одягом у вiдповiдностi з
нормативними актами;

- проводити навчання та iнструктажi працiвникiв по безпечних
методах роботи.

3. оплАтд прдцI

l. оплата працi працюючих здiйснюсться ocHoBl штатного

встановлених чинним законодавством.
2. Проводити перегляд розмiрiв посадових окладiв ( тарифних ставок ),

пропорцiйно пiдвищенню прожиткового MiHiMyMy для працездатних осiб ,
вiдповiдно до дiючого законодавства при наявностi кьштiв i вiдсутностi
заборгованостi по заробiтнiй платi.

4. Проводити премiювання прачiвникiв за результатами фiнансово -
господарськоi дiяльностi щомiсячно згiдно''Положення про премiювання
працiвникiв КП "Лiкарняна аптека". (Додаток Ns9)

5. При наявностi коштiв видiляти премiт, матерiальнi допомоги
працlвникам аптеки.

' 6. Прачiвникам, хто заJIr{аеться до роботи в нiчний час, здiйснюсться
лоплата у розмiрi 350lо годиннот тарифнот ставки (посадового окладу) за кожну
годину роботи з l0-i години вечора до 6-i години ранку,

7. оплата за роботу в святковi днi проводиться в полвiйному розмiрi
годинноi тарифноi ставки (посадового окладу).

8. Виплачувати працiвникам заробiтну плату регулярно в робочi днi в
установленl строки - за першу половину мiсяця (аванс) 2l дня поточного
мiсячя, а за лругу половину мiсяця - б дня наступного мiсяця. У разi коли день
виплати заробiтноi плати збiгасться з вихiдним, святковим або неробочим днем,
виплачувати заробiтну плату напередоднi,

9. Забезпечити оплаry прачi за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх
працiвникiв у зв'язку з вiдпусткою, хворобою, навчанням тощо в розмiрi ло 50
вiдсоткiв посадового окладу за основною посадою.

l0. Нараховувати головному бухгалтеру, надбавку lнтенсивнlсть працl,lv. Ilарахuвуваlи r,олоtsному оухгалтеру, надOавку за lнтенсивнlсть працll
складнiсть та напруженiсть у роботi в розмiрi 50 вiдсоткiв посадового окладу i

фактично вiдпрацьованого часу.

4. зАБЕзпЕчЕння зАйнятостl .

Визнаючи, що гарантована зайнятiсть - важлива умова благополуччя
прачiвника - роботодавець зобов'язусться :

3



- не звiльняти працiвника в звtязку з реорганiзацiею(скороченням)
робочого мiсця, якщо до досягнення пенсiйного BiKy Йому необхiдно
вiдпрацювати менше 2-х poKiB;

- проводити вивiльнення працiвникiв тiльки пiсля використання
Bclx явних l додатково створених можливостей для забезпечення
зайнятостi на пiдприемствi ( заповнення Bcix наявних вакансiй )

- на пiдставi економiчного анапiзу iнформувати не пiзнiше як за 2 мiсяцi
уповноваженого представника працiвникiв про можливi наступнi змiни в
органiзачii виробничтва i праui. скорочення чисельностi i штаry:

- здiйснювати оперативнi заходи для збереження llрацюючих у
випадках скорочення обсягiв виробництва, а саме :

а) вводити тимчасово неповний робочий день або неповний
робочий тиждень з оплатою за фактично вiдпрацьований час;

б) надавати працiвникам (за ix зголою ) вiдпустку без збереження
заробiтноi плати тривалiстю не бiльше l5 календарних днiв на piK,

5. соцIдльнI пIльги I глрАнтIi прАцIвникА.

ВраховуючИ фiнансовО - економiчниЙ стан пiдприсмства роботодавець
зобов'язусться:

1. Премiювати прачiвникiв у зв'язку з особистими ювiлеями ,
заве'ршенням трудовоi дiяльностi на пiдприсмствi за BiKoM .

2. Надавати прашiвникам матерiальну допомоry на о]доровлення в розмiрi
посадового окладу.

З. Видiляти грошову допомоry працiвникам на придбання овочiв на зиму,
4. НадаватИ працiвникаМ аптеки, на пiдставi поданоI заяви, нецiльову

матерiальну допомоry .

5. Налавати матерiа_льн1 допомоry праtliвникаv аптеки в разi cMepli
близьких родичiв (батька, MaTepi, чоловiка, жiнки, лiтей).

б. роБочиЙ чАс I вIдпочинок.

1. Надавати щорiчнi додатковi днi вiдпустки працiвникам аптек
( згiлно долатку Nч 2,З ).

2. Надавати, за бажанням працiвника, вiлпустку без збереження заробiтноТ
плати Tривалiстю до 10 календарних днiв у аипадках особистого шлюбу,
i тривалiстю до 7 календарних лнiв у разi cMepTi рiдних по KpoBi або по
шлюбу: чоловiка (дружини), батькiв (вiтчима, мачухи), дитини (пасинка,
палчiрки), братiв, сестер без урахування часу, необхiлного для проiзду до мiсця
поховання та назад; iнших рiдних - тривалiстю
)рах)вання часу. необхiлноtо лля проТзлу ло viсuя

7. прийняття I ЗВIЛЬНЕННЯ

до 3 календарних днiв без
поховання та назад:

ПРЛЦIВНИКIВ.

l. Забезпечити вiдповiднiсть положень
законодавству Украiни та положенням

трудового договору , чинному
колективкого договору.



2. Знайомити пiд
працiвника зколективним

працl

розпис кожного
доювором.

8. охоронА прАцI

щойно прийнятого

_]rrpeKTop КП "Лiкарняна апiем" ý,-C-t
.'

}'повноважепий представник ,, /.,

Скоблей А.В.

Романюк С.П.
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1. ,Щотримуватись чинного законодавства Украiни з питань охорони

2. При прийнятгi на роботу ло початку виконуваноi роботи роботодавець,
або уповноважений ним орган зобов'язаний:

- роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та проiнформувати пiл
розписку про умови прачi наявнiсть на робочому мiсцi де BiH буле прачювати
небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не усунуто та можливi
наслiдки ik впливу на здоров'я його права на пiльги i компенсацiю за роботу в
таких умовах вiдповiдно чинного законодавства i колективного логовору1

- ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього тудового розпорядку
та колективним договором;

- визначити працiвниковi робоче мiсце забезпечити його необхiдними для
роботи засобами;

- проводити вступний iнструктаж працiвникам з технiки безпеки,
виробничоi caHiTapii, гiгiени працi та протипожежноТ охорони.

- забезпечувати безоплатно працiвникiв спецодягом вiдповiдно до
галузевих норм ( долаток Nэб ).

3. Здiйснювати контоль за дотриманням правил i норм технiки безпеки та
виробничоi caнiTapii в закладi.

4. Роботодавцю та уповноваженому представнику прачiвникiв забезпечити
виконання комплексних заходiв З охорони працi , передбачених У додатку
л! 8.

9. змIнА Форм влАсностI

l. Завчасно iнформувати прачiвникiв щодо змiн форм власностi
лiдпригмс l ва. або його cr р1 к r урних пiлрозлiлiв.

10. вIдповIдАльнIсть cToPIH тл контроль зл l]иконАнням
ПОЛОЖЕНЬ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ.

1. Роботодавцю довести текст колективного договору до кожного
працiвника,

2. Не рiлше 2 - х разiв на piK звiтувати перел прачiвниками лро

прачiвникiв КП <<Лiкарняна а

л-

виконання положень



додАток л}l

Тривалiсть щорiчноi ocHoBHoi вiдпустки

[иректор КП''Лiкарняна

прачiвншкiв КП <<Лiкарняна

скоблей А.В.

Романюк С.П-

6

п/п Професiя, посала Тривалiсть щорiчноТ
основноТ вiдпустки
(в календарнпх днях)

] {иректор 24
2, завiдувач аптеки (аптечного закладу) 24

3. Головний бухгалтер 24
4. Бухгалтер 24
5. Фармацевт 24
6. Фармацевт - аналiтик 24
7. Асистент фармацевта 24
8. Менелжер (управитель) з постачання 24
9, lнженер з охорони працi 24
]0. Фасувальник медич"их вироЫв 24
ll CaHiTapKa - прибиральниця 24

Уповноваrкений предста



додАток м2

професiЙ та
в яких да€

днi вiдпустки

пЕрЕлIк
посад, заЙнятiсть працiвникiв
право на щорiчнi додатковi

за особливиЙ характер працi

Лi п/п Впробництва , роботи, цехri t
професii тд посаля

Фармаuевт
Фармацевт-аналiтик
дсистент фармацевта
Фасувапьник меди.lних виDйa;-

Трива-riсть tцорiчно'i
додатковоi вЦпустки

( календарнi днi )

7
7
7

1
7

1.

2,
з.
4,

5. CaHiTapKa - прибиральниця 
...... '_. --

!иректор КП''Лiкарняна

Уповнова:кений представн
прачiвникiв КП <<Лiкарняна

- скоблей А.В.

Ромапюк С.П.

1



професiЙ та
в яких дас
днi вiдпустки

ДОДАТОК JФЗ

пЕрЕлIк
посад, зайнятiсть працiвникiв
право на щорiчнi додатковi
за ненормований робочий день

JYs п/п Виробництва,
професii

роботи, цехш ,
та посади

Тривалiсгь щорiчноi
додатковоi вiдпусткх

( калевдарнi дпi )
l. .Щиректор 7

2, Завiдувач аптеки (аптечного закладу) 7
3. головний бухгалтер 7

4, Бухгалтер 7

5. менеджер(управитель) з постачання 7
6, Iнженер з охорони пDацi 7

+.

- Скоблей А.В.

Романюк С.П.
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додлток лъ.l

ТРИВАЛIСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ

}Ф
п/п

Професiя, посала Тривалiсть
робочого часу
(к-сть годин на
тиждень)

1. ,Щиректор 40

2. Завiдувач аптеки (аптечного закладу) 40

з. Головний бухгаптер 40

4. Бухгалтер 40

5. Менелжер(управитель) з постачання 40

6. Фармацевт 40

7. Фармацевт-аналiтик ,+0

8. Асистент фармацевта 40

9. Фасувальник медичних виробiв 40

l0. Санiтарка-прибирапьничя ,10

ll. lнженер з охорони прачi 40

.,

lиректор Kll "Jliкарпяпа аптека" C''rrt} Z Скоб;rей А.В.

Уповноважений представнцк " :/-Уповноважений представнцк . }J Романюк С.П.
прачiвникiв КП <<Лiкарняна alleKar, ' / 

бf

f
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додАток j\i5

пЕрЕлIк

посад, робота на якпх пов'язана з пiдвищеною небезпекою

1. Спецiалiсти працюючi з автоклавами.

лпрtпlчр l\lr !/rlкaРп}rнa :nrrltкa , v. -

Уповноваяtений np"o".rrnr*, : ;'1']
прачiвникiв КП,<.il;дчо"r"ч аптека,, ( /

Скоблей А.В.

Ромавюк С.П.

l0

ta

t.



додАток л!6

пЕрЕл IK

проф€сiй та посад працiвникiв аптек, яким безплатно видасться
санiтарний та спецiальний одяг

.]ltpeKTop КП "Лiкарпяна ап

працiвнпкiв КП (Лiкарняна апiека>>

_. \
а п гека" 'i- '!,-+ L _ скоблсii д.в.

J\ъ

п/п
Професiя, посада Санiтарний

та
спеI.liальн и й
одя г

К-ть на
працiвника

TepMiH
носки
(мiсячi)

l. ,Щиректор Халат,
косинка або
ковпак

з 24

2, Завiдувач аптеки (аптечного
закладу)

24

3. Фармацевт 24

4. Фармацевт-аналiтик з 24

5, Асистент фармацевта 3 24

6. Фасувальник мед. виробiв

7 Санiтарка-прибиральниця

фар.ул
прорез.,

рукавицi
резин.

J
l

l

24

l1

Романюк С.П.
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прАвилА

внутрiшнього трудового розпорядку
працiвникiв КП <Лiкарняна апiека>

1. зАгАльнI положЕнця
1. У вiдповiдностi до ст. 58 КонститучiТ Украiни, обов'язком iсправою честiк,ожноrо здатного..до працi Iромадянина с сумлiнна праця в обранiй га-пузiсуспlльно-корисноТ дiяльностi. додержання груловоi лисuиллi ни.
2. Трудова дисциПлiна забезлечусть., ..uop.n""* п.;б;;"r* органiзацiйних тау економiчних умов для нормальноi 

""aьоопроду*r""ноi роботи, свiдомимставленням До працi методами переконання, 
""*ouunn", 

а також заохочення засчмлiнну працю.

2. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ НА РОБОТУ ТА ЗВIЛЬНЕННЯ

L При прийомi на роботу та уклаланнi трудового договору роботодавецьrrовинен вимагати вiд працiвника:

додАток м?

засвiдчу€ особу;
законодавством-документ про ocBiTy,

- паспорт або iнший документ, що
- у випадках, передбачених

спецiальнiсть, квалiфiкацiю,
2. УкладенIrя трудового договору оформля€ться наказом, що оголошуетьсяпрацiвнику пiд розписку.
3. flo початку роботи за укладеним трудовим договором роботолавець або
).повноважений ним орган зобов'язаний:

а). роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та проiнформувати пiд
РЗПИСКУ ПРО.УМОВИ ПРаui, Наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буд" пЬuцо"ч."небезпечних i_шкiдливих виробничих факторiв, ,u "oiri"; *"пiдки ix впливу
з._r1",о_"__"]": :::: права на пiльги i компенсацii за робоry s таких yмoBzlxв!дповlдно до чинного законодавства i колективного доiо"ору;б). ознайомитИ працiвника з правиламИ внутрiшньоI,о трудового
розпорядку та колективним договором;

в). визначити працiвяиковi робоче мiсце , забезпечити його необхiдними длямоти засобами:
г). проiнсруктувати прачiвника з технiки безпеки, виробничоi caHiTapii тапртипожежноТ охорони.

.l. Прлпинення трудового доювору може мати мiсце тiльки напердбачених законодавством. Прачiвники мають право розiр"ати:оювiр, попередивши про це адмiнiстрачiю за 2 тижнiJ

пiдставах,
трудовий

|2
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5. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженогоНим ОРганУ допускасться тiльки у випадках передбачених законодавством.

3. ocHoBHI оБов,язки прдцIвникIв

l. Праuiвники зобов'язанi працювати чесно i сумлiнно, свосчасно i точно
виконувати розпорядження власника або уповноваженоl о ним органу,
додержуватись трудовоТ i технологiчноi дисциплiни вимог нормативних aKTiBпро охорону працi, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладенотрудовий договiр.
2. 

. 
ПовнiстЮ викоцуватИ вимоги пО oxopoHi прачi, технiцi безпеки, caHiTapii i

l iгiсни. протипожежн iй безпецi.
3. Систематично пiдвищувати свою професiйну квалiфiкацiю.

4. ocHoBHI оБов,язки роБотоддвця

1. Роботодавець зобов'язаний:
- органiзовувати роботу прачiвниковi так, щоб кожен Працював по свотй

спецiальностi та квалiфiкачiТ i мав закрiллене за 
"им робоче,i"ц.;- змiцнювати трудову та виробничу лисчиплiну;- покращувати умови прачi та неухильно виконувати законодавство про

працю;
- заробiтну плату виплачувати кожного мiсяця, не рiдше двох разiв на мiсяць.- забезпечити систематичне пiдвищення квалiфiкацii спецiалiстiв;
- уважно вiдноситись до потреб та запитiв працiвникiв.

5. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

l, Час початку та закiнчення роботи та обiлня перерва встановлю€ться длякожного структурного пiдроздiлу окремо.

], .Нопма робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.(Додаток
N94)
З. Пiдготовка робочого мiсця, миття рук, одягання спецодягу Ilроводяться допочатку роботи.
4. Роботодавець зобов'язаний органiзовувати облiк явки та закiнчення роботи.5. Працiвникам надаються щорiчнi вiдпустли тривапiстю не менше 24
календарних днiв та додатковi 7 календарних днiв за особливий характер працi
та ненормований робочий день.({олаток lФI,2,3). Графiк вiлпусток складаеться
щорiчно ло 5 сiчня поточного року i доводиться ло вiломч 

"сiiпрацюючих,
б. зАохочЕння зА усIIIхи в роБотI

J. За зразкове виконання трудових обов'язкiв, довголiтню лобросовiсну прачю
примiняються слiдуючi заохочення:

- оголошення подяки:
- видача премii

lз
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- нагородження Грамотою,

. ПравиламИ внутрiшньогО трудовогО розпорядкУ можуть бути передбаченi i
iншi заохочення. Заохочення оголошуються наказом, доводяться до вiдома
колективу.

7. стягнЕння зА порушЕння трудовоi дисциплIни
l. Порушення трудовоi дисциплiни тягне за собою накладення
дисциплiнарного стягнення:

- догана;
- звiльнення.

2. Звiльнення. як Mipa дисциплiнарного покарання мае Micue в разi:- систематичного невиконання працiвником без поважних причин
обов'язкiв, покладених на нього трудовим договором або правЙлами
внутрiшнього трудового розпорядку, якщо до працiвника ранiше

д застосовувалисьзаходидисциплiнарногочигромадськогостягнення;

? - проryли ( в т.ч. вiдсутностi на роботi бiльше трьох годин
| робочого лня) без поважних причин:

протягом

I

- вчинення за мiсцем роботи розкралання майна ( в т.ч. лрiбного )
встановленого вироком суду, що набрав законноi сили;

- появи на роботi в нетверезому cTaHi, у cTaHi наркотичного сп'янiння.
3. Дисциплiнарне стягнення застосову€ться роботодавчем не пiзнiше шести
мiсяцiв з дня вчинення проступку i одного мiсяця з дня його виявлення, не
враховуючи перебування У Вiдпустцi або вiлсутнiстю в зв'язку з тимчасовою
Еепрацездатнiстю.
4. .що застосування дисциплiнарного стягнення роботодавець повинен зажадати
вiд порушника трудовоi дисчиплiни письмовi пояснення. Стягнення
оголошу€ться в наказi i повiдомлясться прачiвниковi пiд розписку.5. Якщо протягом року з дня накладення дисциплiнарного стягнення
лраuiвника не було пiддано новом) дисциплiнарному стягненню, то BiH
вважа€ться таким. що не мав дисциплiнарного стягнення.
6. Якщо прачiвник не допустив нового лорушення i до того ж проявив себе як
сумлiнний працiвник, то стягнення може бути знято до одного року. Протягом
строкУ дисциплiнарного стягнення заходи заохочення до працiвника не
застосовуються, якЩо Працiвник не допустив нового порушення трудовоi
ДИСЦИПЛiНИ i до того ж проявив себе як сумлiнний працiвник.

!иректор КП "Лiкарняtlа "пте*u" ' 
'-о. ' Скоблеii А.В.

," :-,"l,,] ] l]

Уповноваrкений представникJ,- ,., 4 Романюк С.П.
Прачiвникiв КП <<Лiкарняна аптека> ' / /
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додАток лt8

КОМПЛЕКСНI ЗАХОДИ З ОХОРОНИ
ПРАЦI на 2022piK.

[шректор КП "Лiкарняна at

Уповноважений представнлtк 
i

працiвникiв КП <<Лiкарняна

_ Скоблей А.В.

Романюк С.П.

l\!
ttlп

назва заходiв Строк
виконання

виконавець

l. Провести аналiз стану охорони працi
за 202lpiK

Сiчень Вiдповiдальний
за охорону

працi
2. Провести перевiрку знань працiвникiв,

якi повиннi проходити щорiчну
перевiрку знань з охорони працi

Лютий вiдповiдальний
за охорону

прачi
3. Проведення медичного огляду Сiчень-

вересень
вiдповiдальний

за охорону
працi

4.. Проведення iнструктажу з питань
охорони прачi на робочому Micui

Лютий вiдповiдальний
за охорону

працi
5. Проведення iнструктажу з пожежноi

безпеки
Лютий вiдповiдальний

за охорону
працi

зов541э"
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ПОГОДЖЕНО

Уповноваэкений представнпк
працiвникiв Кп <<лiкарняна

додАток л}9

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП "Лiкарняrrа
а птека D

t\ t u А.В.Скоб.rей

пlдставl показникlв

t

Романюк С.П.
2022 р. 2022 р.

ПОЛОЖЕНIIЯ
про премiювання прачiвникiв

КП <сJIiкарняна аптека>>

Положення проводиться з метою забезпечення впливу премiювання на
покращення результатiв по лiкарському забезпеченню насепення i

лiкувально - профiлактичних установ. на пiдвишення вiдповiдал bHocTi
кожного працiвника за виконання cBo'ri функчiонапьних обов'язкiв,
на забезпечення росry рентабельностi та прибутку пiдприсмства.

. Положення розроблене у вiдповiдальностi до Наказу МОЗ
Украiни вiд 05.10.2005р. JlЪз08/5l9 " Про впорялкування умов оплати працi
працiвникiв охорони здоров'я та установ соцiального захисту населення)),
Постанови КМУ вiд 31.01.9З р. "Про регулювання фонлiв споживання "
Л! 7l ( лолаток Nl 3 ) та Постанови КМУ i Нацiонального банку
УкраiЪи вiд 29.01.94 р. Nэ49 "Про контроль за видачею в 1994 р.
коштiв спрямованих на споживання ".

Показники та умови премiювання.

I l. Премiя працiвникам нараховусться на
дiяльностi за мiсяць.

2. Сума премiй не обмежена.
3. Премii нараховуються при yMoBl , що пlдприемство

прибуткове .

Премiювання за цим показником здiйснюеться при таких умовах:
а) вiдсутнiсть недостачi та крадiжок державного майна;
б) вiдсутнiсть виробничого травматизму з вини роботодавця.
Премiювання проводиться за кожний показник окремо.
Основою JUIя нарахування премiТ с звiтнi данi бухгалтерськоТ та

статистичнот звiтностей.
Премii нараховуються за фактично вiлпрачьований час штатним

працiвникам з урахуванням заробiтку, посадового окладу з урахуванням
доплат, передбачених чинним законодавством.

аптекаr)
,.-)
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Перелiк факторiв, що вплltвають на розмiри премii'.

кожний випадок - 20 Yо,l, Невиконання розпоряджень керiвника . За
2. Невиконання або неналежне виконання
працiвниками . За кожний випадок - 20 0%.

функцiональних обов'язкiв

3. Грубе порушення трудовоi дисциплiни , технiки безпеки ,
виробничоi дисциплiни (прогули, виведення з ладу приладiв, тiлеснi
ушкодження, заподiяна шкода iт.д.). За кожний випадок - 100%.
4. Порушення трудового законодавства ( запiзнення на роботу ,
передчасне залишення роботи, тощо ). За кожний випадок - l00%.
5. Невиконання заходiв по oxopoнi працi, технiки безпеки, протипожежноi

безпеки. За кожний випадок -20Оlо.

6. Нетакговне ставлення до хворих та колег по роботi . За кожний випадок
- |0 уо -

Порушення правильност1
нацlнок , та KacoBol дисциплlни,
Грубе порушення санiтарного
кожний виIIадок - ZOYт,

застосування цiн , граничних цiн
За кожний випадок - 50%.
режиму i фармацевтичного порядку.

,7.

та
8.

За

Головншй бухгалтер:

|1
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I-{етсво.м./бу*.;;;;'"' -' ф- l
Свiтлик !.В. 7r.""о*"р , no.ru"#""Z 

', ЬLолоджук Т.М. /завiлувач ап,,пункrоц t (}{
Сметана О.В. /фармацевт/ Я'./r-/,-- 

^

вiдомостi
про осiб, якi приЙмали участьу складаннi колективного договору:

Шимон B.I. /фарм ацевтl 3
Котик Л.М. /фармачевт/
Iванцiв Г.I. /асистент фИацеЪта,/
Глюдзик Ml. /асистент фармачевты Щ
Матейка С,Й. /фас1 ва_пьник мел.виробiв/
Куруч A,L ZcaH iтарка-лрибир альниlrt/
Сивохоп М,М. /iнженер з охорони прачii

р,

18
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протокол J\i2

зборiв прачiвникiв
КП <Лiкарняна аптека)

м. Улсгород

Голова зборiв:

3l сiчня 2022року

Секретар:

Присутнi:

Скоблей А.В,
Шимон B.l.

15 чол.

(.

Порядок денний:

l. Висryп директора Сколей А.В. про необхiднiсть пiдписання
колективного договору.

2. Висryп головного бухгалтера Третиник О,с. про положення пропремiювання.

Вирiшили:

1. Пiдписати колективний логовiр мiж роботодавцем Ia
уповноваженим представником працiвникiв КП <Лiкарняна
аптека)).

2. Заресструвати колективний ДОгОвiр у виконкомi Ужгородськоi
MicbKoi ради.

Голова зборiв

Секретар зборiв

G,'O-,o 
\ _

3d/
Скоблей А.В.

Шимон B.I.
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