Розділ 1. Загальні положення
1.1. М ета укладення колективного договору
1.1.1. Ц ей колективний договір ( далі - Д оговір ) укладено з метою
регулю вання виробничих , трудових та соціально - економічних відносин ,
реалізації конституційних прав і гарантій працівників та власника , узгодження
їх інтересів з питань ,що є предметом цього Д оговору .
1.1.2. Договір розроблено відповідно до Конституції України ,Кодексу
законів про працю України З ак о н ів України «Про колективні договори і
угоди» , «Про охорону праці» , «Про оплату праці» , «Про відпустки», «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» , О снов законодавства
України про охорону здоров’я,Генеральної, Галузевої та Регіональної угод ,
інших нормативно-правових актів щодо діяльності закладів охорони здоров’я.
У разі прийняття нових актів соціального партнерства або внесення змін
до чинного законодавства сторони Договору після проведення переговорів
вносять зміни й доповнення до нього .
1.1.3. Договір містить узгоджені зобов’язання сторін ,що його уклали ,
щодо створення умов підвищ ення ефективності роботи Комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико - санітарної допомоги
Воловецької селищ ної ради», реалізації на цій основі професійних ,трудових і
соціально - економічних прав та інтересів його працівників .

1.2. Сторони колективного договору
1.2.1. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медикосанітарної допомоги В оловецької селищ ної ради» (далі П ідприємство ) в особі
Директора Качур Валерія Степановича ( далі - А дміністрація , Роботодавець,
Керівник), який представляє інтереси власника, з однієї сторони.
1.2.2. П рофспілковий комітет К Н П «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Воловецької селищ ної ради»
в особі голови Профспілкового
комітету і уповноваженого представника трудового колективу Щ ербей Н аталії
Іванівни (далі - Трудовий колектив ),з другої сторони .
1.2.3
А дміністрація
визнає
П рофспілковий
комітет
єдиним
представником працівників Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги В оловецької селищ ної ради»,
що здійсню є представництво та захист трудових і соціально-економічних прав
та інтересів цих працівників .
1.2.4 Сторони визнаю ть повноваження одна одної і зобов’язую ться
дотримуватися
принципів
соціального
партнерства,
паритетності
представництва , рівноправності сторін ,взаємної відповідальності ,
конструктивності
та
аргументованості
при
проведенні
переговорів
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(консультацій ) щодо укладання Договору , внесення змін і доповнень до нього
виріш ення питань , що є предметом Договору ,
1.2.5. Сторони визнають цей Договір нормативним актом , на підставі
якого здійсню ватиметься регулю вання всіх соціально - економічних ,
виробничих і трудових відносин на Підприємстві протягом усього періоду його
ДІЇ .

1.2.6. При укладенні Договору сторони виходять із того , що його умови
не можуть погірш увати становище працівників порівняно з чинним
законодавством України , а встановлені законами та інш ими нормативними
актами норми розглядаю ться як мінімальні державні гарантії й не можуть бути
перешкодою для встановлення більш високих соціальних і економічних пільг ,
за наявності реальних можливостей виробничого , матеріального та
фінансового забезпечення зобов’язань , прийнятих сторонами , під часу
укладення цього Д оговору .
1.2.7.
Сторони Договору ,з вини
яких поруш ено чи не виконано
зобов’язання , несуть відповідальність , встановлену чинним законодавством
України : дисциплінарну , адміністративну , кримінальну .
1.3.Умови та сфера дії колективного Договору .
1.3.1. Н орми й положення цього договору дію ть безпосередньо і є
обов’язковими для дотримання сторонами
1.3.2. Дія Д оговору пош ирю ється на всіх працівників П ідприємства ,
незалежно від їхньої належності до профспілкової чи інш ої громадської
організації . На осіб , які виконують роботи чи надаю ть послуги Підприємству
за цивільно-правовими угодами ,дія Договору не пош ирю ється .
1.3.3. Д оговір укладено на 2021 - 2025 рр. Після закінчення зазначеного
строку Договір продовжує діяти до укладення нового . Договір набуває
чинності з дня його прийняття загальними зборами трудового колективу та діє
до 31.01.2025 р.
1.3.4.
Договір
зберігає
чинність
у
разі
зміни
складу,структури,організаційно-правової
форми
Підприємства
;складу,структури та найменування уповноваженого власником органу ,від
імені якого укладено цей Договір .Зміни в керівництві , складі , структурі
названих сторін не впливаю ть на чинність цього Д оговору .
1.3.5. Сторони вступаю ть у переговори щодо укладання нового Договору
не пізніше за два місяці до закінчення строку дії Договору
1.3.6. У разі ліквідації П ідприємства Договір діє протягом усього строку
проведення л ік в ід а ц ії.
1.3.7.
У разі реорганізації П ідприємства Договір зберігає чинність
протягом строку , на його який укладено , або може бути переглянутий за
згодою Сторін у разі ліквідації.
1.3.8.
У разі зміни власника П ідприємства чинність Договору
зберігається протягом строку його дії , але не більш е одного року . У цей період
Сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або
доповнення чинного Договору .
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1.3.9. Сторони визнаю ть Договір нормативним актом , його норми і
положення дію ть
безпосередньо
і є обов’язковими для виконання
Роботодавцем і колективом .
1.3.10. П оложення Договору ,як і трудові договори , що укладаю ть з
працівниками П ідприємства , не повинні погірш увати становище працівників ,
порівняно з нормами чинного законодавства .Положення Договору і трудових
договорів
, що обмежую ть права і гарантії працівників Підприємства
порівняно з чинним законодавством ,є недійсними .
1.3.11. Н евід’ємною частиною Договору є додатки до нього .
1.4 П орядок внесення змін та доповнень до Договору.
1.4.1 Зміни та доповнення до Договору вносять за потреби лише за
взаємною згодою Сторін .Зацікавлена Сторона письмово повідомляє іншу
Сторону про початок проведення переговорів (консультацій ) та надсилає свої
пропозиції .Друга С торона протягом семи днів з дня їх отримання розпочинає
переговори .
■
1.4.2.
Після проведення попередніх консультацій і переговорів та
досягнення взаємної згоди щодо змін і доповнень , ріш ення про внесення змін
та доповнень до Д оговору схвалюють загальні збори трудового колективу .
1.4.3.
Ж одна зі Сторін протягом дії Д оговору
не може в
односторонньому порядку приймати ріш ення про зміну дію чих положень ,
обов’язків за Д оговором або призупинити їх виконання .
1.4.4. У разі прийняття нових актів соціального партнерства або внесення
змін до чинного законодавства України , Сторони Договору після проведення
переговорів вносять зміни й доповнення до нього .
1.4.5. А дміністрація у п ’ятиденний термін після підписання Договору
подає його для повідом ної реєстрації до В оловецької селищ ної ради
і
протягом 10 днів після реєстрації під розписку доводить його до відома всіх
працівників П ідприємства та забезпечує протягом усього строку дії Договору
ознайомлення з ним під розписку щойно прийнятих працівників.
1.4.6.
Змінй та доповнення до Договору доводяться до відома
працівників у порядку передбаченому пунктом 1.4.5.

Розділ 2. Господарсько - економічна діяльність та
розвиток підприємства.
2.1.

Р оботодав ец ь зо б о в ’язується :

2.1.1 .Відповідно до статутних завдань підприємства своєчасно та у
повному обсязі , у відповідності з обсягом наявних кош тів , бюджетного
фінансування та позабю джетних надходжень , забезпечувати працівників
П ідприємства матеріально - технічними ресурсами , необхідними дл?
виконання працівниками своїх обов’язків та створю вати належні умови праці ,
2.1.2 Забезпечувати збереження й розвиток матеріально - технічної базі
П ідприємства .

2.1.3.
Удосконалю вати систему матеріального і нематеріального
заохочення працівників з метою підвищ ення продуктивності праці ,
раціонального та ощ адливого використання обладнання . матеріальних та
інших ресурсів
2.1.4. До початку роботи за укладеним трудовим договором ознайомити
працівника з умовами цього Договору та правилами внутріш нього трудового
розпорядку , р о з’яснити працівнику його права й обов’язки , проінформувати
під розписку про умови праці , наявність на робочому місці небезпечних і
шкідливих виробничих факторів , його права на пільги й компенсації за роботу
в таких умовах , проінструктувати працівника , визначити йому робоче місце й
забезпечити необхідними для роботи засобами .
2.1.5.
Укладати трудові договори з працівниками в порядку
передбаченому
законодавством України , під розписку ознайомлю вати
працівників із наказом про їх прийняття на роботу .
2.1.6. Не вклю чати до трудових договорів умови , що погіршують
становище працівників порівняно з чинним законодавством .
2.1.7..
Н адавати працівникам роботу відповідно до їх професії , займа
посади та кваліфікації .
2.1.8. Не вимагати від працівників виконання роботи , не обумовленої
трудовим договором , посадовою інструкцією .
2.1.9. Здійсню вати переведення працівників на іншу роботу виклю чно у
випадках , на підставах і в порядку , встановленому чинним законодавством .
2.1.10.
Д отримуватись гарантій щодо зміни істотних умов праці
працівників , повідомляти працівників про такі зміни за два місяці до їх
запровадження .
2.1.11.
Розробити попереджувальні заходи для запобігання на
Підприємстві масових звільнень працюю чих .
2.1.12. О бґрунтовано укладати строкові договори , приймати на роботу
за сумісництвом .
2.1.13.
Створю вати працівникам належні організаційно-економічні
умови для високопродуктивної праці , контролю вати додерж ання трудової і
виробничої дисципліни , неухильно дотримуватися законодавства про працю ,
забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази П ідприємства.
2.1.14. Уважно ставитися до потреб і запитів працівників , по можливості
забезпечувати поліпш ення їх матеріально-побутових умов.
2.1.15. Створю вати трудовому колективу необхідні умови для участі в
управлінні П ідприємством , своєчасно розглядати звернення працівників і
повідомляти їх про вжиті заходи.
2.1.16. Установлю вати тривалість денної роботи ( зміни ), перерви для
відпочинку й харчування згідно з П равилами внутріш нього трудового
розпорядку , графіками роботи ( змінності ) , затвердженими А дміністрацією , з
урахуванням специфіки процесів , режиму роботи структурних підрозділів із
розрахунку тривалості робочого дня (тижня ).
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2.2. П роф спілковий комітет зобов’язується :
2.2.1.
Сприяти зміцненню трудової дисципліни , дотримання
працівниками П равил внутріш нього трудового розпорядку П ідприємства .
2.2.2. П роводити роботу з працівниками для забезпечення раціонального
та бережливого використання обладнання
, матеріальних і виробничих
ресурсів П ідприємства , збереження його майна тощ о .
2.2.3. О рганізувати збір та узагальнення пропозицій працівників щодо
поліпшення діяльності П ідприємства , доводити їх до відома А дміністрації ,
сприяти їх р е а л іза ц ії, інформувати трудовий колектив про вжиті заходи .
2.2.4.
За необхідності запрошувати повноваженого представника
А дміністрації на засідання
Профспілкового комітету , де розглядаю ться
питання трудових і соціально - економічних прав працівників .
2.2.5. Здійсню вати
в межах передбачених чинним законодавством ,
громадський контроль за дотриманням А дміністрацією законодавства про
працю та про охорону праці , за створенням безпечних та неш кідливих умов
праці , виробничої санітарії , правильним застосуванням установленим умов
оплати праці , вимагати усунення виявлених недоліків.

2.2 Ч лени трудового колективу зобов’язуються:
2.3.1
Н алежним чином виконувати трудові обов’язки ,передбачені
законодавством про працю ,колективним , трудовим договором .
2.3.2
Дотримуватися Правил внутріш нього трудового розпорядку
П ід п р и єм ств а.
2.3.3.
Своєчасно і у повному обсязі виконувати розпорядження
-Адміністрації.
2.3.4. Дотримуватися встановленого режиму роботи та дисципліни праці
, робочий час використовувати для продуктивної праці , вживати заходи до
усунення причин , що переш коджають нормальному виконанню роботи або
ускладню ю ть її процес .
2.3.5. Д одержуватися правил з охорони праці , пож еж ної безпеки ,
виробничої санітарії ,гігієни праці , працювати у спеціальному одязі ,
користуватися необхідними засобами індивідуального захисту .
2.3.6. У тримувати своє робоче місце устаткування та прилади в порядку
, в чистоті і справному стані , а також дотримуватися чистоти й порядку у
приміщ еннях П ідприємства та на його території .
2.3.7 Бережливо ставитися до майна П ідприємства , використовувати
видане майно за призначенням і виключно у службових цілях ;економно й
раціонально використовувати матеріали , електроенергію та інші матеріальні
ресурси , додерж уватися встановленого порядку зберігання матеріальних
цінностей і документів.
2.3.8.
У тримуватися від дій , що заважаю ть інш им працівни
виконувати трудові обов’язки .
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2.3.9.
Д одержуватися норм медичної деонтології, етики , моралі ,
поважати права і гідність пацієнтів .
2.3.10. П остійно підвищ увати свій професійний рівень , кваліфікацію ,
майстерність .
2.3.11.
Утримуватися від страйків та інш их акцій , п о в’язаних з
невиконанням свої обов’язків , виріш увати спірні питання ш ляхом колективних
переговорів , консультацій і соціального діалогу .
2.3.12. Вести здоровий спосіб життя , дбати про своє здоров’я і здоров’я
оточуючих .
2.4. С тор он и д о м о в и л и сь .

2.4.1 У згоджувати між собою всі локальні акти П ідприємства з питань
трудових відносин і соціально - економічного захисту працівників .
2.4.2 Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів )
У разі їх виникнення прагнути врегулю вання спору ш ляхом примирних
процедур у порядку , визначеному законодавством , без призупинення
діяльності підприємства
2.4.3.
За необхідності створювати ком ісії з метою розгляду заяв
дратівників та вивчення соціально-побутових умов роботи персоналу
П ідприємства та вироблення пропозицій щодо їх поліпш ення .
2.4.4.
Здійсню вати контроль за виконанням працівниками своїх
обов'язків , своєчасністю виконання наказів , розпоряджень А дміністрації ,
дотримання внутріш нього трудового розпорядку ,вимог нормативних актів з
питань охорони праці і протипожежної безпеки надання звітів про виконання
своїх обов’язків та використання робочого часу .
2.4.5. Режим роботи , зокрема час початку й закінчення щ оденної роботи
і зміни ) , встановлю ється в П равилах внутрішнього трудового розпорядку .
2.4.6. П ри змінних роботах режим роботи встановлю ється графіками
змінності , що затверджую ться А дміністрацією і завчасно доводяться до відома
працівників.
3. П ід в и щ ен н я к в а л іф ік а ц ії , п р оф есій н е п р осув ан н я кадрів.
3.1.
Своєчасно надавати можливість медичним працівникам підвищ ува
свою кваліфікацію ш ляхом відповідного навчання на курсах (тривалість від
двох тижнів до чотирьох місяців ) , тренінгах , семінарах , конференціях
.стажувати у термін згідно чинного законодавства , із збереженням середньої
заробітної плати на період підвищення кваліфікації , а також відшкодування
витрат на проїзд та проживання , пов’язаних зі стажуванням . перебуванням на
курсах підвищ ення кваліфікації за межами П ідприємства . П еренесення строків
стажування допускається лише за виробничою необхідністю , наявності
відпустки по догляду за дитиною до трьох років або тривалої хвороби .
3.2 Забезпечувати організацію підвищ ення кваліфікації інших категорій
фахівців і працівників відповідно до виробничої потреби та згідно з графіком ,
у т . ч. ш ляхом організації виїзних циклових занять .
3.3 Здійсню вати за виробничої потреби перепідготовку та переведення
працівників з посади на посаду , на яку призначається працівник .
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3.4.
За ріш енням профспілкової організації або ради трудового колекти
можуть оплачуватись або відш кодовуватись кош ти за проходження
працівниками додаткового навчання за спеціальністю .

Розділ
4.
Трудові
відносини
продуктивної зайнятості.

та

забезпечення

4.1. А д м ін іст р а ц ія зо б о в ’язується :

4.1.1. Не допускати економічно необгрунтованого скорочення робочих
місць.
4.1.2. Не вимагати від працівників П ідприємства виконання робіт не
передбачених трудовим договором ( посадовою інструкцією ), крім випадків,
передбачених чинним законодавством України.
4.1.3. Розробити та затвердити для кожної посади, передбаченої ш татним
розписом, посадову інструкцію, ознайомити працівників з посадовими
інструкціями.
У посадовій інструкції може бути передбачено виконання одним працівником
обов'язків Інш ого працівника у випадках тимчасової відсутності останнього (
хвороба^ відпустка, відрядження, тощо).
Л ги покладанні таких додаткових обов’язків на працівника Роботодавець
повинен враховувати реальні можливості їх виконання: кваліфікаційні вимоги
п; завантаженість працівника. Оплату виконання додаткових обов’язків
Адміністрація проводить відповідно до законодавства про працю та цього
Договору.
4.1.4. Визначити кадрову політику за принципом рівності трудових прав
усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану,
г-сової та національної при належності, статі, мови, політичних поглядів,
гепігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших
обставин як при прийнятті на роботу, так і при просуванні по службі.
4.1.5. У разі змін в організації виробництва і праці працівники можуть
б}ти звільнені з підстав, передбачених законодавством про працю України.
4.1.6. У випадках запланованого звільнення працівників у зв ’язку зі
змінами в організації виробництва і праці ( п. 1. ст. 40 КЗпП України)
-Адміністрація попереджає працівників персонально про майбутнє звільнення
не пізніше, ніж за 2 місяці. При цьому Адміністрація пропонує працівнику іншу
роботу за відповідною професією чи спеціальністю , а за відсутності такої
роботи або відмови від неї працівник працевлаш товується самостійно. При
звільнені за цих підстав трудовий договір припиняється з виплатою вихідної
допомоги у розмірі середнього місячного заробітку.
4.1.7. При звільненні працівників у зв ’язку із змінами в організації
виробництва і праці враховується переважне право на залиш ення на роботі
передбачене статтею 42 КЗпП України та іншими законодавчими актами.
4.1.8. Розірвання трудового договору з ініціативи Роботодавця у
встановлених законодавством про працю випадках здійсню вати лише за
попередньою згодою профспілкового комітету.
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4.1.9. Н а час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за
чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійсню ватися в робочий
час. працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього
заробітку(ст.119 КЗпП України).
4.1.10.
За згодою
між
працівником
та А дміністацією
може
установлюватися, як при прийнятті на роботу, так і надалі, неповний робочий
день або неповний робочий тиждень.
На прохання вагітної жінки, жінки яка має дитину у віці до 14 років або
пити ну з інвалідністю, в т.ч. що знаходиться під її опікою, або працівника, який
: і лснює догляд за хворим членом сім ’ї відповідно до медичного висновку,
Роботодавець зобов’язаний установити неповний робочий день або неповний
гобочий тиждень. О плата праці в цих випадках проводиться пропорційно
відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
. М І . Організовувати наставництво висококваліфікованих працівник
нзп молодими фахівцями, їх адаптації в колективі та сприяти професійному
зростанню молодих фахівців.
-.1.12. П ротягом двох тижнів із дня одержання офіційної інформації
поводити до відома працівників нові нормативні акти з питань трудових
відносин, організації праці, роз’ясню вати їх зміст, права й обов’язки.
4.2. П рофспілковий комітет зобов’язується:
4.2.1. Здійсню вати контроль за виконанням А дміністрацією законів та
нормативних актів із питань зайнятості працівників.
4.2.2. П роводити спільно з А дміністрацією консультації з питань
вивільнення працівників та здійснення заходів щодо недопущ ення, зменшення
обсягів або п о м ’якш ення наслідків вивільнення. Вносити пропозиції про
перенесення строків або тимчасове зупинення чи скасування заході, пов’язаних
з вивільненням працівників.
4.2.3.Забезпечити захист вивільню ваних працівників згідно чинного
законодавства.
4.2.4. Розглядати обґрунтоване письмове подання А дміністрації про
розірвання трудового договору з працівником, який входить до первинної
профспілкової організації , що діє на Підприємстві у випадках передбачених
законодавством. Повідомляти А дміністрацію про прийняте ріш ення у
письмовій формі протягом трьох календарних днів після його прийняття.
4.2.5. Вести р о з’ясню вальну роботу серед працівників з питань
організації праці та зайнятості.
4.2.6. Здійсню вати контроль за дотриманням працівниками Правил
внутрішнього трудового розпорядку, вимог нормативних актів з питань
охорони праці і проти пожежної безпеки

Розділ 5. Режим роботи тривалість робочого
відпочинку.

часу та
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5.1. Режим роботи працівників, час початку й закінчення щ оденної
роботи визначається П равилами внутріш нього трудового розпорядку,
графіками змінності у відповідності до законодавства .
5.2. Тривалість робочого часу забезпечується відповідно до вимог наказу
М іністерства охорони здоров’я
України від 25.05.2006 № 319 «Про
ствер д ж ен н я норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони
здоров’я».
5.3.У становити п ’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями
т і потиж невою тривалістю роботи 40 годин для завідую чих амбулаторій,
ід'-'іністративно - господарського та допоміжного персоналу Підприємства.
5.4. Для медичних працівників П ідприємства встановити скорочену
тривалість робочого часу, п о в’язану з особливим характером їх праці,
відповідно до переліку виробництв, цехів, професій і посад із ш кідливими
; тздамд граці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого
т ї н т затвердженого П остановою Кабінету М іністрів України від 21.02.2001.

5.4.1.,
Л ікарям та молодш им спеціалістам з базовою та неповною вищ
медичною освітою ( середньому медичному персоналу) - 38,5 годин на

тиждень.
5.4.2. Тривалість робочого дня для лікарів 7 год. 42 хв:
: і У до 16.42 ,обідня перерва з і 2.00- 13.00год.
5.5. Для працівників, зайнятих у ш кідливих умовах праці, норма робочого
42
встановлю ється згідно з чинними нормативно - правовими актами
України.
5.6. При змінних роботах режим роботи встановлю ється графіками
змінності, що затверджується А дміністрацією і завчасно доводяться до відома
градівників.
5.7. Час початку і закінчення чергування та час початку і закінчення
робочого дня у дні чергувань визначаю ться графіками чергувань, які
затверджує Керівник.
5.8. Встановити функціонування амбулаторій загальної практики сімейної медицини ( далі - амбулаторій ) п ’ять днів на тиждень з вихідним
днем - субота та неділя. П рацівники П ідприємства залучаю ться до роботи у
вихідні та святкові дні на базі чергового кабінету згідно за графіком,
затвердженим керівником підприємства з наступним наданням їм вихідного
дня протягом трьох місяців з відповідним ю ридичним оформленням.
5.9. В становити тривалість щ отижневого безперервного відпочинку
працівників не менш е як 42 години, крім випадків коли випадає чергування у
черговому кабінеті надання ПМ Д у вихідні та святкові дні згідно
затвердженого графіку. У даному випадку тривалість щ отижневого
безперервного відпочинку працівників встановлю ється не менш е як 24 години.
5.10. Роботодавець має право залучати працівників до понаднормових
робіт, як виняток і тільки у випадках, передбачених законодавством України з
оплатою таких робіт у подвійному розмірі.
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5.11. Робота у святковий і неробочий день оплачується у подвійному
розмірі за правилами визначеними в законодавстві. Оплата у зазначеному
гс-змірі проводиться за години, фактично відпрацьовані у святковий і
неробочий день ( при наявності коштів).
Н а бажання працівника, який
пгіпю вав у святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день
відпочинку.
5.12. На передодні святкових та неробочих днів тривалість роботи для
птіпізників П ідприємства, крім працівників, які працюю ть на умовах
неповного робочого дня, та робота яких не має безперервного характеру
с то о ч у єт ь ся на одну годину.
5.13. Встановити, що працівники П ідприємства маю ть право працювати
: і сумісництвом, при цьому тривалість роботи за сумісництвом не може
перевищувати чотири години на день і повного робочого дня у вихідний день.
5 .і - П рацівники ознайомлю ю ться із графіком роботи не пізніш е ніж за
ти:: пні по введення його в дію.
5.-5. Норму робочого часу за обліковий період розраховую ть за
■іпенднзем п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями суботу та
непілю. при однаковій тривалості часу роботи за день у продовж робочого
тннінн па відповідним зменш енням тривалості роботи напередодні святкових та
неробочих днів.
5 .і 6. Встановити , що адміністративно - господарському персоналу
- іп іггься перерва для прийому їжі ( обідня перерва) згідно Правил
в:-п нпііпнього трудового розпорядку.
5.1“ . М едичному персоналу Підприємства, зайнятому обслуговуванням
пппітнтів. надається можливість однократного приймання їжі на робочому
- :п: тривалістю 15 хв., які враховуються у робочий час за умови тривалості
прийому більше 5 годин.
5.18. Зміни режиму робочого часу проводити лише після узгодження з
пге дставниками трудового колективу. Ознайомлю вати працівників із графіком
т:5 о ти не пізніш е ніж за 1 місяць до введення його в дію.
5.19. П рацівникам, яким за медичним висновком необхідна більш а
кількість перерв ( не більше двох годин за зміну), за їхньою заявою
встановлюють індивідуальний режим роботи (як з повним , так і з неповним
робочим часом) з урахуванням інтересів П ідприємства і працівника.
Індивідуальний графік роботи ( як з нормальною , так і з неповною тривалістю
тчюочого часу), можна встановлювати за заявами
і іншим працівникам
П ідприємства, якщ о робота за індивідуальним графіком роботи не суперечить
інтересам підприємства.
5.20. П рацівники підприємства за погодженням з роботодавцем можуть
працювати на умовах гнучкого режиму робочого часу (ГРРЧ), якщо такий
режим роботи не впливатиме негативно на роботу підприємства в цілому.
П орядок застосування на Підприємстві ГРРЧ визначається Правилами
внутрішнього трудового розпорядку.
5.21. При зарахуванні працівника на роботу Роботодавець зобов’язаний
роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під
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: ззпдску про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати,
небезпечних і ш кідливих виробничих факторів,які ще не усунуто, та можливі
н і спілки їх впливу на здоров’я ,його права на пільги і компенсації за роботу в
тіх а х умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
: з ній омити працівника з правилами внутріш нього трудового розпорядку та
п еннивним договором; визначити працівникові робоче місце , забезпечити
::г з необхідними для роботи засобами; проінструктувати працівника з техніки
: езпеки. виробничої санітарії, гігієни праці і протипожеж ної охорони.
5.22.
П рацівникам П ідприємства надається основна щ орічна відпустк
пгпвспістю не менше ніж 24 календарних дні (особам з інвалідністю 1 та 2 груп
- тривалістю ЗО календарних днів , особам з інвалідністю 3 групи 26
іленпапних днів ).П рацівникам віком до 18 років основна щ орічна відпустка
- ідззться тривалістю 31 календарний день .
5.13.
П рацівникам П ідприємства надаються щорічні додаткові відпустк
з пп 05 ідно до норм чинного законодавства України (Закону України «Про
з п н спки > . П останови Кабінету М іністрів України від 17 листопада 1997 р.
1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів,професій і
п ::з п . зайнятість працівників в яких дає право на щ орічні додаткові відпустки
зз роботу із ш кідливими і важкими умовами праці та за особливий характер
п гїд і .наказу М іністерства праці та соціальної політики У країни від 10 жовтня
: 1 ~ р. Л° 7 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання
птздізникам з ненормованим робочим днем щ орічної додаткової відпустки за
: : : опивий характер праці » :
- за роботу з ненормованим робочим днем - 7 календарних днів ;
- за безперервний стаж роботи на підприємстві від 3 років - 3 календарні
- інші додаткові відпустки , гарантовані законодавством України
учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії - тривалістю 16
календарних днів ;
- жінкам , які працюю ть і мають двох або більш е дітей у віці до 15 років
зоо дитину - інваліда до 18 років , або усиновили дитину , одинокій матері , яка
виховує дитину сама , батьку , який виховує дитину без матері , особі , яка
взяла дитину під опіку - тривалістю 10 календарних днів без урахування
святкових днів , протягом календарного року за заявою тощ о .
За наявності кількох підстав для надання додаткової відпустки,загальна її
тривалість не може перевищ увати 17 календарних днів .
5.24. Н адавати працівникам , що навчаються на заочній та вечірній формі
навчання , додаткові відпустки в зв ’язку з навчанням у порядку і за умовами
визначеними законодавством .
5.25.
За сімейними обставинами та з інших поважних причин ,
працівнику за його заявою А дміністрація може надавати відпустку
без
збереження заробітної плати (до 15 календарних днів ) , лю дям пенсійного віку
до ЗО днів .
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5.26.
Н адавати визначеним категоріям працівників ( ст. 25 Закону
України «Про відпустки » )за їх бажанням , додаткові відпустки за їх заявою із
зазначенням підстави вільний від роботи день з приводу:
- одруження працівників - 3 д н і ;
- у разі смерті рідних по крові або по шлюбу - 3 дні ;
- при народженні дитини батькові дитини 1 день ;
- 1 вересням- жінкам , діти яких ідуть до перш ого класу ;
- останій дзвінок - одному з батьків ,діти яких випускники;
- ю вілейних дат з дня народження працівника (50,55,60)
5.27. За необхідності санаторно-курортного лікування надавати
градівнику щ орічну основну відпустку або її частину протягом календарного
току . Для заверш ення санаторно-курортного лікування працівникам надається
в ід п у с т к а без збереження заробітної плати тривалістю , визначеною у
медичному висновку
5.28. Щ орічна відпустка на прохання працівника може бути поділена на
частини будь-якої тривалості за умови , що основна безперервна її частина
становитиме не менш е 14 календарних днів .
5.29. Н евикористану частину щ орічної відпустки має бути надано
тгатів н гк у , як правило , до кінця робочого року , але не пізніш е 12 місяців
т :г - закінчення робочого року , за який надається відпустка .
5.30. Заробітна плата працівнику на час щ орічної відпустки виплачується
не т:з:-::ше ніж за 3 дні до її початку (ст. 21 Закону України «Про відпустки » ) ,
випадку загрози порушення цих термінів не з вини власника , він
і:-':з 'я з у є т ь с я вжити заходів до якнайш видш ого усунення таких порушень .
5.31. Н адавати щорічні відпустки повної тривалості до настання
пестим ісячного терміну безперервної роботи у перш ий рік роботи за бажанням
градівника у випадках , передбачених законодавством.
5.32. П ереносити на вимогу працівника щ орічну відпустку на інший
термін у разі поруш ення терміну повідомлення про час надання відпустки та
несвоєчасної виплати йому заробітної плати за час відпустки (ч 1 ст.80 КЗпП
. країни ) . Щ орічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або
тгтд озж ен а у випадках , передбачених ч.2 ст. 80 КЗпП України
5.33.
Виплачувати працівнику компенсацію за невикористану або
частину невикористаної відпустки в порядку , передбаченому
чинним
законодавством ст. 24 Закону України «Про відпустки » .
5.34. Відкликати працівників з щ орічної відпустки лише за їх згодою та у
випадках визначеним законодавством .
р .З р . А дміністрація надає щорічні відпустки працівникам згідно з
трафіком , який затверджує за погодженням з П рофспілковим комітетом не
тт н :ш е 31 грудня року , що передує року надання працівникам відпусток . При
: --гаданні графіків враховую ться інтереси П ідприємства , особисті інтереси
градівників і можливості для їх відпочинку . За бажанням працівників , які
відповідно до ст. 10 Закону України «Про відпустки » можуть використовувати
п орічн і відпустки у зручний для них час , А дміністрація враховує отриману від
них інформацію щ одо бажаного строку надання відпусток під час складання
13
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тгафіку відпусток у порядку , визначеному П равилами внутріш нього трудового
розпорядку П ідприємства .
5.36.Д одаткова оплачувана відпустка тривалістю до 6-ти календарних
дніз надається членам П рофспілкового комітету на період профспілкового
нззчання.
5.37.П рацівникам П ідприємства надаю ться інші види відпусток,
передбачені чинним законодавством України.
5.3 8.П ереважне право на одержання відпустки встановлю ється на
: ін а ння працівника в зручний для нього час таким категоріям працівників:
- особам віком до 18 років ;
-особам з інвалідністю ;
- жінкам перед відпусткою у зв ’язку з вагітністю та пологами або після
- жінкам .які мають двох і більше дітей віком до 15-ти років або дитинуііш я т іїїа *

- одинокій матері (б а т ь к у ), які виховую ть дитину без батька ( м а т е р і) ;
- опіку нам , піклувальникам або іншим самотнім особам , які фактично
виховують одного або більше дітей віком до 15-ти років за відсутності батьків ;
- дружинам (чоловікам) військовослужбовців ;
- ветеранам праці та особам , які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною;
ветеранам війни, особам,які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, а також особам на яких пош ирю ється чинність Закону України
Г р о статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ;
-батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;
- особам , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1,2
катего р ія) ;
-в інших випадках, передбачених законодавством.
5.39.Н адавати перш очергове право жінкам , які маю ть дітей віком до 15т:-: років, а також багатодітним матерям, матерям, які мають дитину з
інвалідністю використовувати щ орічну відпустку в літній період.
5.40.Щ орічна відпустка надається в один і той самий період подружжям,
•.ні працюють на П ідприємстві.

Розділ 6. Н ормування та оплата п р а ц і.
6.1. С и стем а оплати п р а ц і.
6 .1 .1 .
О плата праці здійсню ється на підставі законів та інших
нормативно - правових актів України , Генеральної , регіональної і галузевих
;-тод , цього Д оговору в межах бю джетних і позабю джетних надходжень з
дотриманням гарантій , встановлених чинним законодавством .
6.1.2. А дміністрація підприємства зобов’язується вчасно доводити до
відома працівників ш татний розпис , встановлені ним посадові оклади та інші
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умови оплати праці працівників Підприємства , затверджених постановами
Кабінету міністрів України , наказами М іністерства праці та соціальної
політики України , М іністерства охорони здоров’я України та інших галузевих
М іністерств України та цього Договору .
Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (
годинну ) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної
плати .
6.1.3.
Винагорода працівникам П ідприємства за виконану роботу
провадиться за погодинно - преміальною системою оплати праці .
6.1.4.
Для всіх працівників П ідприємства
встановлю ється розмір
посадового окладу згідно колективного договору ( Д одаток 1 ).
6.1.5.
Посадові оклади встановлюються (затверджую ться ) наказом
керівника на підставі затвердженого штатного розпису , чинного законодавства
та цього Договору .
6.1.6.П осадовий оклад не може бути встановлений менший ніж розмір
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб Законом
України про державний бю джет на відповідний рік.
6.1.7.О плата праці працівників здійсню ється за фактично відпрацьований
час, виходячи зі встановленого посадового окладу, з урахуванням підвищень,
надбавок та премій, передбачених чинним законодавством та цим Договором.
При цьому обов’язковим є додержання встановленої законодавством
тривалості робочого часу та виконання працівником посадових обов’язків
(норм п р а ц і).
6.1.8.Н арахована заробітна плата працівнику граничним розміром не
обмежується.
6.1.9. Для працівників , які працюють на П ідприємстві та його
відокремлених структурних підрозділах, розташ ованих в населених пунктах,
що мають статус гірських, тарифні ставки та посадові оклади підвищ уються на
25 відсотків відповідно до Постанови Кабінету М іністрів України «Про умови
оплати праці осіб , які працюють в гірських районах » від 11.08.1995 р.
№648.

6.2.Н орм а праці.
6.2.1. При погодинній оплаті працівникам встановлю ють нормовані
завдання . Для виконання окремих функцій та обсягів робіт може бути
встановлено норми обслуговування або норми чисельності працівників .
Зазначені норми встановлю ються на основі єдиних і типових ( міжгалузевих .
галузевих , відомчих ) норм праці .
6.2.2. Із метою раціоналізації робочих місць , у зв ’язку із впровадженням
нової техніки . технологій та організаційно - технічних заходів , що
забезпечують зростання продуктивності праці , норми праці підлягають замін
новими . Досягнення високого рівня роботи окремим працівником за рахунок
застосування з власної ініціативи нових прийомів праці і передового досвіду ,
вдосконалення своїми силами робочих місць , не є підставою для перегляду
норм праці .
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г 2.3. Запровадження , заміну і перегляд норм праці Роботодавець
~т>:ніпннь за погодженням з трудовим колективом .Роботодавець повинен
: : : -снити працівникам підстави для перегляду норм праці , а також умови , за
іік г г ь застосовуватися нові норми .
: 1
Про запровадження нових і зміну чинних норм праці Роботодавець
і ; : іпяє працівників П ідприємства не пізніше як за місяць до
з .~ : : нищ ення .Норми праці встановлю ються на невизначений строк і діють до
: -:
перегляду у зв ’язку зі зміною умов , на які вони були розраховані .
: 1.5 П оряд з нормами , встановленими на постійні за організаційно п /н умовами роботи , застосовую ться тимчасові й одноразові норми .
- г-: асові встановлюють на період освоєння певних робіт за відсутності
2 н: пнсних нормативних матеріалів для нормування праці .
ід:-::г23ові норми встановлю ють на окремі роботи , що не мають
- . ' г стичного характеру ( п о зап л ан о ві, а в а р ій н і) .

*:.3. В ідрядні р озц ін к и і п осадови й оклад.
? З/. Роботодавець визначає відрядні розцінки виходячи з установлених
;. ~ *д із гобіт , тарифних ставок і норм виробітку (норм часу).
? 3.2 В ідрядна розцінка визначається ш ляхом ділення встановленої
~ :г:д и н н о ї ставки , яка відповідає розряду роботи , що виконується , на
” г: динну норму виробітку .
5 п~ -.дна розцінка може бути визначена також ш ляхом множення погодинної
“іг и п н о ї ставки , яка відповідає розряду роботи , що виконується , на
с т і н озлену норму часу в годинах
5.3.3.О клади , види і розміри доплат на надбавок до посадових окладів ,
- : нчиих та /або годинних ставок працівників П ідприємства згідно з Додатком

6.3.4.
Встановлення
чи
зміна
розміру
посадових
оклад
підвищ ень,доплат,надбавок та премій, що визначаю ть заробітну плату
птнпізників, проводяться з моменту (з дня) :
- призначення на посаду фахівця відповідної кв ал іф ік ац ії;
- зміни розміру окладу працівника.
6.3.5.О плата праці за надурочний час працівникам із погодинною
системою оплати праці здійсню ється в подвійному розмірі годинної ставки за
і пклично
відпрацьований
надурочний
час.
П рацівникам
,для яких
застосовується підсумований облік робочого часу, оплачую ться як надурочні
зсі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому
періоді ( ст.106 КЗпП України).
6.3.6.Керівнику П ідприємства, його заступникам-лікарям дозволяється
нести роботу за спеціальністю в межах робочого часу за основною посадою з
виплатою їм до 25 відсотків посадового окладу лікаря відповідної
спеціальності. Зазначена робота повинна фіксуватись у відповідних медичних
документах.
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6.4. В и п лата зар о б іт н о ї плати .

: 4.1. Роботодавець виплачує заробітну плату ш ляхом її перерахування на
аг ш ат: карткові рахунки не пізніше 1 5 - г о (за другу половину попереднього
та ЗО - го ( за перш у половину поточного місяця) числа кожного місяця.
-.
день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або
- ерооочим днем, заробітну плату виплачую ть напередодні. Заробітну плату за
• - - відпусток виплачую ть не пізніш ніж за три дні до початку відпустки.
6.4.2.
Розмір заробітної плати за першу половину місяця для медичн
ГГііЛІВНИКІВ. які отримую ть доплату від доходу практики первинної медичної
т :: ;: ти - у розмірі 40% від фонду заробітної плати згідно ш татного розпису,
лт інших працівників - у розмірі 50% від фонду заробітної плати згідно
платного *розпису.
*
-. З . Я кщ о на дату подання до бухгалтерії П ідприємства відомостей про
: - сристання робочого часу за першу половину місяця неможливо визначити,
~тала: з і першу половину місяця оплачують за годинними ставками. У такому
та: та другу половину місяця працівникам - відрядникам нараховують
:.аг гсітзу плату за весь місячний обсяг виробленої продукції, а виплачують - з
та-дланням нарахованої та виплаченої заробітної плати за першу половину
т - А Розмір заробітної плати за повністю виконану місячну (годинну)
- : : л драці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. При
:: численні розміру заробітної плати для збереження її мінімального розміру не
враховують:

Д оплати:
-

за роботу в ш кідливих, важких, особливо ш кідливих та особливо
важ ких умовах праці;
- за використання в роботі дезінфікую чих засобів працівникам,
зайнятим прибиранням туалетів;
- за роботу в нічний та надурочний час;
- за роз'їзний характер робіт.
- премії до святкових ( ст. 73 КЗпП України ) і ю вілейних дат.
Якдіо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму
драпі. нижча законодавчо встановленого розміру м інімальної заробітної плати,
Роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати.
Дсплату виплачую ть щомісяця одночасно із заробітною платою.
У разі роботи на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні
тталівником у повному обсязі місячної ( годинної) норми праці мінімальну
заробітну плату виплачую ть пропорційно до виконаної норми праці.
6.4.5. П ри укладанні трудового договору Роботодавець доводить до
відома працівника розмір, порядок та строки виплати заробітної плати, а також
лідстави утримань із заробітної плати.
6.4.6. Роботодавець зобов’язується проводити індексацію заробітної
ллати у зв ’язку із зростанням індексу споживчих цін відповідно до
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- ітввства. Індексацію враховують до мінімальної заробітної плати для
:: г нення її гарантованого розміру.
Роботодавець несе персональну відповідальність згідно із
- ід івством за виникнення заборгованості із заробітної плати.
т -.8. Заробітна плата виплачується в перш очерговому перед іншими
~-7 :':::м и порядку. Керівник несе відповідальність за своєчасне та правильне
: : - вчення розміру заробітної плати працівників згідно з чинним
- : ідавством. При встановленні факту неправильної оплати праці Керівник
г : в 'язаний вжити заходів щодо негайного виправлення помилок та
: тпвтпти працівникові належної йому суми за весь час неправильної оплати, а
■- • : визначити ступінь дисциплінарної та матеріальної відповідальності осіб,
'езптсерепньо винних в цьому.
~ - . 9 . У разі затримки виплати заробітної плати, А дміністрація
- впвднтнме П рофспілковому комітету інформацію про наявність коштів на
■- .
Підприємства.
с . 10. А дміністрація зобов’язується не приймати в односторонньому
~ : : тпну рішень, які зміню ю ть установлені в колективному договорі умови
: плати праці.

6.5. В ідрядж ення:
6.5.1. За час відряджень Роботодавець зберігає за працівниками середній
: іг : : :ток за робочі дні за графіком основної роботи працівників та
відшкодовує затрати на проживання, дорогу, оплату за участь у різних формах
- вв-пння у випадку, якщ о воно платне, а також оплачує відрядні кошти згідно
-тнного законодавства.
6.5.2. Якщ о працівник відбуває у відрядженні або прибуває з відрядження
вихідний,святковий, чи неробочий день, Роботодавець або зберігає за
ттапівником середній заробіток за години перебування в дорозі у зазначені дні
гдю с 2 години, або зменш ує тривалість робочого часу на зазначеному кількість
г : днн. чи надає працівнику інший день відпочинку у порядку, визначеному
_Ізавилами внутріш нього трудового розпорядку П ідприємства.
6.5.3. Якщ о працівника направлено у відрядження для виконання робіт у
вихідний, святковий або неробочий день ( з підстав, визначених ст. 71 КЗпП
V'країни), Роботодавець компенсує таку роботу подвійною оплатою або
наданням іншого для відпочинку у порядку, визначеному П равилами
внутрішнього трудового розпорядку.
6.6. Оплата часу простою. У разі простою не звини працівника оплату
гобочого часу ( з розрахунку місячної норми робочого часу) проводить у
розмірі двох третин встановленого працівникові посадового окладу
6.7. Оплата роботи у святкові, неробочі та вихідні дні: роботу у святкові,
неробочі та вихідні дні ( якщ о її не компенсую ть інш им часом відпочинку), а
також надурочну роботу ( зокрема, при підсумованому обліку робочого часу)
оплачують у подвійному розмірі.
6.8. Збереження середнього заробітку.
Роботодавець зберігає за працівниками середній заробіток, зокрема,
якщо:
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-

зупинено діяльності П ідприємства та / або окремих підрозділів
відповідними службами із охорони праці
і навколишнього
середовища, іншими уповноваженими на це органами;
- працівник відмовляється виконувати роботи на несправних засобах
праці, що може призвести до аварійної ситуації та нещ асних випадків.
6.9. М атеріальне стимулювання.
6.9.1.
З метою посилення матеріального заохочення працівників
“ гпєм ства щодо підвищ ення ефективності та якості робіт на Підприємстві
- - - :ссзую ть систему матеріального стимулювання.
?.с .2. М атеріальне стимулю вання за роботу у підсумку кварталу
передбачає наявність відповідних базових показників та критеріїв для
: : вчення розміру премії ( Д одаток 2.)
6.9.3.
На Підприємстві застосовують види премію вання , що перераховані
Додатку 2.
?. 0. А дміністрація зобов’язується повідомляти працівників про
вззр овадження нових і зміну чинних норм праці не пізніше, ніж за два місяці
: : зз-о го запровадження чи зміни.
6.' 1. П ри кожній виплаті заробітної плати працівниками надається
- 1 : гм ація про загальну суму заробітної плати з розш ифруванням за видами
.ипзп: розміри й підстави нарахувань, утримань, суму зарплати, що належить
пз виплати.
6.12. П овідомлення працівника про нові умови чи зміну чинних умов
: нпіпи праці працівника у бік погіршення під підпис відбувається не пізніше
- ті за два місяці до їх впровадження ( ст. 29 Закону України «Про оплату
6.13. При прийнятті урядових ріш ень про перегляд заробітної плати у бік
з зпльшення, її виплати у збільш ених розмірах працівникам гарантується.
6.14. На П ідприємстві забезпечується у повному обсязі оплата праці за
виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників у зв ’язку з відсутністю,
пворобою, навчанням, тощо.
6.15. На П ідприємстві виплачується середній заробіток за період, коли
з пловідно до Закону України «Про охорону праці» працівник відмовляється
зг.д роботи через виробничу ситуацію, небезпечну для його здоров’я, до
:зменту усунення небезпечних виробничих факторів у випадку, що такі умови
:; дуть доведені за результатами розстеження комісією з охорони праці.
6.16. В межах фонду оплати праці за погодженням із трудовим
ззолективом надається матеріальна допомога працівникам П ідприємства на
оздоровлення в сумі одного посадового окладу на рік.
6.17. При збільш енні посадових окладів працівників відповідно до
постанови уряду та відповідних наказів галузевих міністерств застосувати
коригувальні коефіцієнти для розрахунку заробітної плати за період відпустки
відповідно до постанови Кабінету М іністрів України від 8 лю того 1995 року №
100 .

6.18. П рацівникам, які звільняються виплачується вихідна допомога у
випадках і розмірах, передбачених ст.44 КЗпП України.
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6.19. При звільненні працівника провести всі виплати та видати трудову
знижку в день звільнення.
6.20. П рацівникам, за їх письмовим проханням, та погодження з
Роботодавцем надається можливість працювати неповний робочий
день(тиждень) з оплатою праці за фактично відпрацьований час, згідно з
чинним законодавством (ст.56 КЗпП України).
6.21. П рацівники, які мають дисциплінарні стягнення (догану), можуть
:>ти позбавлені матеріального заохочення на період його дії.

7.Г аран тії, к ом п ен сац ії і пільги п рац ів н и к ам .
7.1
.Роботодавець
забезпечує
надання
працівникам
прантій,ком пенсацій та пільг,передбачених законодавством.

П ідприємст

8.Умови охорони праці та здоров’я працівників.
8.1.Забезпечення безпечних умов праці є обов’язком Роботодавця.
Роботодавець забезпечує робочі місця належними засобами праці,інструкціями
і охорони праці ,створю є належні санітарно-побутові умови.
8.2.Працівники мають право відмовитись від дорученої роботи , якщо під
час її виконання складається ситуація , небезпечна для їхнього життя та
здоров’я (якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами), а
т і к о ж для життя та здоров’я інших людей та оточую чого середовища.

8.3. Роботодавець зобов’язаний:
8.3.1.Забезпечити виконання вимог Закону України «Про охорону праці»
т і інших нормативно-правових актів з питань охорони праці , а також право
працівників на безпечні та ш кідливі умови праці, пільги та компенсації,
соціальний захист у разі уш кодження їхнього здоров’я.
8.3.2. .Під час укладання трудового договору проінформувати працівника
тіл розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці
небезпечних і ш кідливих виробничих факторів , які ще не усунуто , можливі
наслідки їх впливу на здоров’я та права працівника , на пільги й компенсації за
роботу в таких умовах відповідно до законодавства та цього Д оговору .
8.3.3. П роводити навчання та перевірку знань з питань охорони праці в
порядку , передбаченому законодавством про охорону праці .
8.3.4. Не допускати до роботи працівників , у т.ч. посадових осіб , які не
тоойш ли навчання , інструктаж і перевірку знань з охорони праці .
8.3.5. П роводити , в установленому законодавством порядку інструктажі
з питань охорони праці та пожежної безпеки та здійсню вати контроль за їх
дотриманням . У тримувати в справному стані первинні засоби пожежогасіння
та не допускати їх використання не за призначенням . Про водити практичні
заняття з працівниками П ідприємства щодо вміння користуватися первинними
засобами пожежогасіння .
8.3.6. Здійсню вати оперативний контроль у відповідності стану охорони
траці структурних підрозділів вимогам нормативно правових актів з охорони
лраці та виробничої с а н іт а р ії.
20

8.3.7. За потреби з фонду оплати праці на виконання затверджених на
Підприємстві та погоджених з трудовим колективом комплексних заходів щодо
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого
:ередовищ а , підвищ ення існуючого рівня охорони праці , запобігання
випадкам виробничого травматизму , професійного захворю вання , аваріям і
пожежам (далі -К ом плексні заходи з охорони праці
8.3.8. П роводити атестацію робочих місць за умовами праці , згідно
зробленим за участю П рофспілкового комітету графіком та за її результатами
54дівати заходів щодо покращ ення умов праці , медичного обслуговування ,
: здоровлення працівників та надання їм відповідних пільг і компенсацій за
роботу в цих умовах
8.3.9. П рацівникам , зайнятим на роботах із ш кідливими і небезпечними
умовами праці , а також роботах , п ов’язаних із забрудненням або
несприятливими метеорологічними умовами , видавати безоплатно за
стан о вл ен и м и нормами спеціальний одяг та інші засоби індивідуального
захисту .
8.3.10.
Забезпечити охорону праці жінок відповідно до чинного
законодавства України
8.3.11. Створю вати для осіб з інвалідністю умови праці відповідно до
рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм
реабілітації . При необхідності , організовувати їх перенавчання або
перекваліфікацію . Не допускати залучення інвалідів до надурочних робіт і
зобіт у нічний час .
8.3.12.
Забезпечити безоплатне проведення попередніх ( під час
прийняття на роботу ) і обов’язкових періодичних ( протягом трудової
діяльності ) медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах ,
роботах із ш кідливими чи не безпечними умовами праці , або таких , де є
потреба у професійному доборі , щ орічного обов’язкового медичного огляду
осіб віком до 21 року , а також виконання рекомендацій висновків медичної
комісії за результатами огляду працівників
8.3.13. Забезпечити безоплатне проведення позачергового м/о працівника
за його заявою , якщо працівник вважає що погірш ення стану його здоров’я
пов’язане з умовами праці
8.3.14.
Забезпечити безоплатне проведення позачергового м/о
працівника , якщо стан здоров’я не дозволяє йому виконувати трудові
обов’язки .
8.3.15. Зберігати за працівниками на період проходження ними м/о місце
роботи (посаду ) і середній заробіток .
8.3.16. Не допускати працівників до роботи яка протипоказана їм за
станом здоров’я
8.3.17. П роводити переведення працівників за станом здоров’я , згідно з
медичним висновком , за їх згодою , на легш у роботу тимчасово , або без
обмеження строку на іншу роботу . Оплату праці в таких випадках проводити
згідно чинного законодавства .
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8.3.18. Не допускати до роботи працівників , які без поважних причин
хиляються від обов’язкового медичного огляду
8.3.19. Використовувати можливість притягнення до дисциплінарної
зтп овідальн ості працівників , які ухиляю ться від проходження обов’язкового
V о , а також здійсню вати відсторонення їх від роботи без збереження
: і робітної плати до проходження м/о .
8.3.20.
Не рідш е разу на квартал контролю вати укомплектованість
еобхідними медикаментами аптечки перш ої допомоги в усіх амбулаторіях .
8.3.21. Забезпечити умови праці , обладнання робочих місць ,режим
т а ц і та відпочинку при роботі з ком п’ю терною технікою відповідно до
державних санітарних правил .
8.3.22. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки виробничих та
і--::тарно-побутових приміщ ень до роботи в осінньо-зимовий період у термін
по 01 жовтня поточного року . Забезпечити температурний режим у
ттиміщ еннях підприємства відповідно до санітарно - гігієнічних вимог .
.8.3.23.
За працівниками , які втратили працездатність у з в ’язку з
-єщ асним випадком на виробництві або професійним
захворю ванням ,
: :ер:гаю ться місце роботи (посада ) та середня заробітна плата на весь період
і : відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати професійної
працездатності . У разі неможливості виконання потерпілим попередньої
тчюоти проводяться його навчання
і перекваліфікація , а також
т т апевлаштування відповідно до медичних рекомендацій .
8.3.24. П роводити своєчасне розслідування та вести облік нещасних
випадків, професійних захворю вань і аварій відповідно до положення
: ітзердж еного П остановою Кабінету М іністрів України від 30.11.2011.№1232
Деякі питання розслідування та обліку нещ асних випадків , професійних
захворювань і аварій на виробництві » оф орм ляти всі необхідні документи та
передавати їх до Ф онду соціального страхування від нещ асних випадків на
виробництві з метою відш кодування ним збитків , нанесених працівникові у
газ: часткової або повної втрати здоров’я у вигляді одноразової матеріальної
попомоги .
8.3.25. П роводити що квартально за участю П рофспілкового комітету
: наліз причин нещ асних випадків проф захворю вань , на виробництві при
наявності таких .
8.3.26. Розробляти заходи щодо зниження та профілактики травматизму і
професійних захворю вань та забезпечувати їх обов’язкове виконання
8.3.27.
Виплачувати за рахунок кош тів П ідприємства одноразову
матеріальну допомогу працівникам , які отримали виробничу травму під час
виконання трудових обов’язків , без стійкої втрати працездатності ,у розмірах
згідно Додатку .
8.3.28.
П роводити щ оквартально
аналіз причин захворюваності з
тимчасовою втратою працездатності розробляти та вживати службою охорони
праці спільно з П рофспілковим комітетом та комісією із соціального
страхування заходи із зниження та профілактики захворю ваності і
травматизму.
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8.3.29. Створити та забезпечити функціонування служби охорони праці
- і Підприємстві відповідно до затвердженого Типового положення ,
твердж ен ого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною
-~ іп і від 15.11.2004 № 255. «Про затвердження типового положення про
ідужбу охорони праці ».
8.3.30. Здійсню вати щ еплення від грипу , гепатиту В працівників (за
:д>ехом ) групи ризику (за згодою працівника )
8.3.31 Забезпечити’ працівникам , які виконую ть роботи , пов’язані із
забрудненням , безоплатну видачу за установленими нормами мила ,
: «жвальних та знеш коджую чих засобів .
8.3.32. П роводити щ орічне списання твердого та м ’якого інвентарю та
ітнеання медичного інструментарію
, що стали непридатними до
е . : зристання .
8.3.33.П роводити періодично згідно нормативних актів експертизу
технічного стану обладнання , споруд , будівель щодо їх безпечного
е :їй зристання .
8.3.34. Забезпечити медичних працівників . які контактую ть з кров’ю , її
препаратами , засобами захисту від інфекцій , які можуть передаватись при
г ттічних та інш их маніпуляціях (СНІД , вірусний гепатит , сифіліс та ін.).
8.3.35. Забезпечити відповідно до чинного законодавства , здійснення
пнптьнообов’язкового державного соціального страхування працівників від
- еіпасних випадків на виробництві та професійних захворю вань .

8.4.П р оф сп іл к ов и й ком ітет зо б о в ’язується:
8.4.1.Здійсню вати громадський контроль за дотриманням А дміністрацією
законодавства про охорону праці,створення безпечних і неш кідливих умов
ттаді, належних виробничих та санітарно-побутових умов,забезпечення
працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального та колективного
захисту , виконанням заходів,передбачених у цьому колективному договорі та
нормативних документах.У разі виявлення поруш ень вимагати їх усунення.
8.4.2.Представляти інтереси працівників у виріш енні питань охорони
праці, у
випадках
ви значен и х
чинним
законодавством,вносити
до
А дміністрації відповідні подання,
8.4.3.У разі виникнення загрози життю або здоров’ю працівників
вимагати від А дміністрації негайного припинення робіт на робочих місцях у
структурних підрозділах(амбулаторіях) на час н еобхід ни й для усунення цієї
загрози.
8.4.4.Здійсню вати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу в
шкідливих і небезпечних умовах, відш кодуванням шкоди, заподіяної здоров’ю
працівника.
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8.4.5. Брати участь у проведенні атестації робочих місць.
8.4.6.Брати участь у розслідуванні нещ асних випадків, професійних
захворювань,
аварій,
складанні
актів
про
нещ асний
випадок
на
виробництві,представляти інтереси потерпілих.
8.4.7.Представляти інтереси застрахованих осіб із питань соціального
: гзахування, захисту індивідуальних та колективних прав і інтересів членів
профспілки.
8.4.8.Регулярно розглядати на засіданнях
питання стану охорони праці на П ідприємстві.

П рофспілкового

комітету

8.4.9.3а поруш ення законодавства по охороні праці ініціювати питання
про притягнення винних до відповідальності.

8.5. П р ац ів н и к и П ідп р и єм ств а зо б о в ’язую ться:
8.5.1.Вивчати, знати та виконувати вимоги нормативно-правових актів з
: хорони праці,правила експлуатації маш ин,механізмів,устаткування та інших
асо б ів виробництва,правил поводження із ш кідливими та небезпечними
речовинами,правил експлуатації медичних приладів та механізмів.
8.5.2.Застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту у
випадках,передбачених нормативними актами з охорони праці.
8.5.3.П роходити у встановленому
попередні та періодичні медичні огляди.

порядку

та

у

визначені

строки

8.5.4.
Своєчасно
інформувати
безпосередньо
керівника
або
Адміністрацію про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на робочому
:псці,у структурном уJпідрозділі. Особисто вживати посильних заходів щодо
запобігання та усунення небезпечних та аварійних ситуацій.
8.5.5.Дбати про особисту безпеку та здоров’я , а також про безпеку і
здоров’я оточую чих лю дей у процесі виконання своїх службових обов’язків або
під час перебування на території Підприємства.
8.5.6.П роходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці в
порядку та у встановлені строки П оложенням про навчання і перевірку знань
питань охорони праці,затвердженому на П ідприємстві.
8.5.7.Дбайливо та раціонально
допускати його пошкодження.

використовувати

майно

закладу,

не

8.5.8.3аневиконання вимог пунктів 8.5.1 .-8.5.7.Роботодавець має право
притягати поруш ників до дисциплінарної відповідальності.
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Розділ
9о
С оціально-трудові
компенсації працівників.

пільги

,гарантії,

9 .1.Р оботодав ец ь зо б о в ’язується:
9.1.1. Н адавати працівникам матеріальну допомогу , в т. ч. на
::лоровлення ,згідно з чинним законодавством та П олож енням про надання
•зперіальної допомоги.
9.1.2. В иплачувати медичним працівникам допомогу на оздоровлення в
г : змірі одного посадового окладу під час надання основної щ орічної відпустки
згідно із законодавством та наказами Роботодавця. У разі поділу основної
п орічної відпустки на частини,виплачувати допомогу на оздоровлення під час
-знання основної її частини, тривалістю не менше 14 календарних днів.
9.1.3Здійсню вати заохочувальні виплати працівникам до місячного
посадового окладу за рахунок економії фонду оплати праці та доходів від
платних послуг з нагоди:
-вш анування ю вілярів з нагоди 50,60,70-річчя,які працю вали в закладі не
:енше 10 років;
-звільнення з роботи у зв я’зку з виходом на пенсію працівникам, які
працювали в Закладі не менш е 20-ти років.
9.1.4.Створю вати належні умови для діяльності комісії з соціального
зарахування на випадок тимчасової непрацездатності в Закладі.
9.1.5.Дотримуватися законодавства України про працю.
9.1.6.Зберігати середній заробіток як за основним місцем роботи, так і за
замісництвом за медичними працівниками, які направляю ться до закладів
зіслядипломної
освіти
для
підвищ ення
кваліфікації,підготовки
і
перепідготовки.
9.1.7.Н адавати
безкош товно
медичну
допомогу
працівникам
Гпдприємства відповідно до профілю медичної допомоги, що надається
підприємством,

9.2.Профспілковий комітет зобов’язується:

9.2.1
.Надавати матеріальну допомогу членам первинної профспілко
: зпанізації П ідприємства у випадку настання складної життєвої ситуації (тяжка
зороб а, пожежа,смерть дружини, чоловіка,батьків,на навчання , протезування
пощо) за ріш енням П рофспілкового комітету.
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9.2.2.здійсню вати контроль за станом лікувально-профілактичної роботи
: і особами, які знаходяться на диспансерному обліку,часто і тривалий час
■лоріють.
9.2.3.сприяти проведенню
оздоровлення,сімейного
відпочинку та
п-уван н я працівників,організовувати оздоровлення дітей працівників у
пнгячих таборах,інш их оздоровчих закладах.
9.2.4.О рганізовувати проведення культурно-масових,фізкультурних
: іпоровчих заходів для працівників П ідприємства та членів їх сімей.

і

9.2.5.
О знайомлю вати
членів
трудового
колективу
з
нови
-ірм ативним и актами з питань житлового законодавства,соціального
. урахування та пенсійного забезпечення,надавати консультативну та методичну
: помогу з питань соціального захисту. Н адавати консультації та роз’яснення
працюючим щодо їх трудових та соціально-економічних прав,передбачених
чинним законодавством та Колективним договором.
9.2.6.Захищ ати права працівників під час розгляду трудових спорів.

9.3.С торон и зо б о в ’язую ться:
9.3.1.П ід час дії Колективного договору Сторони вправі тимчасово, до
внесення до нього змін, вносити зміни до переліків посад,професій ,
робіт,передбачених цим розділом Колективного договору у зв ’язку зі змінами
:.2.:<онодавства, а також у разі їх перегляду у бік збільш ення чи
: ізш ирення,ш ляхом затвердження Роботодавцем та П рофкомом спільного
р інення,відповідних переліків чи змін до них.
9.3.2.Сприяти членам трудового колективу користуватися наявними
.: жливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом,
го тівками до оздоровчих і профілактичних закладів та інш ими соціальними
р : слугами і пільгами згідно зі Статутом Закладу та цим Колективним
п зговором.

Розділ
комітету.

10.

Гарантії

діяльності

профспілкового

10.1. А д м ін істр ац ія зо б о в ’язується :

10.1.1.

Забезпечувати реалізацію
прав та гарантій діяльності
Профспілкового комітету установлених чинним законодавством .Не допускати
втручання в діяльність П рофспілкового комітету .
10.1.2.Для забезпечення діяльності П рофспілкового комітету, проведення
профспілкових зборів працівників,для ведення культурно -освітньої роботи,
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спортивної ,оздоровчої роботи ,надавати безкош товно приміщ ення з усім
необхідним обладнанням.
10.1.3.Забезпечувати Профспілковому комітету можливість розміщ увати
ідасну інформацію в приміщ еннях і на території підприємства в доступних хтя
працівників місцях.
10.1.4.Н адавати П рофспілковому комітету всю необхідну7 інформацію з
питань ,що є предметом цього Договору .
10.1.5.3а наявності письмових заяв працівників ,які є членами
-Профспілкового комітету,щ омісячно й безоплатно перераховувати на рахунок
Профспілкового комітету членські профспілкові внески із заробітної плати
працівників відповідно до укладеного договору під час виплати заробітної
тлати. А дміністрація не вправі затримувати перерахування зазначених коштів
використовувати їх не за призначенням.
10.1.6 П ри підготовці внутріш ніх документів підприємства забезпечити
;■часть представників П рофспілкового комітету.
10.1.7.Якщо виконання громадських обов’язків пов’язане з виїздом у
зілрядження, то витрати, пов’язані з цим ,здійсню вати за рахунок коштів
Підприємства.
10.1
.Б.Членів виборних Профспілкового комітету звільняти від роботи
: ереженням середнього заробітку на час участі як делегатів на конференціях
їло скликаю ться профспілками ,а також у роботі пленумів та президій.
10.1.9.Забезпечити збереження середньої заробітної плати за учасникам
~ льтурно-масових та спортивних змагань під час їх проведення.
10.1.10.
Забезпечувати
членам
П рофспілкового
комітету
та
представникам профспілкових
органів
вищ ого рівня
можливість
Безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи ознайом лю ватися з
документами ,що стосується обласної галузевої й регіональної угоди та цього
Пзговору.
10.1.11.Не застосовувати
до працівників ,обраних до складу
- профспілкового комітету дисциплінарних стягнень без погодження з
- -нофспілковим комітетом
10.1.12.Не
допускати
звільнення
з
ініціативи
А дміністрації
працівників,які
обиралися до складу
П рофспілкового комітету,протягом
:лного року після закінчення строку ,на який обирався цей склад (крім
зтпадків повної ліквідації підприємства ,виявленої невідповідності працівника
займаній посаді або виконуваній роботі у зв ’язку із станом здоров»я ,що
"зерешкоджає продовженню даної роботи ,або вчинення працівником дій ,за які
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і - <оном передбачена можливість
звільнення з роботи чи служби .Тан.в
"іоантія не надається
працівникам у разі дострокового
припинення
повноважень у П рофспілковому комітеті у зв ’язку з неналежним виконанням
:воїх обов’язків або за власним бажанням,за винятком випадків л к ш о не
н :в'язан о із станом здоров'я.
10.1.12.На вимогу П рофспілкового комітету надавати в тижневий термін
відповідні документи ',інформацію та пояснення ,що стосується додержання
іхонодавства про працю ,умов праці ,виконання колективного договору.
: ініально - економічних прав працівників та розвитку підприємства.
10.1.13.Не переш коджати здійсненню громадського
контролю за
о отриманням законодавства про працю,про охорону праці на Підприємстві
членами П рофспілкового комітету.

10.2.Профспілковий комітет зобов’язується:
10.2.1.
Д отримуватися зобов’язань,покладених
-вконодавством і цим Колективним договором.

на

10.2.2.Здійсню вати
захист
трудових ,економічних
професійних прав та інтересів працівників.

соціальних

10.2.3.Сприяти дотриманню працівниками
сумлінному виконанню ними своїх обов’язків.

нього

трудової дисципліни

чин

і

та

10.2.4.Увипадку прийняття Адміністрацією ріш ення, що порушує умови
колективного договору, вносити подання про усунення цих порушень
протягом Юднів .
10.2.5.Забезпечити участь представників П рофспілкового комітету в
тоботі комісії із розслідування причин і обставин нещ асних випадків на
виробництві ,профзахворю вань та проведенні атестації робочих місць.
10.2.6.Спільно з Роботодавцем виріш ує питання робочого часу і часу
відпочинку ,погоджує графіки змінності і надання щ орічних відпусток
.запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення
надурочних робіт ,робіт у вихідні дні,святкові та неробочі дні
10.2.7.Вносити пропозиції А дміністрації щодо поліпш ення умов праці та
виробничого побуту ,надання працівникам додаткових відпусток, преміювання
тощо.
10.2.8. Здійсню вати контроль за виконанням А дміністрацією чинного
трудового законодавства та Закону України «Про охорону праці» ,вимагати
усунення виявлених недоліків.
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10.2.9.О рганізовувати
визначних дат і свят.

Розділ
спорів.

11.

і проводити

культурно

Відповідальність

- масові

сторін,

заходи до

розв’язання

11.1.У випадках невиконання або неналежного виконання обов’язків
.передбачених Договором, винні особи притягую ться до відповідальності
згідно з чинним законодавством .
11.2.Спори
законодавством.

між

Сторонами

вирішуються

у порядку встановленому

11.3.П рацівники звертаю ться з будь-якими спірними питаннями
безпосередньо до керівника, у підпорядкуванні якого він перебуває (керівник
структурного підрозділу).

11.4
' Керівник структурного підрозділу повинен дати відпові
працівнику протягом трьох робочих днів з моменту звернення працівника ,або
з моменту ,коли йому стало відомо про проблему.
11.5.Якщ о проблему не вирішено на рівні структурного підрозділу
.працівник звертається до А дміністрації П ідприємства.
11.6. А дміністрація
П ідприємства протягом п ’яти днів розглядає
звернення працівника і повідомляє працівнику про своє ріш ення у письмові
формі .
11.7. При виникненні трудового спору ,який сторони самостійно не
можуть врегулю вати , ці спори виріш ую ться Комісією з трудових спорів
Підприємства ( далі —КТС) відповідно до П оложення про комісію.
11.8. КТС є первинним органом з розгляду індивідуальних трудових
спорів на Підприємстві .Воно обирається загальними зборами трудового
колективу П ідприємства. П оложення про комісію з трудових спорів у Додаток
___ 6_ до складу КТС у Д о д атк у ___ 7._
11.9. Ріш ення комісії з трудових спорів є обов’язковим для виконання
сторонами у триденний термін по закінченні 10 днів, передбачених на його
оскарження .
11 ЛО.Працівник має право звернутися до КТС у тримісячний строк з дня
,коли він дізнався або повинен був дізнатися про поруш ення свого права Спір
розглядається комісією у присутності працівника або інш ої особи з його
дорученнями протягом 10 днів подання заяви .У розі незгоди з рішенням
комісії ,працівник чи роботодавець можуть оскаржити його в суді протягом 10
днів.
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Розділ 12.Порядок внесення змін та доповнень
,контроль за виконання К олективного договору.
12.1.П ротягом строку дії Колективного договору кожна зі Сторін може
виступити ініціатором внесення змін та доповнень до нього .Зміни та
доповнення до Колективного договору приймається за згодою Сторін.
12.2.Зміни та доповнення до Колективного договору вносяться в
обов’язковому
порядку у зв ’язку зі змінами чинного законодавства
.■генеральної, галузевої, регіональної угод.
12.3.П ропозиції про внесення змін до Колективного договору подаються
письмово на розгляд спільної комісії, утвореної сторонами Колективного
договору. С вої висновки та пропозиції комісія вносить для обговорення на
спільне засідання А дміністрації і П рофспілкового комітету . Ці зміни
набувають чинності після їх затвердження на загальних зборах трудового
колективу і підписання уповноваженими представниками Сторін.
12.4.Зміни та доповнення до Колективного
повідомній реєстрації в Воловецькій селищній раді.

договору

підлягають

12.5.Уразі невиконання чи несвоєчасного виконання зобов’язань по
Колективному договору аналізувати причини та здійсню вати заходи щодо
забезпечення реалізації положень Колективного договору.
12.6.Звітувати про хід виконання Колективного договору двічі на рік: Iпівріччя-на спільному розш иреному засіданні А дміністрації та П рофспілкового
комітету, за рік на конференції або зборах трудового колективу.
12.7.Осіб, винних у ненаданні інформації, необхідної для ведення
переговорів і здійснейня контролю за виконанням положень Колективного
договору, притягати до відповідальності відповідно до чинного законодавства.
12.8.Надавати повноважним представникам Сторін на безоплатній основі
наявну інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за
виконанням Договору. Результати перевірки виконання зобов’язань Договору
оформлювати відповідним актом, який доводити до відома Сторін Договору та
інших зацікавлених осіб.
12.9.Сторони утворю ю ть спільну комісію ,яка здійсню є контроль за
виконанням положень Договору.
12.10.Сторони, які уклали цей Колективний договір , несуть
відповідальність за виконання його положень згідно з чинним законодавством
України. П рацівники П ідприємства , винні у поруш енні чи невиконанні
положень Колективного договору , несуть дисциплінарну відповідальність
згідно чинного законодавства .
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Розділ ІЗ.Заклю чні положення .
13.1.Цей Д оговір укладено строком на 5 років до 31.12.2025р.Договір
набуває
чинності
з
дня
його
ухвалення
загальними
зборами
(конференцією )трудового колективу і підписання Сторонами.
13.2.Цей Договір діє до укладення нового колективного договору .
13.3. Сторони вступають у переговори з метою укладення нового
колективного договору не пізніше ,ніж за два місяці до закінченні строку дії
цього Колективного договору.
13.4.Д оговір ухвалено зборами трудового колективу (конференцією)
Підприємства П ротокол № 4 від 01 квітня2021р.

Підписи сторін :

Від Ад м ін ІСТЩЦії підприємства

Від Трудового колективу
ілкового комітету

,ербей Н. І.
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Додаток № 1

Система оплати праці Підприємства
Встановити розміри посадових окладів працівників КНП «ЦПМ СД
Воловецької селищ ної ради», відповідно до посад, які затверджені у штатному
розписі Н аказом по підприємству.
1.Встановити посадові оклади відповідно до посади:
1.1. Лікаря ЗП СМ :
- без категорії- 5300,00грн.,
- II категорії- 5700,00грн.,
- 1 категорії 6100,00рн.,
- вищої категорії- 6500,00грн.
Лікар-інтерн - 5300,00грн.
1.2. М едична сестра :
- без категорії - 4200,00грн.,
- II категорії - 4400,00грн.,
- 1 категорії - 4700,00 грн.,
- вищої категорії-5000,00грн.
1.3.М олодша медична сестра - 3700,00грн.
1А Реєстратор медичний - 5000,00грн.
1.5.Водій - 4500,00грн.
1.6.Секретар - друкарка - 5000,00грн.
1.7.1нженер з охорони праці - 6500,00грн.
1.8.Інспектор з кадрів — 7000,00грн.
1.9.Економіст - 7500,00грн.
.10.Інженер - програміст - 6000,00грн.
1.11 .Головний бухгалтер -8000,00грн.
1.12.Бугалтер 1 категорії - 7000,00грн.
1.13 .Головна медична сестра - 7000,00грн.
1.14.Статист медичний - 5000,00грн.
1.15.Сестра господарка - 3700,00грн.
1.16.Двірник - 3700,00грн.
1.17.Оператор газової котельні - 3700,00грн.
2.Встановити працівникам з медичною освітою такі види доплат в межах
фонду оплати праці у відсотках від посадового окладу, як підвищ ення
посадового окладу:
-за стаж роботи (вислугу років): від 3 до 10 років у розмірі 10%, від 10 до 20
років у розмірі 20%, від 20 років у розмірі 30%;
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-за постійне завідування амбулаторією у розмірі 10% посадового окладу
при кількості лікарів в амбулаторії 1-2, 20% при кількості лікарів в амбулаторії
3-4 і більше;
-за постійне завідування Ф АПом у розмірі 5% до посадового окладу;
- керівник має право надавати доплату за суміщ ення професій ( посад), за
виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників і розш ирення зони
обслуговування або збільш ення обсягу виконуваних робіт в розмірі до 50% в
межах фонду оплати праці.
-встановити працівникам КНП «ЦПМ СД ВСР» надбавку в розмірі до 50%
посадового окладу за інтенсивність, складність та напруженість у роботі в
межах фонду оплати праці.
3.Встановити обов’язкову доплату від доходу практики первинної
медичної допомоги у розмірі:
-для лікарів ЗП СМ - 10%) доходу практики ПМ Д;
від 900 до 1300 декларацій 5% ;
від 1301 ДОІ700 декларацій 8%;
від 1701 декларацій 10%;
-винагорода для лікарів-терапевтів:
від 1000 до 1600 декларацій 5%;
від 1601 до 1800 декларацій 8%;
від 1801 декларацій 10%;
-винагорода для лікарів-педіатрів:
від 450 до 700 декларацій 5%;
від 701 до 800 декларацій 8%:
від 801 декларацій 10%.
-

для медичних сестер до 10% доходу практики лікаря ПМД, на якій
вони працюю ть, а у випадку кількох медичних сестер на рівні
практики П М Д цей відсоток доходу пропорційно розподіляється між
ними.
Згідно Н аказу М ОЗ № 585 від 21.08.2014 Про примірні ш татні нормативи
центру первинної медичної допомоги та його структурних підрозділів на одну
посаду лікаря ЗПСМ вводиться дві посади сестри медичної ЗПСМ . Відповідно
до цього Н аказу відсоток за доплату від доходу практики первинної медичної
допомоги для лікарів ЗПСМ залежить від кількості медсестер які працюють у
команді ПМД;
- для лікаря з одною медичною сестрою відсоток доплати від доходу практики
ПМ Д наведений вище;
- для лікарів, з якими працюю ть більше двох медичних сестер відсоток доходу
лікаря П М Д - 8%, цей відсоток пропорційно розділяється між медичними
сестрами.
П рактикою П М Д вважати дільницю лікаря з медичними сестрами, що до
неї прикріплені відповідно до наказу по Підприємству.
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4.
Рівень доходу практики поновлю вати щ омісячно згідно дани
медичної інф ормаційної системи Підприємства.
_ 5. П осадовий оклад директора КНП «Ц ентру первинної медикосанітарної допомоги В оловецької селищ ної ради» встановлю ється згідно
Положення про оплату праці, умови, диференційовані показники та розміри
преміювання керівників комунальних підприємств, встановлю ється та
затверджується ріш енням органу вищого рівня.
6.
В становити працівникам з медичною освітою такі види доплат в межа
фонду оплати праці у відсотках від посадового окладу, як підвищ ення
посадового окладу:
- керівнику закладу та його заступнику з числа лікарів посадовий оклад,
що відповідає тарифному розряду за групою з оплати праці, підвищ ується за
наявності кваліфікаційної категорії за спеціальністю «організація та
управвління охорони здоров’я», які мають:
вищу кваліфікаційну категорію на 44,9 відсотків тарифної ставки
працівника 1 тарифного розряду;
першу кваліфікаційну категорію на 31,9 відсотків тарифної ставки
працівника 1 тарифного розряду;
другу кваліфікаційну категорію на 24,1 відсотків тарифної ставки
працівника 1 тарифного розряду;
- керівникам із числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною
освітою та головним медичним сестрам, які мають:
вищу кваліфікаційну категорію на 28,3 відсотків тарифної ставки
працівника 1 тарифного розряду;
першу кваліфікаційну категорію на 18,4 відсотків тарифної ставки
працівника 1 тарифного розряду;
другу кваліфікаційну категорію на 8,7 відсотків тарифної ставки
працівника 1 тарифного розряду.
7 .У випадку неповної зайнятості медичного персоналу оплата праці
проводиться за наступнйм принципом:
-посадовий оклад вираховується пропорційно до рівня зайнятості ставки
працівника на П ідприємстві, а доплати та надбавки встановлю ю ться відповідно
до Колективного договору з урахуванням рівня посадового окладу.
8.
Всім працівникам амбулаторій та ФАПів, які працю ю ть в населени
пунктах із статусом «гірський населений пункт» встановити доплати в розмірі
25% до посадового окладу з підвищ енням за категорію.

ДО ДА ТО К №2
П О Л О Ж ЕН Н Я ПРО П РЕМ ІЮ ВА Н Н Я
працівників Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико - санітарної допомоги
Воловецької селищної ради»
Це положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю
України , Закону України «Про оплату праці» та положень Колективного
договору .
Це П олож ення є складовою частиною прогресивних організаційних
форм і методів управління якістю роботи працівників підприємства і
поширюються на всіх членів трудового колективу .
Система премію вання вводиться з метою посилення мотивації до праці
працівників з урахуванням особистого внеску кожного члена колективу ,
зміцнення трудової та виконавчої дисципліни , якість і культуру
обслуговування хворих при наданні медичної допомоги населенню .

І. Загальні положення
П оложення про премію вання працівників Комунального некомерційного
підприємства « Центр первинної медико-санітарної допомоги Воловецької
селищ ної ради .» (далі - П оложення) розроблене на підставі статті 98 до
Кодексу законів про працю України , Закону України від 24.03 Л995. № 108/95ВП «Про оплату праці », постанови кабінету М іністрів України від 30.08.2002
№ 1298 «Про оплату праці працівників на основі Є диної тариф ної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів та
організацій окремих галузей бю джетної сфери » , наказу М інпраці та МОЗ
України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці
працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту
населення » , спільного наказу М іністерства соціальної політики України та
М іністерства охорони здоров’я України від 10.10.2015. № 1008/675 « Про
внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та
установ соціального захисту населення».
Це положення приймається з метою матеріального стимулю вання
працівників закладу за сумлінне і якісне виконання поставлених перед ними
завдань , забезпечення належного рівня медичного обслуговування ви кон авчої
та трудової дисципліни .
Згідно з цим положенням здійсню ється премію вання всіх працівників
Комунального некомерційного підприємства « Ц ентр первинної медико-

санітарної допомоги Воловецької селищної ради.»
П оложення діє з дати підписання і до моменту його скасування .

II. П орядок п рем ію ван н я.
М атеріальне ст и м у л ю в а н н я працівників Комунального некомерційного
підприємства «Центр перви ни :: мепико-санітарної допомоги Воловецької
селищ ної ради.» (далі матеріальне :тп: п лю вання ) здійсню ється ш ляхом

виплати матеріальної допомоги , в тому числі на оздоровлення , надбавки до
посадового окладу , премії за результатами роботи , з нагоди державних та
професійних свят , ювілеїв тощ о з метою покращ ення показників діяльності,
матеріальної зацікавленості , підвищ ення престижності професії , створення
належних умов для ефективної діяльності працівників .
Ріш ення про матеріальне стимулю вання (наказ ) приймає Директор
Комунального некомерційного підприємства « Ц ентр первинної медикосанітарної допомоги В оловецької селищ ної ради » у межах фонду заробітної
плати, затвердженого у кошторисі доходів і видатків на поточний рік , за
погодженням з профспілковим комітетом закладу .
1.Щ омісячне матеріальне стимулю вання від доходу практики
здійснюється:
-винагорода для лікарів ЗПСМ 10% доходу практики первинної медичної
допомоги:
від 900 до 1300 декларацій 5% ;
від 1301 до1700 декларацій 8%;
від 1701 декларацій 10%;
-винагорода для лікарів-терапевтів:
від 1000 до 1600 декларацій 5%;
відІбОІ до 1800 декларацій 8%;
від 1801 декларацій 10%;
-винагорода для лікарів-педіатрів:
від 450 до 700 декларацій 5%;
від 701 до 800 декларацій 8%:
від 801 декларацій 10%.
-винагорода для медичних сестер-10% доходу практики первинної
медичної допомоги лікаря.
Рівень доходу практики поновлю вати щ оквартально згідно даних
медичної інформаційної системи П ідприємства або розрахунків по
електронному калькулятору.
2.М атеріальне стимулю вання здійснюється:
-винагорода за поточні результати праці за підсумками роботи за місяць;
-винагорода за поточні результати праці за підсумками роботи за квартал;
-винагорода за загальні результати роботи за рік;
-винагорода до держ авних свят, до Дня медичного працівника;
-винагорода з нагоди ювілею 50 років та кожні 5 років;
П ремія виплачується працівникові відповідно до особистого вкладу у
загальні результати роботи.
П ремії визначаю ться у відсотках від посадового окладу без урахування
доплат та надбавок

ІІІ.О сн ов н і п ок азн и к и для в и зн ач ен н я

п рем ію ван н я.

1.При визначенні розміру премії за підсумками роботи за квартал
враховується:
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1.1
.Рівень вакцинопрофілактики на рівні практики П М Д (кількість
щеплень КПК дітям 1 та 6 років до 94% ) ,який призначається всім
працівникам команди П М Д ;
1.2.3а активне виявлення випадків туберкульозу ;
1.3.3а активне виявлення лікарем ЗПСМ ранніх стадій онкопатологій;
1.4.3а забезпечення путівкою на санаторно-курортне лікування дитячого
населення з диспансерної групи ;
2.Винагорода за трудові досягнення за підсумками роботи за місяць:
-безумовне виконання правил внутріш нього трудового розпорядку,
наказів Д иректора КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги
Воловецької селищ ної ради», відсутність обґрунтованих зауважень з боку
перевіряючих;
-виконання заходів та завдань, передбачених виробничими планами,
виконання плану амбулаторних відвідувань;
- виконавча дисципліна;
. - трудова дисципліна;
-ведення планово-фінансової і облікової діяльності відповідно до вимог
чинного законодавства;
-своєчасне і якісне подання статистико-фінансової звітності на адресу
контролю ю чих органів;
- виконання заходів системи клієнтського сервісу;
-інші, визначені в закладі показники.
Джерелом премію вання є кошти зі спеціального і загального фонду, а
також економії фонду заробітної плати.
3.П ремію вання працівників центру з нагоди держ авних та професійних
свят, ю вілейних дат в меж ах затвердженого фонду оплати праці.
Для усіх категорій працівників обов’язковою є відсутність порушень
трудової дисципліни (дисциплінарних стягнень).
Розмір премії кожного працівника визначається, виходячи з розміру
посадового окладу(тарифної ставки) без урахування кваліфікаційної категорії,
розряду або середньомісячної заробітної плати, та залежить від особистого
внеску в загальні результати роботи підрозділу, підприємства і граничними
розмірами не обмежується.
При визначені розміру премії враховується вмотивована думка
безпосередньо керівника закладу.
Керівник закладу має право позбавляти премії частково або повністю у
разі порушення трудової, виробничої дисципліни і внутріш нього трудового
розпорядку.
Зниження розміру премії або позбавлення її повністю , оформляється
наказом Д иректора за період , у якому було допущ ено порушення, із
зазначенням причин.
Одним із інтегральних показників, які є на контролі у Н СЗУ є відсоток
вакцинації дітей віком 1 і 6 років вакциною КПК. При відсутності 94%
вакцинації дітей даної вікової групи вакциною КПК керівник має право
позбавити премії команду ПМД.
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П рацівникам ,які відпрацю вали неповний місяць, у зв ’язку з призовом до
лав Збройних сил України , переведенням на іншу роботу , виходом на пенсію,
звільненням у зв ’язку зі скороченням штатів та з інших поважних причин ,які
передбачені трудовим законодавством, виплата премій може здійсню ватися за
фактично відпрацьований час.
П ремію вання Д иректора « Ц ентру первинної медико-санітарної допомоги
Воловецької селищ ної ради», встановлення йому стимулю ю чих надбавок та
доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійсню ється за
ріш енням органу вищ ого рівня.
П ремію вання адміністративно-господарського персоналу, заступників
Директора, головного бухгалтера реєстраторів ,санітарок за сумлінне
виконання обов’язків ,своєчасну здачу звітності, ефективне та раціональне
використання бю джетних коштів за державною програмою медичних
гарантій(згідно фінансового плану) здійсню ється щ омісячно у межах фонду
заробітної плати, затвердженого фінансовим планом П ідприємства, за
погодженням з головою первинної профспілкової організації.
Директор має право надавати працівникам матеріальну допомогу ,у тому
числі на оздоровлення, в розмірі не більше одного посадового окладу(тарифної
ставки) на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.
М атеріальна допомога на поховання розміром посадового
окладу(тарифної ставки) не обмежується.
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ДОДАТОК №3
Положення про виплату матеріальної допомоги працівникам
Комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико - санітарної допомоги
Воловецької селищної ради.
1.Це положення розроблено згідно із вимогами Кодексу законів про
працю , Закону У країни «Про оплату праці» та спільного наказу М іністерства
охорони здоров’я У країни та М іністерства праці та соціальної політики
України від 05.10.2006 року за № 308/519 з метою забезпечення якісного
виконання працівниками своїх професійних обов’язків ,оздоровлення та
соціально-економічного захисту працівників.
2. Н адання матеріальної допомоги проводиться за наявності коштів у
межах фонду заробітної плати.
3.М атеріальна допомога на оздоровлення медичним працівникам
виплачується у розмірі посадового окладу під час надання основної щ орічної
відпустки згідно з актами чинного законодавства і є обов’язковою.
4.М атеріальна допомога надається по особистій заяві працівника, яка
повинна бути мотивована або на підставі клопотання керівника структурного
підрозділу, в якому він працює , погоджена з Профкомом.
5.Критерії надання матеріальної допомоги визначаю ться Роботодавцем за
погодженням із Профкомом.
6.М атеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення , надається у сумі
, не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на
поховання, розмір якої не обмежується.
7.П итання доцільності та черговості надання матеріальної допомоги
працівникам виріш ую ться спільно Роботодавцем та П рофкомом.
8.М атеріальна допомога надається працівникам Комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико - санітарної
допомоги В оловецької селищ ної ради» у наступних випадках :
-тривала або тяж ка хвороба працівника, яка потребує невідкладних
заходів, пов’язаних з витратами коштів;
-збитки, нанесені майну, житлу в результаті стихійного лиха (повені,
землетрусу, п о ж е ж і) та інших причин;
-смерть близьких (дружини , чоловіка, дітей, матері, батька, сестри, брата
та ін .) ;
-матері, яка одна виховує двох і більше дітей (у розмірі посадового
окладу на рік);
-матеріальна допомога на оздоровлення ( у розмірі посадового окладу на
рік)
- в інших випадках, що визначаю ться Роботодавцем разом із Профкомом.
9. Питання надання матеріальної допомоги працівникам закладу може
також регулю ватися додатково іншими документами, що затверджую ться
спільно Роботодавцем та П рофкомом
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Д О Д А ТО К № 4
П ерелік професій та посад із ш кідливими і важкими
умовами праці, які даю ть права на щ орічну додаткову
відпустку
Згідно П останови КМ України від 17.11.1997р.
Перелік професій та посад додаткової
Тривалість щ орічної відпустки за роботи з ш кідливими умовами праці.

1.Завідувачі амбулаторій ЗПСМ
2.Лікарі ЗП СМ

7+3
7+3

3 .Сестри медичні ЗПСМ ,
4.Старші медичні сестри,
5.Головна медична сестра
6.М олодша медична сестра
7.Інженер 3' охорони праці.
8.Інспектор з кадрів.
9.Секретар -друкарка.
10.Головний бухгалтер , І категорії економ іст.
11.Водій.
12.М едичний реєстратор- за роботу з ком п’ютером.
13.М еханік
14. Оператор

7+3
7+3
7+3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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ДОДАТОК №5
Р озм ір и о д н о р а зо в о ї д о п о м о ги п р ац ів н и к у, п о т ер п іл о м у від н ещ асн и х
ви п адк ів на в и р о б н и ц т в і (п р оф захв ор ю в ан н я ).

Категорія потерпілих від нещасних
випадків на виробництві
(профзахворювання)

Розмір одноразової допомоги
Додатково
на кожного
утриманця

Н а сім ’ю

Сума від середнього
місячного заробітку
0,5
0,75
1,5
3,0

У зв ’язку з тимчасовою
непрацездатністю:
-до 1Окалендарних днів включно
-від Юкал. днів до одного місяця
включно
-від 1 місяця до 2-х включно
-від 2-х місяців до чотирьох
включно

С тр ахуван н я від н ещ асн ого в и п ад к у на в и р о б н и ц т в і та п р оф есій н ого
захв ор ю в ан н я ,які сп р и ч и н и л и в тр ату п р а ц езд а т н о ст і

Зі стійкою втратою
працездатності
(встановлення ін вал ід н о сті)

Сума обчислю ється з
розрахунку середньої
Заробітної плати за
кожний відсоток втрати
професійної
працездатності

Зі стійкою втратою
працездатності та
встановленням потерпілому
інвалідності

Сума обчислю ється з
розрахунку середньої
заробітної плати за
кожний відсоток втрати
професійної
працездатності

У випадку смерті

П ’ятирічний заробіток
потерпілого

Річний заробіток

Кожному
утриманцю
потерпілого ,а
також його дитині,
яка народилася
після смерті
годувальника

Я к щ о п о ш к о д ж ен н я зд о р о в ’я н астал о не тіл ь к и з вини ц ен тр у ,а й
в н асл ідок п ор уш ен н я п о тер п іл и м н о р м ати в н и х ак тів з охор он и п рац і,
в к азан и х у т а б л и ц і, сум а п ідл я гає зм ен ш ен н ю в т а к и х розм ірах:

Порушення з боку потерпілого, які
причин нещ асного випадку

стали однією 3

Розмір зменшення
одноразової
допомоги

Неодноразове поруш ення вимог нормативних актів з
охорони праці ,за які раніш е накладалося дисциплінарне
стягнення
або
були
документально
засвідчені
попередження

50%

Свідоме поруш ення вимог безпеки при обслуговування
об’єктів та виконання робіт, підвищ еної небезпечності
Свідоме поруш ення правил поведінки з механізмами
,маш инами ,виконання технологічних процесів і робіт,
які не є об’єктами підвищ еної небезпечності

50%
50%
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Додаток № 6.
П О Л О Ж ЕН Н Я

про комісію по трудових спорах
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико санітарної допомоги В оловецької селищ ної ради»
1.З А Г А Л Ь Н І П О Л О Ж Е Н Н Я

1.1.Комісія
по
трудових
спорах
обирається
загальними
зборами
(конференцією )
трудового
колективу
1.2.Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії
визначаю ться загальними зборами (конференцією ) трудового колективу.
1.3. Під час засідання
кількість
працівників у складі комісії по
трудових спорах повинна бути не менше половини її складу.
1.4-Комісія по трудових спорах обирає
із свого складу голову, його
заступників і секретаря комісії.

2.К омпетенція ком ісії по трудових спорах

2.1. Комісія по трудових спорах є обов’язковим первинним органом по
розгляду трудових спорів ,що виникають у, Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико - санітарної допомоги Воловецької
селищної ради» за винятком спорів , зазначених у статтях 222,232 Кодексу
Законів України «Про працю»
2.2. Трудовий спір підлягає розглядові в комісії з трудових спорів, якщо
працівник самостійно або з участю профспілкової організації, що представляє
його інтереси, не врегулю вав розбіжності при безпосередніх переговорах з
адміністрація Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико - санітарної допомоги Воловецької селищ ної ради
2.3 П рацівник може звернутися до комісії з трудових спорів у
тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про
порушення свого права, а у спорах про виплату належ ної йому заробітної плати
— без обмеження будь-яким строком. У разі пропуску з поважних причин
установленого строку комісія з трудових спорів може його поновити. Заява
працівника, що надійш ла до комісії, підлягає обов'язковій реєстрації.
2.4 Комісія з трудових спорів зобов'язана розглянути трудовий спір у
десятиденний строк з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у
присутності працівника, який подав заяву, представників власника або
уповноваженого ним органу. Розгляд спору за відсутності працівника
допускається лиш е за його письмовою заявою. За бажанням працівника при
розгляді спору від його імені може виступати представник профспілкового
органу або за вибором працівника інша особа, в тому числі адвокат.
2.5.
У разі нез'явлення працівника або його представника на засідан
комісії розгляд заяви відкладається до наступного засідання. При повторному
нез'явленні працівника без поважних причин комісія може винести ріш ення про
зняття цієї заяви з розгляду, що не позбавляє працівника права подати заяву
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знову в меж ах тримісячного строку з дня, коли працівник дізнався або повинен
був дізнатися про поруш ення свого права.
*
2.6. Комісія з трудових спорів має право викликати на засідання свідків,
доручати спеціалістам проведення технічних, бухгалтерських та інших
перевірок, вимагати від власника або уповноваженого ним органу необхідні
розрахунки та документи.
2.7. Засідання комісії з трудових спорів вважається правомочним, якщо
на ньому присутні не менше двох третин обраних до її складу членів.
Працівник адміністрація Комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико - санітарної допомоги Воловецької селищ ної ради»
і
мають право заявити мотивований відвід будь-якому члену комісії. Питання
про відвід виріш ується більш істю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.
Член комісії, якому заявлено відвід, не бере участі у виріш енні питання про
відвід.
2.8. На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головою
або його заступником і секретарем.

3. П ор я док п ри й н яття ріш ен ь ком ісією з тр удов и х спорів

3.1. Комісія з трудових спорів приймає ріш ення більш істю гол
осіб її
членів, присутніх на засіданні. У рішенні зазначаю ться: повне найменування
підприємства, установи, організації, прізвище, ім'я та по батькові працівника,
який звернувся до комісії, або його представника, дата звернення до комісії і
дата розгляду спору, суть спору, прізвищ а членів комісії адміністрації
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико санітарної допомоги В оловецької селищ ної ради
, результати голосування і
мотивоване ріш ення комісії.
3.2
Копії ріш ення комісії у триденний строк вручаю ться працівникові т
адміністрації Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико - санітарної допомоги Воловецької селищ ної ради »

4 .0 ск а р ж е н н я ріш ення к ом ісії з тр удов и х спорів
4.1.У разі незгоди з ріш енням комісії з трудових спорів працівник чи
адміністрація
підприємстві Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико - санітарної допомоги В оловецької селищ ної ради
» можуть оскаржити її ріш ення до суду в десятиденний строк з дня вручення
їм виписки з протоколу засідання комісії чи його копії. П ропуск вказаного
строку не є підставою для відмови у прийнятті заяви. Визнавш и причини
пропуску поважними, суд може поновити цей строк і розглянути спір по суті. В
разі коли пропущ ений строк не буде поновлено, заява не розглядається і
рішення комісії з трудових спорів залиш ається в сил
5. П р о ц ед у р а ви н есен н я ріш ення к о м ісії

5.1.Ріш ення комісії з трудових спорів підлягає виконанню адміністрацією
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико санітарної допомоги Воловецької селищ ної ради» триденний строк після
закінчення
десяти
днів,
передбачених
на
його
оскарження.
5.2. У разі невиконання адміністрацією Комунальному некомерційному
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підприємстві Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної
медико - санітарної допомоги Воловецької селищ ної ради»
рішення комісії з трудових спорів у встановлений строк (стаття 229)
працівникові комісією з трудових спорів підприємства, установи, організації
видається посвідчення, що має силу виконавчого листа. У посвідченні
вказуються: найменування органу, який виніс ріш ення щодо трудового спору,
дати його прийняття і видачі посвідчення; прізвищ е, ім'я та по батькові
працівника; ріш ення по суті спору. П освідчення засвідчується підписом голови
або заступника голови комісії з трудових спорів підприємства, Комунальному
некомерційному підприємстві Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико - санітарної допомоги В оловецької селищ ної ради»
печаткою комісії з трудових спорів. Посвідчення не видається, якщ о працівник
чи адміністрація Комунального некомерційного підприємства
«Центр
первинної медико - санітарної допомоги
В оловецької селищ ної ради»
звернувся у встановлений статтею 228КЗпП строк із заявою про вирішення
трудового
спору
до
районного
(міського)
суду.
5.3.На підставі посвідчення, пред'явленого не пізніш е тримісячного строку до
районного, міського (міста обласного значення), районного у місті відділу
Д ержавної виконавчої служби, державний виконавець виконує ріш ення комісії
з трудових спорів у примусовому порядку.
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Д О Д А ТО К № 7

Склад комісії з трудових спорів від трудового колективу
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико санітарної допомоги В о ловецької селищ ної ради»»

1

Гряділь 1.1.

Зав. Воловецької АЗПСМ

2

Л акатош А.В.

Г оловний бугалтер КНП

3

Ряш ко Л.В.

4

Х удан В.В.

М едична сестра зп-см
В оловецької А ЗПСМ
Інспектор з кадрів,член ПК

5

Х удан Л.В.

Головна медсестра,член ПК

6

Ірчак Л.В.

Економіст,член ПК
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Д О Д А ТО К № 8
К омплексні заходи
щ одо д о ся гн ен н я в ста н о в л ен и х н ор м ати в ів безп ек и , гігієн и п р ац і та
в и р обн и ч ого сер ед о в и щ а , п ідв и щ ен н я існ ую ч ого рівня охор он и п рац і,
зап обіган н я в и п ад к ам в и р обн и ч ого т р а в м а т и зм у , п р о ф есій н о го
за х в ор ю в ан н я , а в ар ія м і п ож еж ам .
П ідстав а :ст.19,20,42 З У «П р о охор он у п р ац і», ст.1 6 1 ,1 6 2 К З п П
Н ай м ен ув ан н я
заходів (робіт)

В ар тість
р обіт

1.Провести навчання і
перевірку знань з
охорони праці з
керівниками
структурних
підрозділів, фахівців
Державної служби
України з питань праці
2 .Проводити
комплексну атестацію
робочих місць (в.т.ч. із
залученням сторонньої
організації)для атестації
окремих робочих
робочих місць за
умовами праці.
3.Забезпечити
підрозділи
мінімальними
лікарськими засобами
першої долікарняної
допомоги, приладом для
вимірювання
кров’яного тиску

С тр ок
ви к он ан н я

За графіком

а

В ід п о в ід а л ь н і за
в и к он ан н я особи

Інженер з охорони
праці, керівники
структурних
підрозділів

За графіком

Інженер з охорони
праці, керівники
структурних
підрозділів

П ротягом року

Інженер з охорони
праці, головний
бухгалтер
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4. Провести
обов’язковий щ орічний
медогляд працівників ,
які працюють у
Підприємстві

5. Придбати засоби
індивідуального
захисту для
працівників
Підприємства
6. Придбати необхідну
нормативно -технічну,
наглядово -довідкову
літературу з охорони
праці, цивільного
захисту та знаки
безпеки

За графіком

Інженер з охорони
праці, керівники
структурних
підрозділів

П ротягом
2021 -2025р.

Інженер з охорони
праці

П ротягом
2021 -2025р.

Інженер з охорони
праці

•

- .

7. Провести технічну
інвентаризацію
захисних споруд
цивільного захисту
Підприємства

П ротягом 2021 2025р.

Інженер з охорони
праці

8. Замінити
світильники в окремих
, кабінетах на
Підприємстві
9. Провести
електровимірювальні
роботи на о б ’єктах
Підприємства
10. Провести
електровимірю вальні
роботи на об’єктах
Підприємства
11. П роводити роботи
по покращенню стану
електромережі,
освітлення,
температурного
режиму в приміщ еннях
Підприємства

За графіком

Електрик

П ротягом
2021 -2025р

Електрик

а

Протягом
2021 - 2025р

Електрик

П ротягом
2021 - 2025р

Електрик
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ДОДАТОК №9
Склад робочої комісії з контролю за виконанням
К олективного договору
№

П .І.Б .

П осад а

п/п
В ід ад м ін істр а ц ії

1
2
3

Гряділь 1.1.
Л акатош А.В.
Ряш ко Л.В.

1
2
3

Х удан В.В.
Х удан Л.В.
Ірчак Л.В.

Зав. В оловецької АЗПСМ
Головний бугалтер
Сестра медична А ЗПСМ
Воловець
Від профспілкового комітету
Інспектор з кадрів,член ПК
Головна медсестра,член ПК
Економіст,член ПК

Д О Д А ТО К № 10
П ер ел ік осіб , в ідп ов ідал ьн и х за в и к он ан н я норм і п олож ень
К ол ек ти в н ого догов ор у

Худан В.В. - інспектор з відділу кадрів
Лакатош A.B. - головний бухгалтер
Худан В.В. - інженер з охорони праці
Качур B.C. —Д иректор Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико —санітарної допомоги В оловецької селищ ної ради»
Щ ербей Н.І. - голова первинної профспілкової організації працівників
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико санітарної допомоги В оловецької селищ ної ради»»
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Д О Д А ТО К № 11
С клад к ом ісії в п ов н ов аж ен и х п рац ів н и к ів , які брали
ск л адан н і К ол ек ти вн ого д огов ор у

участь у

Худан В.В . - інспектор з відділу кадрів
Лакатош А .В . - в.о. головного бухгалтера
Худан В.В. - інженер з охорони праці
Качур B.C. Д иректор Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико - санітарної допомоги В оловецької селищ ної ради»
Щ ербей Н.І. - голова первинної профспілкової організації працівників
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико
- санітарної допомоги Воловецької селищ ної ради»»
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