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цей Колективний дlоговiр укладено вiдповiдно ло положеньКонститучii УкраТни, Кодексу законiв про працю УкраТни, Законiв УкраТниuПро колективнi логовори i угоди>>, .,Про професiйнi .ninnr, Тх права та
гараrrтii' дiяльностi>>, <Про соцiальний дiалог в YKpai'r-li>, <Про вiдпустки>,пПро охоронУ ПРацi>, uПро оплатУ гlрацi>, закоl{одавства Украi.rlи проохорону здоров'я, iнших нормативно-правових ак,гiв Укратни, положенъ
генеральноi, Галузевот та територiальнот угод з ме'ою регулюваннявиробничих, трудових i соцiально-економiчних вiдносин i 

- 
узгодженняiHTepeciB найманих працiвникiв та зазначеноi нижче сторони Роботодавця, iвключа€ зобов'язання cTopiH, якi спрямованi на .rЪор.пп" умов дляпiдвищення ефективностi роботи комунального некомерцiйного

пiдприсМства - закладУ охоронИ здоров'я, реалiзацiТ професiйних, трудових i
соцiально-економiчних прав та гарантiй прачiвникiв, встановлення для них
додаткових, порiвняно iз законодавством, пiльг та компенсацiй.

роздIл 1

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1 , Колективний договiр укладено мiж:
Комунальним некомерцiйним пiдприемством <КиТвська MicbKa

клiнiчна лiкарня Ns 7) виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ
Micbkoi державноi адмiнiстрацii) (далi - Пiдприсмство) в особi дирек.tора
Щербина Олександра Яковича, який дiе на пЦставi Сrаrуrу ПiдприсмстЬа
(далi - Роботодавець) з однiсТ сторони та

первинною профспiлковою органiзацiсю Комунального
некомеРцiйногО пiдприсМства <<КиТвсьКа MicbKa клiнiчна лiкарнЯ лi 7>r,
ЩО е оргdнiзацiйною ланкоIо КиТвськоi MicbKoT профспiлки працiвrrикiв
охоронИ здоров'я, в особi головИ профспiлкового комi,гету Скупоi Людмили
ЛеОНiДiВНИ, ЯКа ДiС На ПiДСтавi Статуту КиТвськоТ MicbKoT профсгliлки
ПРаЦiвникiв охорони здоров'я (далi - Профком) з другоi. сторони; разом -
Сторони.

1.1.1. Сторони визнають повноважеIIня одна одгrоl. i зобов'язуlо.гься
дотримуватиея засад соцiального партнерства: паритетнос,гi предс.гавниц1ва,
рiвноправностi cTopiH, взасмноi вiдпЬвiдальностi, по"..руптивностi .].а

apryMeнToBaHocTi при проведеннi переговорiв щодо укладання колективноро
,1оговорУ, внесенНя змiн i доповнень до нього, а також при вирiшеннi Bcix
питань виробничих i трудових вiдносин.

|,1,2, При укладаннi колективного договору Сторони виходять з того,що його положення не можуть погiршувати становище працiвникiв
порiвняно з чинним законодавством Украrни. Визначенi законодавством
нор_\tи i гарантiТ с базовими мiнiмаJIьними гарантiям и, на пiдставi яких уКо_rектиВномУ логоворi встановлюються додur*оui труловi та соцiально-



-i;t'lHt.lrliчHi гараIlтiТ 1,а пiльги з урахуваIlг|ям реаJlьIlих можливостеЙ

f ;: гоarн ll чого, Maтepi ал ьного,га фi гr ансово I,o забезrl еч еrrня [l izlпри сМсТВа.

\-rtовИ труловиХ договорiв tIаЙмаIrих llраLliвllикilз tle можуть

--,.:ереLIlIти положенням Колективного доI,овору, а у разi iснуваttня

,з;lяв.lення) такоТ суперечностi, вiдповiднi умови автоматичIlо визI{аю,гься

.-еliйснtlлtи.
1.1.з. Невiд'смноIо частино]о даного КолективЕtого договору с Додатки

-c-l НЬоГо Jф 1-20.
1.2. Сфера дiТ Колективного договору:
l .2.1. Колективний договiр е локаJIьним I{орма,гив}Iим акl,ом

.-l-rцiа-lьного дiалогу, який призначений дJlя регулюваIrня колек,l,ивних

.lrlових вiдносин, а також соцiально-економiчItих питань, якi triд-пягаtоr,ь

зiIзначенню за погодженням cTopiH вiltповiдно до положень чинного

]f,KoHo.]aBcTBa.
l.].2. /Iiя Колективного /loгoBopy tlоllIир}ос,гься tla I]clx tlpattlBI,rиKlI], якl

iеребr,вають в ,Iру/lових lзi/lttосиttах iз [ Ii;tприс,мс,гt]ом, а у виIlадках,

lере-rбачених цим КолIективt,tим лоI,оL]ором, }Ia iltшlих осiб (ч.llеrriв ciM'T

праuiвникiв, пенсiонерiв, якi припинили труловi вiдttосигtи iз [Iiдприсмством,

штатних працiвникiв Профкому тошо).
| ,2.З. Роботодавець визнае сдиним повноважним

.lг-\е.]ставником Bcix праuiвникiв Пiдприсмс,гва в коJlек,tивIIих переl,оворах.

|.2.4,КолектИвниЙ договiР визначаС узгодж Hi пози1_1iТ i дiТ С,горitl,

,-пряrtованi на спiвпрацю, створення yMol] дJlя Iriдви uIеI{}lЯ есРективнос,гi
,:tlботtl Пiдприсм.,r"u, реалiзачiю на цiй octloBi просРесiйrrих. ,грудових i

,-tlцiа-lьlIо-економiчних прав та l,арантiй гlрацlоrочи

l.].5. llоложе1,1ttя цього КолективноI,о доI,о}rору ititoтb безltосерелньо i с

..бов'язковиl\{и дJlя ло,гримаIIня Робоr,оltавL{ем, найманими гrрашiВI{ИкаМИ i

il:.lcbKorlort.
l .3. Дiя Ко"цек,гиl]I{oI,o /loI-oBopy:
l . 
j,l . Колекr.ивttий ;1o1,orlip llабирас .Iиtttlосl,i ,] lllllя l,ior-o lti.,tltисаttня

C...:.OHa\lIj. tliсля закiнчення с1року /]iT Колект,ивttиЙ лоr,овiр Ilроловжуе

:,.F.:,,1 _]о того чаСУ, поки сторони не укладуть llовий або },le перегJlяtlуть

]1 ,1 :i 1;J l"l .

l,j.]. У разi реорганiзацii ПiдгIрисмства Колск,гивtIий ztоI,оrзiр ttic до
,.lr]..1ii]l \ \,кладення нового колективI-IоГо ДоГоВорУ i с обов'язковим До

:.:.-,tr::-lliHя правонаступником до моменту уклалеьIня IloBo1,o Ко;tек,гивItоI,о

-_',..зо,"]\. Зliiна керiвництва, складу, струкl,ури, ttаймеtlуl]ан}tя CT,opirr tle

. ::. ;з собоtо зчllиненIlя дiТ або в,гра,гу чигlносr,i tlього flo1,oBopy,

. _r.j. z1o-rHa зi с,горiгr, Що уклаJtи Ltей КоJIек,гивttий /io1,oBip. не Mo)IiL-

]. -1_-tr\i \ сього ,гермiну йоt-о дiТ в одf locтopot{I{boMy порядку rtрийма,ти

: --j.-:-.::..ll[) зrtittюIо,гь I{орми, гIоJlожеIIIIя, зобов'язаtlllя за l{им Ко:tскт,ивllим

_ . _ 
,_],_r,.: збtl гlр}ltIиtIяtоl,!, Тх викоIIаltlllя,

Профком



1.з.4. Роботодавець i Профком (не рiдше олного разу IIa piK) звi,гуrоть

.- ] ' вllконання поло}кень Колективного договору на загальних зборах

, _ ] _]еренчiТ) трулового колективу,
1.3.5. Змiни та доповtIенI{я до колсктивtlого /lоговору вtIосятЬс'I В

-..'язковому порядку у зв'язку зi змir,tами поJlожеltIl ЧИ}Il]оt,о закоtIодавс,гва

_. .:-:'iltrt. l'енеральr;оТ,-ГалузевоТ, територiа.llьttоТ Угоzt 1,а за irriцiа,гивокl одtriсТ

_ .opliH пiс_гtя проведеIrня I]ереговорiв (Kottcy,rlt,Tartiй) та досягt{сI-1ILI згоди,

: _,.t]зi.rIli змiни i доItовt]е}{ня rrабувают,l, чиlttlосr,i lliс,llя схваJlсrtня

_: --__.ЬНtt\lи зборами (KorrrPcpeHrticro) ,груjlоIrоI,о коJlскl,иву i lri;tllисаtttля Тх

_ ..._.t-.,Г{п\lИ. Змiни l,а догIовIIеIltlя ло КоlIскr,иl]ltоI,о /loI,olropy Ma}ol,L бу,ги

-:: JCcTpoBaHi у встановлеI{ому tIорядку,

1.з.6. У разi rrеобхiдностi вllесе},ня змirr i доI-IовIlеIIь /1о Ко:tекr,ивtlоI-о

_ _ tlBOP\. Сторони розглядаIоть вiдповiдrri гIроIIозиLtiТ cгli.lrblro i tlриймаtо,гь

_ "-эння 1 10-л,енний TepMiH вiд дrIя Тх отримання,

1.3.7. Сторони розпочи.нають переговори з

--trЗоР\.нановийсТрокнеl.tiзнiшенiжза2мiсяrtя
::,.],"i itot-o було укJlадено.

l .3.8. Сторони зобов'язу}оться взасмно

.. _ ..1_.11;1цiIо, гrеобхiдну для ведення коJlекТи ВнИХ

-, _ ,. _,_l1)_lio за вt,iконан}{ям Колект,ивноI,о логовору,

роз/lIJl 2
,гру/lовl t]I/(l Iосиl lи

2. l . Ро бо пlоi ав е ць зоб о в' лtзу сm ь cst :

!' зч l u,l ь н uх ll Ltпxrl ll1ях:
]. 1 .1 . Забезпечити ефективну дiяльнiсть ГIiдllрисмстI]а за paХyrloк

:,:,,:a]I]II\ \, всl,ановленому законодавством доходiв,

].1.]. Уника,ги бул"-"п"х проявiв дискримiнацiТ у сферi lrparti, зокрема

,- _-_..i{}lя ПрИIIЦt{ГIУ plBIIocTl I1paB i п'tож.ltиlзост'еЙ, I]ряМоl-о або tIсllряМоI'о

--':,-.;l}lя прав прйi",о"кi" за-,i.жно вiл раси, кольору rLtкiри, гtолir,ичгlих,

,.:-ltx та ittших переконаьlL, с,га,гi, гендlерljоТ iдентиЧtlосt,i, ceKcya,llbHoT

,,-.___il'. етtliчноl-о, соtliальttоt,о ,га ittозешлIiоl,о Ilохо/l}кеItLtя, BiKy, c,l,aHy

. ], l. iнвалiлносr.i, тri:lозри чи tlаяв}Iосl,i ,захворrоl]аtIl]я t{a t]IJl/CI-Ilrl,

_ - ,_,t] -Га \{аЙIlоВоl'о cl.aIly, сiмсйtlих tlбоrз'яtзt<ilз, мiсItя l]рожИВаНtIЯ'

-..- - э-: ,, професiйнiй спi;,,ri "и iншrому об'сдttаtltti громаjtяt{, учас,гi у

_ - _. "'.. . ]верне;ня або HaMipy зl]ерненttя до су/,1у чи iнших оргаttiв за

- . ,,: свотх прав або надапп" пiдtrримки irtLшим гrраlliвrtикам у захисr,i Тх

-. ]. ; ',1оВНLtМи або iнrпими ознаками, не гIов'язаllими з харак1ером робо,ги

, : 
,зf\IlI iJ виконання.

укладання Колективного
до закiнчення TepMiHy на

i свосчасно надавати

переговорiв i здiйснення



].1.3. Забезltе'lити розробку ,га Ilo1,oililiclIlIя l l IpocPKo]\lol\,l Ilосаillових
, _ ]t.'чl]х) iнсr,рукцiй для Bcix гrрацiвttикiв IIiдrlрисмс,гва, llоJIожеtIь про

- .- . лтr pHi пiдроздiли (служби) та свосчасне ознаЙомJIеIJllя з Iiими
- _,..;BrIttKiB.

].1.4, При прийомi на роботу працiвtlикiв кон,грак,I,Itу форrу ,гру/lовоI,о

. -,,,зt]р\, застосовува,Iи лише у випадках, IIprIMo ttсредба.tеtlих закоllами
_"-'-:_-..'Htr,

]. ].5. Що початку роботи працirзI{ика за укладе}lим трудовим JIоговором
. г."-нIlти йому гliд пiлпис права, обов'язки, гlоiгrсРормува,ги tlpo )/мови

lацi, наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буле працювати, небезпечних i

кilrивих виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та можливi наслiдки Тх

IlB\, на здоров'я, його права на пiльги i компенсацiТ за роботу в таких
вах вiдповiдно до чинного законодавства 1,а цього Колективного

_l эt-)р\ ,

].1.6. Створити JlJIя ttраtцiвttикiв tta:lcilclli y]vloBl.t rrparti (Забсзrrсчи,t и

-__,:::Hli\ та фармацевl,ичних rlрацiвникirз tз обсягах, Llеобхiiltних llJtя
: :,,_-,:-.-],tiня Ilосадових обов'язкiв с_ltух<бовим 1,раIIсllор,гом, с,гаtliоttарtlим l,а

.. знltrt зв'язком, портативними персоL]аJlьItими комп'Iо,гсрами ,],а

-. _ .:.]\lHllNl забезпечеЕIням, доступоN,l до Mepelti IttTepttcr,, лруковаrrоТ
. з]зт\ pII, перiодичних медичних видань
:.] 3\1 l1. е-l еКТРОННИХ).

професiйного спрямування,

2.|.1. Не вимагати вiд працiвникlв виконаFIня роботи, rre обумов:tеноТ
-t]Bll\1 _lоговором та посадовою (робочото) irrструкцiсrо.

].1.8. Здiйснювати звiльнеt-tня працiвникiв - ч.llенiв ГIрофспi.ltки за
:." л itвою Роботодавця виключно за I]аявностi поllередньоТ згоди
. _ 1ц-l\t\ в порядку i випадках визI{ачеLlих r{иFII{им законо/lавсl,t]ом.

].1.9. Виплачуват,и вихi.,lну /lotloMot,y у розмiрi серслt]ьоI,о мiся.tttоl,о
_ ].. Kr IlpIl припиrtеннi з rrраLцiвtlиками ,груllовоl,о llo1-ot]opy з tliltcTaB:

- вilrtови працiвника вiд переведення на робо,гу в irrшу мiсцевiсr,ь
_,.: з пi_]присмством, а також вiдмова вiд продовжеtltlя робо,ги у зв'язку iз
- _ т, .cToTHLlX yI\,IoB праui;

-;rlitl в органiзацii виробництва iпрацi, в тому чисJli .,riквiлацil',
эганiзацii або перепрофiлювання пiдприсмства, скорочення чисельностi
_._-_.\ прrацiвникiв;
- зltяв--tеноТ невiдповiдгrостi tlрацiвника займанiй посадi або

. .._.-iй робо,гi внаслiдок I{е/lос,га,ttIьоj' ква:riфiкаLtiТ або ст,агtу з2lоров'я,

--: _:.о]жають продовженнlо даttоТ робоr,и;
-l- -.,_].it]в_lсння Ila робоr,i працiвIjика, який paHitлe викоIrуваI] tllo робо,гу.'

законiв про працю УкраТни (далi - КЗпll Украi'llи).
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- - Повiдом ЛЯТИ працiвникirз про гrовi ltорМа'ГИl]tlо-IIраВоВl аК]'И l'а

_ ,:. .якlI\1и регулtоються трудовi вi/tltосини, орl,аrliзаLцiя i умови tlрацi,

- :-:.'l{ Тх зrлiст, IlpaBa та обоtз'язки IIрацilзtlикiв,

- .. Спрllяти безгlерерВГIоМУ Ilрофесiйrrому розВИ]'ку .пiкарiв

: ] з -]окрема, Тх учас,гi у заходах формаlrьгIоТ, irrфорп,rа.llьIIоТ l,a

- .- ] ,, tlT ос вiти.
_ : .,но. :lo 15 Jllо.гоI-о засвiJtllува,l,и об.lliк ба.,riв бсзllсрсрвItоI,о

._ - - :l _ _ [-) розt]итку, яки й веде,гься гlраtliвttи ком з Mel,olo сl,вореFlня

- ' ' ] ОсВiТНЬоГо Порl'фоJIiо'- 
квалiфiкаltiТ МоЛоДшИМИ- .]. Забезпечувати своечасне пlдвиIIlентIя

_ . _:\1lI з \{едичною ocB1,I,oto, проводиl,и облiк cTpoKiB черI,овоТ

. ..::готовки та направленгtя необхiдних докумеt;r,iв.

- . . -]. ЗабезпеЧИТИ пiдlвиЩення квалiфiкацiТ прачiвьrикiв немеДИЧНоI'о

_ :_ .5r. ]ПОСередньо на l1iдприсмс1вi або в IIавчаJlьIIих закладах, як

: _. ::е р-ljlцa нiж один раз на п'ятL poкiB,

- . -. ВlrзнаЧа.ГИ ТрулоВИй роЗГIорЯДок lla ГIiлприсмсr'вi l Iравилами

-.-:lьt]ГоТР)'ДоВоГороЗПоряДку,ЗаТВер/l)кеНиМИТрУ/tоI]ИМкоJIекl.ИВоN'{За

- ' -\ l Рr.боrо.]аВця i ПрофкомУ На o.c1-1oBi l_алузеВИх ПраВиJl BIIyT'piItlttbol'o

_-l]о]rlорядку /lля llраlцtвtlикiв зaKJlaillr]. ус,гаlIов. орl,аrliзаltiй l,а

- - .1-. з сtlсtеми охоро}lи ']/lороtз'я УкраТrrи. ,]аl,t]срitжеIiих tIаказоNI

:ва охорони здоров'я Украiни вiд l8 грулня 2000 р. Nl 204-о.

5. Спiвпрацювати пiд час розробки, прийняття та впровадження

нормативних aKTiB з питань регулювання трудових та соцiально-

n* 
"iдrо.ин, 

якi вимагають погод;ення з Профкомом,3

_ . t-.,. Сприяти cTBopeHHIo в трудовому коJIективi з2lорового MopaJlbH()-

- 
- . .,-:ного rriкроклiмату.

- . . -. Запобiгати вИНИкI{еНнtо iнлиlзiдуаJIЬНИх 'га коJlек]'Иt]IIИХ

:,:\. iL]H(P--riKTiB, а у разi виникнеlttlя, прагIIуl,и Тх розв'язаIIня без всr,упу

:.'-,:ЗНlrй труловий сгriр, lцо може неI-а,гивl{о I]пJIиIIутИ на l(lяJIblllCl'})

] ,-.i.:B.1 та безперервrliс,гь IIадаLIItя ургеI{тItоi' (екстрсноТ) медичrIоТ

! tt tttltttttHЯ-Y P€Z|11,1toBull ttrt робrlчоzо,tOcy :

- . r I pirBa.,ric.io робочоr,о 
,ги}li}lя, pc)(t.IN4 робо,гИ l(JlЯ ttраttilзIlикiВ

:.-.,.i.-TBa вllзt{ачати I1равилами вrlу,грililllt,оГо,I,py.iloBot,o розIlоря/Iку, а

-t) .lэтково, дJlя окремих категорiй гIраuilзtIикiв, якi забезI,течують

- ,:- з,llсть надання 11iлприсмсl,вом ме/(иtlrtоТ /IоllомоI-и - локаJlьI{ими

\-KpaTHrt кЩеякi питання безперервного професiйного розвитку лiкарiв> вiд 22 лютого 20l9

:Ti. rto;Ke наводитися конкретний перелiк ЛокаЛl,Них aKTiB Робоr,о/tавLtя, якi llотребуtоl-ь,гакоI,о
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роботодавця (наказами чи графiками роботи (змiнностi),
и з Профкомом.

. .:.:,.-к-l?д?ннi графiкiв робот.и
з сiмейними обов'язками,

(змiнностi) враховувати iнтереси
працiвникiв з iHBarriдHicTto та

якi посднують роботу з навчанням.

lT тривалостi щоденноi або щотижневоТ тривалостi робочого часу,
для даноТ категорii працiвникiв за погодженням з Профкомом

облiк робочого часу з розрахунковим перiодом календарний

- - Ре;tиrt робоr,и окремих lli,,1розiti.rlilз, ка,геt,орiй (r.pvrt) lrрашitзttикiв
jlише за попереднiм погоджеtlIJям з Профкомом викJllочtlо з

- __зilщенItя ефективtlост,i робо,ги I Ii;tгrрисмс,I,ва, а /(.rIя окрсмих
iB - за iх згодою у випадках, передбачених законодавством.

- - ] ,. В окремих випадках, зумовлених виробничоlо необхiднiсr,tо або
.---:,.i,: праuiвника, за погодженням з 11рофкомом, дозволи-I,и молодILIому

персон€цу та технiчним службовцям, що виконують роботи в
\/мовах працi подовжити робочу змiну до 24 годин, виклlочно за

письмовот заяви працiвника та у разi вiдсутностi у нього
станом здоров'я.

- ]] Скорочувати на одну годину напере/]одltli свяr.кових i rrеробочих
] :__-...- Гь роботи працiвникiв, яким вcTa}IoBJIetto 40-t,оllиtJI,1ий робочий

з-]оров'я з числа фахiвцiв з базовою та неповFIою вищоlо освiтою,
та фахiвцiв з базовою та неповною вищою медичною освiтою

медичного персоналу), медичних pe€cTpaTopiB, дезiнфекторiв
охорони здоров'я

норми робочого часу для rrрацiвникiв Пiлприемства:
тиждень - для керiвникiв с,груктурних пiдроздiлiв
лабораторiй, кабiнетiв,гощо) з числа лiкарiв l.а
та неповною вищою освi,гоtо, керiвникiв закладiв

(структурних пiдроздiлiв);
- для iнших працiвникiв Пiдпр".*сr"а';
у випадках, встановлених чинним законодавством

}9 2).

- ]-:. ВСтановити на прохання Bal-iT,HoT хtitlки, lкiнки, яка мас /(и,гину
_ ].tr]}tрI{а.lI{яти рокiв або дитиttу з ittIзаlliдгtiс-1.1о, в.гому числi таку, tцо

пiд 1Т опiкою, або здiйснrос догляд за хворим членом ciM'T
]о медичного висновку, батька, який виховуе дiтей без MaTepi (в

---. З р.азi Триl]аJlоI'о rlерсбуl]а}ltlrl пlaтcpi lз .,Iiкува,,lьltому зак;tа;li), а

] -.,.:зr \1ОЗ УкраТни Ng З l9 вiд 2_5.05.2006.

1

протипоказань за

:,ltT ll ,t,aKi

- \ \ .о. l. lla
. вiддiлiв,
з базовою

- -l0 год. на тиждень
- iншоТ тривалостi -



опiкунiв (пiклувальникiв), одного з прийомних батькiв, одного з

iB неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
?_1.24. Не допускати з лучення до нiчних, надурочних робiт та робiт у
Hi днi i направлення у вiдрядження вагiтних жiнок i тих, що мають дiтей
.1о трьох poкiB, а також батькiв, якi виховують дiтей без MaTepi (в тому

ri в ршi трив€uIого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), опiкУнiв
птаIьникiв), одного з прийомних батькiв, одного з батькiв-вихоВаТеЛiВ,'

_ ..]) Не залучати ло надурочIIих робi,г та lle [iаIIравляl,и у
без Тх згоди жiнок, якi мають дiтей BiKoM вiл трьох до
poKiB, або дiтей з iнвалiднiстю, батькiв, якi виховують дir,ей без

: rt]\I\, числi в разi тривалого перебування MaTepi tз лiкува:IЬНОМУ

) tt tttttttttHяx чосу BidпortuttKy:
: . ]6. Встановити для Bcix прачiвникiв перерву для вiдгtочиttку i

триваJIiстю, визначеною Правилами внутрiшнього трудового

. за виключенням медичних rrрацiвникiв, яким встановлено 6,5

_ _-. Забезllечити llраLliвгlикiв с-rlуrкбовими llримittlеttLlяN,lИ У

пiдроздiлах, обладнаних для вiдпочинку, переодягання,

особистих речеЙ та приЙому Тжi.

- ]ь. Забезпечити триваrliсть перерви мiи< змiнами нс Meltttlc

lT тривалостi роботи в попереднiй змiнi (включаючи й час перерви на
-: .];:Ba--ticTb щотижневого безперервного вiдпочинку не менше rriж 42

_ _ ].J. При скJIаденнi графiку роботи (змirrносr,i) праrtiВltИка, шо
] _: BHr трiшнiм сумiсництвом, враховуваl,и гrеобхiдlrliс'гь I]аilаtIНЯ

_:]цl BtttlKy перервИ мiж octloBI-toIo робо,гоtо i роботоlо за

тривалiстю не менш 15 хвилин.
_ _: r 3етверлжуваl,и за lJоl,ощжеtIIJям з I Iрофкомом I'pacPiK ltallatlня

вi.лпусток, виходячи з необхiднос,гi забезпечення безперервноТ
вiдпочинкуПi:присмства i сr,ворення сl]рияl,Jlиl]их умов /|Jlя

iB не пiзнiше (05> сiчня кожного року.
- . :l:,'_.-t-Тнrrй перiод IrадаIJr-Iя Lrцорi,lrlих вi]llrус,гок l] мс)ках, ус,га}Iоl]JlеtIих

_\ згоджувати з працiвниками.

t:-' КЗпП Украiни
l _-, КЗпП }'краiни

- .:-i]eBtl\ правItл внутрituНього трудоВого розпорЯдку ллЯ праtllвникlв закладlв. установ.

.;lcTe\tlt oxopot]Ij здtlров'я Украi'ни. затверджених }]аказоМ М'IОЗ Украrrlи вiл l8. |2.2000 N!,
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----_

].-]5. Не допускати без зго/lи rrpaltil]llиKa llо,'цi.,rу lIlopi,111ql'зi,lttyc,r Ktl на
t та вiдкликання з LцорiчноТ вi21llус,гки, KpiM виllадкiв, ltере/(бачених
законодавством.
].j6. Надавати пrорiчнi вiдпустки в олин i той самий перiол

ШtЖ)t(Ю, якi перебувають у трудових вiдносинах з Пiдпри€мством - за Тх
:_:!{

] .._r7. Встановити щорiчнi додатковi вiдгlустки:
- j.] роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi за Сгlиском

- |,'."._lтв. цехiв, професiй i посад iз шкiдлиt]ими i ваrккими умовами rtрачi,

',,.'l" праuiвникiв на робо,гах в яl(их /lac IIраво }]а ll1орiчrtу /1одаl,кову
. - _::\ (_Iодаток N З);
- з:] особливиЙ характер гrрацi окремим ка,гегорiям lrрачiвr-rикiв за

- " _ ',i вlrробництв, робi,г, профссiй i гlосад ttраtliвttикiв, робота яких
: : -_'_:j] з гli/tвиlI(еtIим tiсрвово-смоtliйtIим l,а itl,ге:Iскr,уальI{им

полiтики УкраТни вil29.04,20lб р. JФ 24Зl lЗl l 16-16
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чних умовах та умовах пlдвиLценого ризику для здоров'я (Щодаток

- ;.: t{r-,норl\1оваI{иЙ робочиЙ денl, - до 7 каJrеtl/lарrlих лttiв (Доztат,ок ЛЪ 5)
- _--.-лзtlltкiВ, Час робоr'и ЯКИХ,.] оt.JIЯilУ Ila ХараК].ср llparti. tlc t]ilulас,.гься

t't1.1iK1'. У гrерiо:t.ltil'Ко-rlск,г1.4вtIоI,() itоI,оворч IIиl,аtlIIя встаt{оI]JlсtIня
_ ,,l_,з.],F{ого робочого часу З нада}lняМ /]ола,гковоi' вiдlrустки за особливi

. _:.lЦi ДЛя окремих працiвгrикiв може виз]tачатися ,гакож IIаказо\1
_ 
,-:3ця погодженим з Профкомом;

: -.-]Е. На пiДставi медичного висIlоI]ку ltаl(ава,ги жiнкам оплачуван\,

-t] по_-lогiв - 70 кал1,Iендарних днiв;
] ..iс.-lя пологiв - 56 календарних днiв (70 каJlендарних днiв - у разi

-:'.-':НЯ fBoX i бiльше дiтеЙ та у разi ускла/]ненIlя поJIогiв), гtочиIlаlоLlи з

,. _,. ]в.

- - _]'). Пiсля закiгtчення вi.llгlус,гки у зв'язку з вагir,нiстtо та IIологаN.{Ll за
.': .ail{K}] надава,ги Тй вiдllус,гку лJlя /toI,Jlяlty за /lи,],иliоIо /to /{осяI-IJсIiня

- -:. : L{:-{оГо BiKy, а,гако){ час,гково опJtачуваrlу вi;1Ilусl,ку ,га lзiдгrус,гкr" без
_ -- --t-:-.,lя заробir,ноТ пла,ги для /lогJIя/lу за /,l1.1.гиllоlо бi.llbLttol' гриваJIос.гi. якi
- , : ,5r ТII використанi гtовtliс,гrо або час,гиl{ами ,гакож ба,гьком I\итину1.

.. -.:t]\I чи iншими родичами, якi факт,ично /lогJlя/]аю,гь за llиl,иноIо, або
- . .Як.] \синовила чи взяJIа пiд orriKy ди,гиIIу, оl(}Iим iз прийомtlих

: - -,-1;] LlLlтькiв-вихова,гелiв.
- ' -(l. Надавати одноразову опJIачуI]аFIу вiлпустку ), зв'язку з

- , ----ЗЧНЯ\I ДИТИНи працiвникам, якi усиноl]иJIи дитину з чисJIа лi,геЙ-сирi,г
-',:. ПОЗбавлених батькiвського гliклуваIlня тривалiстlо 56 каJIенilарних

] кi1-]ендарних дrriв - при усиrtов_rtеllнi дtвох i бi,lrьше ;ti гсй ) без
- ..-:::;:Я СВЯТкоt]их i неробочих дrtiв, за умови полання заяви гlро надаtIня
- :.-.l\СТкИ Не пiзнiшtе трьох мiсяцiв з /lllя набрання законttоj' сили

- - :,,i про \,синоuпa,-,,-r"."

- _:1. [Jа.lава,ги llрацit]Ilикам за l'х бажаltttям JIо/lа,гкоl]у Bi,,itlycTKy бс,з
_ - - - -::i:я заробi,гноl' гtлаr,и jlJIя iloI,JlяllY ,]а jlLll,и|lо|о litO ilосяг}tсtlttя tIctO

.. -:1:t]I-o BiK,n, за вi,цсутrlос,гi мсди,lIIоI,о висl|оI]ку.

- ..r]. Щорiчно надавати дода,гкову оплачуваlrу вiлгlустку жittкам, якi
: -Зt]\ або бiльrпе дiтей BiKoM ло l5 poKiB, або l(и,гину з iнва,пiдtliст,ю,

_ :- ,. t,;1новили дитину, матерям осiб з iгrва"lriдrtiсr,lо з дитиIIсr.ва гriдr.рупи
- ..;1. о-]иноким ма,герям, батьковi )\и,ги|lи або особи з iHBa-lli/tllic.гю з

--З] Пi:грУпи А I групи, який виховус Тх без Maтepi (у,гому чис.lti у разi- : tl ПеРебування MaTepi в лiкувальному закладi), а ,гакох< особi, яка

] КЗпП Украiни. l8-1 Закону Украi'ни кПро вiлllустки>
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. -:;{ ofHoMy iЗ приЙомних батькiI] - тривалiстlо l0 каlrеtt2lарtrих дrriв без
:-::1ня святкових i неробочих днiв.
э:_ НаЯвнОстi декiлькох пiдстав для наданrrя цiсi' вiдгtустки fi загальна, ."ть не може леревищувати 17 калегlдарних дrtiв.'('
,,:ТltНОtО ВВажаеться особа BiKoM до lB poKiB (ltовttо_тliт,гя), якlrlо зr,iдно

. j:,_r\1 вона не набувае прав повttо.lli,гньоj' ранirле (,rtrrя rцi,,lеЙ /{alloI,o

З метою надання додатковоТ вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей
всюдити право на дану вiдпустку на жiнку, яка не перебува€ у шлюбi i у
rГВi про народження дитини якоТ вiдсутнiй запис про батька дитини або
про батька зроблено у встановленому порядку за вказiвкою MaTepi,

,lciHKy, яка виховус дитину без батька (в тому числi i розлучену жiнку,
]ховуе дитину без батька).
Для пiдтвердження права на зазначену вiдпустку Роботодавцю мас
прд'явлений буль-який офiцiйно -складений, оформлений та

Frений в установленому порядку документ, у якому з достатньою
вiрнiстю засвiдчена вiдсутнiсть участi другого з батькiв у вихованнi
[Ё, зокрема, €ше не виключно: рiшення суду про позбавлення
Ььких прав; ухвала суду про розшук вiдповiдача - в справах за
ами про стягнення алiментiв; акт, складений комiсiею, створеною
Ko}loм або акт KoMiciT представникiв органу мiсцевого самоврядування,
ц,зi слiв сусiдiв (за наявностi Тх пiдписiв у aKTi) пiдтверлжусться факт

. _ ; _r час,гi ба,гька (Mal,epi) у вихсlваtttti ,,lиr,иttи.

-__ tr_lIlHoKllx ма,герiв (батькiв) rrрирit]tIIо}оl,ьсrI ,гако)Ii t].toBtt (rз:tiвIti).
. -, _ ей. У такому разi Робоr,одавr(lо tlодасl,I)ся коlliя сtзijtоц,гва
: ]l ]..oBiKa (дружини).

Зэкtlнr УкраТни <Про вiлпустки>
rtатiр'ю вважа€ться жiнка, яка не перебувас у шлrобi та у свiлочтвi про народ}I(ення диr,lrllll якоi

:ljc про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказiвкою
_.. iншr >r,ciHKy. яка вихову€ iутримус дитину без батька (у тому.lислi й розлуllена жittка, яка

: ll Tl t Hr,).

:1-rrillЙ батько це чоловiк. якиЙ не перебl,вас в шлюбi. але прL| lll,ом,\/виховус ди1 tllly, v
- .i:ро_]/hення якоТ BiH записаний як батько. або BiH розлучениЙ i виховус.llитljl]у без Marepi. або

-_. J t1_1llHoKoi' MaTepi молсе пiлтверджуватися довiдкою органiв ресстраrtii'ак,гiв LrtlBi.ltbl-{oгo стан)/.
,Чctia;ДiHKa ('lолtlвiк). лля пiлтверrrжеllllя права н? }{lзHolIq,ll\ Bi:ll1 crKy oKpiv !Jише,]а,]llаllенllх

l.,.:i на]а'гlI Роботодавrtкl cBi.lortrl]o llpo lrозiрlrання ttlлlобч,lа буль-який orPirriilHo складеllий.
-J ]acBl:ltlettttй B l,cTattOBлeHoMy llo}]яjtK\,.,1oK},i\lcl],| . \ яK()Nl\,],locTaIHbOl{).цocTOl]lptllcTK)
.;я вi_lсr'гнiсть l.tac,l'i ]rр),Iого з батькiв \ tltlxottalttti _lllгlIlltl. ();Ltll.tM t гакll\ jLtlKlMcllгiIl.

'_,,+:е tirTtI: pirrleltHя сулу rlpo ltозбав.гtсltttя бarTbKiBcbKltr llpi_lB. ),\вltла с).lt\/ tll1 llOcl,itt{()Ba сл1.1tlого
э--.;lLrвl_]аtlа у crrpaBi за позовом 11pO стяг}lеlJltя a,,ltпlcHTiB; акт, скJIа/lеtJиij KoMicicKl. створеною
чlt бr_lь-якоtо iншою комiсiсю. утвореною на [liлприсмсrвi або акт обстеrltення оргаlj\

i\lLrBpя-]\ ВаННя. в якому зi слiв с),сiдiв (за наявностi jx lliлrrисiв в aKl,i) пi,tгверлжусться iРакl
,;зстi батька (пlaTepi) у вихованrti дитин1.1; довiдка зi ulколи (сало,lка) про те. rr(o ба,гько нс бере
..r'aaHHi _1итинl1 (не спiлкусться з учителямl1. tle забирас д1.1тl.JlIу ltоло]\4у. не бере y.lacтi в

;борах) тощо.

якi
про
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- -_:. На:ава,ги праrцiвгlикам [[iдllрисмсl,rза lIa Ili.ltс,гавi Тх IlисI)мовоj'
: _ jt,lв'язковому tl ряllку ilоilа,гкоt]у Bi]1llycT,Ky без зберсrксltня
ц плати на TepMiH, обумовлений угодою мiж працiвником та

€ule не бiльше 15 календарних днiв на piK або iншоТ тривалостi
l2встановлених законодавством.

:_l-J-t. Надавати один додатковий день вiдпочинку гrрацiвнику у разi
бути використаний впродовж,,:loBi (ri компонегIтiв), якиЙ може

. . .зчi KpoBi або ir компонен,гiв.'3
_ j j. Надава,ги пра iвникам iншi види tзiдгlусr,ок. перелбаченtli

: -::.taHO]&BCTBOM.

}, !. П роrll ко.tп зобов' язч€mься:
- - Пого:жувати графiки робоr,и (змiнrrос,гi) та tlаllання вiдпус,гок,

ня пiдсумованого облiку робочого часу, робiт у вихiднi лнi (KpiM

якi працюють за затвердженими у BcTaHoBлeHoMy порядку
зrtiнностi), якщо вiдповiднi документи FIе с перечать положенням
законодавства та не призводять до порушення прав працiвникiв,

iнацiТ окремих працiвникiв,

- - ]. З:iйснювати громадський контроль за додержанням на

законодавства про працю, праtsиJlьним зас l()uуваttltям
iлllfx норм i положень у лок€шьних нормативних актах Роботодавця,

,.-\ нення виявлених недолiкiв.
_ _ _:. Забезпечувати постiйний контроJIь за свосчасtIим увелеItIIям в

_ _:, . r_-lC\ вонням Робо,годавцем локаJIьItих t-lормаl,и l]гl их ак,гiв з IIи'гон l,

вiдносин, органiзацii, нормування прачi.

- - - Вестлt роз'яснIоваJIьIIу робо,гу cepe/l членiв Профспiлки з

питань та, додатково, щодо Тх соцiального захисту.

} - -i. С пюро н u dолtов LLrl u ся :

_ _:._. Спiвпрацlовати при погоджегtнi, скJIалаt{lti, затвер/lжоItнi lIравиJl

трудового розпорядку, посадових (робочих) iнструкцiй,

роботи (змiнностi) та вiдпусток та в iнших випадках, лередбачених
коли нормативнi акти Роботодавця вимагаIоть погодження

- -: ]. Разоь,t вирiшувати питання щодо:
- ]-:-]оваJ,iкення, перегляду та змiIj tlopM працi;
- __.]:lTIt працi працiвникiв, форм iсистем опJIа,ги llрацi, схем IIосаl(ових

_' ]:-.,,lr УKpa[Hrr <<[lptl Bi.,1ttvc tltи>,

- :. ,.\ \'Kpai'Hrr ,,llpo rorrtlpcllio KpoBl Tll iJ Ktlrl lttlllctltiB,,

l2



- 
"l,rз запровалження та розмiрiв rrадбавок, лопJlа,г, премiй, виt]агоро_1

- -: t'l \о ЧУ BoJ] ьII их, ком пенсацi й гr и х I]и гIл а.г;
- ] ].',,.iоГо часу i часу вiдпочинку, соtliального розви.гку Гli2lгlрисrIс.гва.

-:::Я _\\1ов працi, матерiально-побутоI]ого, медиLIFIоI,о обслугоts\,ваIIня
_J.

- j , ГIровоltити роботу з ltайманими гtраlliвltиками стосовно
::,l"t) ,га берсrклиtзоl,о t]икорис,гаl{Ilя об.llа/lttаlltIя, Mar.cpia.rlLtI}]\ i

,: .. l]ec\ pcitз, збере>l(сIlI{я майllа IIiltrlрис.мс-I.I}а.
t. Вживати заходiв Щодо недопущення виникнення колективних

: 1 :,:opiB (коrrфлiктiв), а в разi виникIIеIrrIя IlрагIlуr,и Тх розв'язання
_ j]еговОрiв мiЖ сторонаМи, а за вi/]су.гrtоС.гi узl.оltlкеrtоТ ltозиllij. - r

. :.:,f \1) ЗаКОНОМ ПОРЯДКУ.

- -, j Зебезпечити умови для ефек,гивноТ роботи KoMicij' tlo -гр\,jlовl1\I
_ _':,l]C_\I?. шляхом делегування своТх представникiв до ff ск-lа-]).

_ ::-r-Те\нiчного забезпечення iT роботи, виконаFIIlя piLrreHb Korricil'
K _\:r б ).I]

роз/]Iл 3

зАБЕзllЕчЕFtI Iя зАЙI Iяl-ос].I

.' . Рttбоtttоdttвець зtлбов'лtз.уt,пtьслt :
З:il"tсttюваl,и аналiз lrот,реби ,га викорисl,аtItIя ,гру.lоrlltх pccr pciB

_,:-_\lr-'TBi. I{e допускаl,и eKotloMi,rHo r{еобr'рун,гоI]аF]оt-о скороLlення
,]. -__lb та структурних пiдроз/_1i.lriв Пiдприсмс.гва.
- IIрrtirr,rа,ги рiшення про змiни в органiзацiТ виробttиt(,гва i праlti з
:_-:t-lНо\liчного, технологiчного, с],руктурного чи аltа-rоt-iчного

- - эбо У зв'язкУ з реорГаrtiзацiсlо' ЗоКреМа' tlереТl]ореI{НЯ\I, l,,з.],. що тягнуть за собоrо можливе звi.ltьнсrttrя працiвllикiв лише
-:-,-:a:-{ОГО. Не ПiЗНiШе ЯК За ТрИ мiсяцi ло ttамiчуваних :звiльltень.
' ":lёKorry iнформацiТ щодо llих захо/]iв, вкJIIо.IаIочи illформаrliю rlpo

--:aТ\ пних звiльнень, кiлькiс,гь i категорii'rlраrriвгtикiв, яких це Nlожс,-:. про ,гермiни tlроведсIlня звiJIьIlеFIL, а .гакож IioBot-o
- -:].,- t) шl,а1,Iiог.о розпису [liдгlрисмс.гва.
-' Рr_lзI _Iядаl,и обгруr-rтоваlti ltpol1o]иlrii' IIpocPKOMy Ilpo rlcpeIJeceI{Hя

- ,,:\1ЧасоВе зуllИt{енIlЯ або скасуl]аIltlЯ захо/lill, IIов'язаllих .]

-- - .-. ]; \l працiвн икiв.

:- ,5g'Я _]о тексту Колективного договору за наявностi у заклалi Копriсil'по Tp\]oBlj\
_,.l,сlя обttрасться вtlерше в порядку, визначеному Llас,Iиtiоlо l стаrгi ]]] КЗrlП \.
:-:-.ij\ Зборiв (КонференrriТ) найманих праuiвникiв t]клюtlа(,1,ься t;i,ttltllзiltlс llllT.il]}1-.-,зтtl йогО розглядУ згiднО з встановлеНиl\1 llорядкоl\4 lx IlРOВеJL.t{НЯ.

|з

спорах.
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- l-,,5"Зпечи-|-и Ilро,tяI,ом o/ttIoI,o pol(y рса,,li,заrtil<l llpartiBIlиKaMtl
- . .IpaBa I{a укJ]а/lе}Iня Tpy/(orro1,o /lot-oBopy у разi l]ol]opol.tloI.o

:,::,Jоботу гrрацiвникiв аналоl,iчлtоl' квалiс|li KarriT.
: З:iйснюваr,и прийняття на робо,гу t{ових гlраtцiвtlикiв, а ,гако}I{

_-_- :.Э_]аННя окремих видiв гlосJlуг сРiзичних Llи tоридичIiих осiб за
-- ]-'_зL]вll\Iи договорами виклIоч}{о за умов забезгtечеrtня lloBHoT

_. - _..' зайнятостi штатних працiвникiв.
Неl'jrIеtIування посад гrраrцiвr-rикiв в lLI,га,гIlому розrlисi

.;_,_. }1 ) вiдповiдrrос,гi з чинIlоIо ре/]акцiсю I-1ацiоrlа-llьttоI,о
._: .,,_]:] lrрофесiЙ ],а Довiztlrика ква"lriсРiкацiЙttих характерис,гик

-:-:_tiвгl1.1кiв, свосчасно вI,{оси,ги lзiдгlовiдtIi змiгrи дtо Ко.ltективIlоI,о
--: -L]_]aTKi" дto tlього.
- \ разi Ilесвосчасt{ого Ilриве/tсIlttя ttaйMe}IyBaIll, tlросРссiй (lloca,r) у

--::-,',1\ :оговорi у lзi/lгtовi,l(ttiс,гь ,Ilo вимоt- чиtlIlоI,о зако}lоitаI]с,l,ва,
,-.: гIродовжую,гь корисl,уваl,ися lIi.ltьt,ами 1,а г,аранr,iями,

.--::,:\1lI _1ля вiдповiдних професiй (посал).
: Свосчасно iнформувати центр зайнятост,i lrpo запJlаIlоване N,lacoвtэ

:-.:.F. праuiвникiв у зв'язку iз змiнами в оргагriзаlliТ виробttиLl,гва i

:.1 _ _1]ках. передбачених законодавстI]ом.
J, На:авати працiвгrикам, за Тх згодоIо, можливiсl,ь працювати на
.iеповного робочого часу з опла,гоlо працi lrропорцiйно

.:_ э]но\I\' часу (за фактично виконану роботу) iз збере;riеtltlям lloBttol'
-. :rtорiчltих основноТ ,га дода,гкоI]их вiдltусr,ок ,гаr ittttlllx t-apallтiй,
, _ '.::.енсацiЙ, встановJlених закоIIодавством та цим Ко:lекl,ивI]им

. . ,1. за умови роботи не Me}jtlle IlоJIоI]иtlи робочого часу,
:. : j-:r_][о _l"1я rlici'Kal-e1,opiT lrраrliвrIикilз.

0. Створювати для працiвникiв з iнвалiднiстю умови прачi
B1_lHo до рекомендацiй медико-соцiалььtоТ експер,гноi KoMiciT ],а

iл,апьних програм реабiлiтацiТ, за необхiдностi органiзовувати Тх

авчання або переквалiфiкацiю. lопускати залучення осiб з iнвалiднiстю
" _-_ ]lrliHllx робiт i робiт у нiчниЙ час r,i"пьки за Тх згодоIо та вiдtlовiдrtо до
]_ :--зцil:t I\{CEK.

'-2. Проф ком з о б о в' язу еmь ся :

-2.1 . Здiйснювати громадський контроль за додержанням на
tcrtcTBi законодавства про працю пiд час здiйснення заходiв, якi
ачають вивiльнення працiвникiв та з питань забезпечення заЙнятостi
икiв.

Вести роз'
_:__.]t{LlЯ ГаРаНl'lИ

: :l ,l ilB.

яснювальну робо,гу з питань додержанIrя трудових
та компенсацiй, соl_(iального захис,I,у вивiльнюваних

4



__ : _r. Iнiцiювати проведеннЯ спiльl.tих KotlcyltbTalliй що/tо Пl{.ГаН:
- t -. праЦiвникiв, ВНосИТИ обгрУrrтоваrli гrропозицi[ РоботоДавttкr

]- г}{\lчасове зупинення або скасуваtItlя захолiв, tlов'язаIJt1\
; t:::lя\I працiвникiв.
j : - Коtl,гроlilоl]аl,и /lо/]ер)кагtltя Робоr.о/Iавцеi\{ IlроItе/,tури виз}{аченн,
- ,,i'.з. якi маютЬ IlepeBa)I(rle tIpaI}o l{a заJIИIIIсI{llя lta робоr'i (ч.2 cl. -1-

. :.li'Hlr ).

-' - -<. Не допускати звiлЬНеНt{я з irriцiаr'иви Робоr'олаВLIЯ ваl'i'гttих;кiltоь
, :_t-..;OBiKiB), якi маютЬ лiтеЙ BiKoM до трьоХ poKiB (до rrrесr.и poKiB - r

;,_*- _]IlTllHa пот,ребуе домашнЬого доглЯЛУ), одиноких MaTepiB (батькilз
:: ]_-lOCTi ди-гинИ BiKoM до чотирнаДця.гИ poKiB або дитиr{I1 j

- -_lo.

-:. -1. С tttopo tt u DoMoB LIJ,I uсь :
] : ,. Проводити спiльнi консультацiт про заходи щодо запобiгаttня
_ :.-: ?\1 чи зведеннtо l'х кiлькостi до MirriMyMy або пом'якшення

. -..,1зIl\ нас,lriдкiв звi.llьнеllь.

роздIл 4
ОПЛАТА ПРЛЦI

(ФОРМУВАННЯ, РЕГУЛЮВАНFUI I ЗАХИСТ)

:. l . РtlбоmоDаве ць зобов'язуеплься:

э - r_-l-ПР?ВОВИХ aKTiB УкраТни, ГенеральноТ, ГалузевоТ i тери,горiа.п bHoi
_: _ r_) Ко_-tективного договору.
_ - =.]J.l3\1lt коштiв на оплату праtti можутЬ бу,ги rle забороtlеtti ,iIito,1ltrt

__,-:--lВО\1 бУль-якi надходження tзiд фiзичrlих таlабо юриличtIих осiб за
: ',1е_]IlЧНого обслуt-овуIrання, Е} тому числi плата вiд Нацiоtlальноl

:,_tr|)ОВ'Я УКРаi'нИ, с'грахових орI-аtriзаrtiй ,гоlllо, l,potlloBi L{адхоitжеtlня

- . __:йнttх орt,анiзаrIiй, t,pcltlloBi llai|txoj,til(e}l lя rзi;t lIаjlаIilIя itttItltx
,.l.-_I\ I-},l, коIIIl,и з i{ср)кавtlого чи MicttcBoI.o бroitiItc.ry.

- ]. ВСТаНОвлtоВати працiвникам Пiлприсмства розмiри гloca_loBll\
: - .'ч пiдвищення, дlопла,г, надбавок на piBlri ]Je нижчо\I\ . rl i,b.

- _ ]становами Кабiнету N4iHicTpiB УкраТrrи:
- З.: l9 ТРаВНЯ l999 р. NЬ В59,,Про умови iрозмiри ott_laTlt ltllзt_:
- З ПI-]ПРИСМств, засIlованих на державtIiй, к lмуна;lьttiй B.lecttr_ic:_. .,,

- -: э --р-,*rавних пiдl-tрисмс,гв));

|_5



- вiд 30.0s.2002 Jф 1298 <Про оплату прашi працiвникiв на ocHoBi

fi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати прачi працiвникiв

закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноТ сфери>;

- вiд 29 j2)009 J\Ъ 14 1 8 uПро затвердження Порядку випл ати

за вислугу poKiB медичним та фармачевтичним працiвникам

та комун€uIьних закладiв охорони здоров'я>;

вiд 11.05.2011 JVч 524 <<Питання оплати прашi працiвникiввiд 11.05.2011 JVч 524 <<Питання оплати працl працlвникlв установ,
та органiзацiй окремих галузей бюджетнот сфери)), а також iншими

- схема тарифних коефiцiентiв вiдповiдно до затвердженого

окладу l тарифного розряду (Додаток ЛЪ7).

оrшату прачi працiвникiв здiйснюват у першочерговому порядку. Bci
оплати праuiй ьтатежi здiйснюв ти пiсля виконання зобов'язань щодо

3 ст. 15 Закону Украiни <Про оплату працi>).

всгановлювати працiвникам koнkpeTHi розмiри посадових окладiв на

i r ltoB оплатИ прачi за тарифними розрядами та коефiцiснтами единоТ

п сiтки, затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 30

]002 р. JrlЪ |298 (зi змiнами та доповненнями), вiдповiдно до займаних

квалiфiкацii працiвникiв та з урахуванням складностi й умов iх прачi

}g 7-1).

:':-_.lBHttKaM структурIlих пiдроздilliв лiкарям посадовi оклади

ься виходячи з тарифних розрядiв вiлllовiдttих спецiальнос,гей

..__..tэiкацiйrrих ка,гсгорiй (за умоt}и. lIlo cltcttia.lt1,1lic,гL. за як()tо Тм

квалiфiкацiйна категорiя, вiдповiдае профiлю пiдрозлiлу, який

:,.r.lloloTb).

эвийt оклаД директора встановитИ як ) (п ять, MlltlMaJlbHиx

окладiВ працiвнИкiв осноВноi професii (лiкарiв) - l0-й тарифний
(п'ять) мiнiмальних. _,l-tовийr

посадовий оклад змiнюеться, вiдповiдно до змiни посадового окладу

iB основноi професiТ (лiкарiв).

прмiювання директор , встановлення йому надбавок та доплат до

окладу, надання матерiальноI допомоги здiйснюеться за

органУ управлiння, вiдповiднО дО умоВ контракту, у разi

i заборгованостi iз заробiтнот плати працiвникам пiдприсмства, за

комунальнi послуги та з платежiв до державного i мiсцевих

у межах затвердженого фонлу оIlла,ги прачi,

заробiтнУ платУ працiвнИкiв, проВодяться з моменту (з лня):

як
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- призначенI{я L{а посаду фахiвця вiдtltовiдrrоТ квалiфiкацiТ;

- присвосIlня квалiфiкацiйrlоТ каr,егорiТ, розряду, почесного звагIня,

нау ковоI,о сl,уtlеtrя;

- змittи розмiру 9KJIaily (тарифrrо'i сr,авки) гrpartiBttllKa l l,ари(llrоl,о

розряду.
J-,стr'пникам дирек,l,ора, голоl]ному бухl,алr,еру посадовl окJIади

_ ::_-'З.lIоються на l0 вiдсоткiв нижче Bilt посадовоI,о окла/lУ керil]t]ика, а

--- -:ilIK\/ ГоЛоВtIоГо бухгал'Гера - I{a l5 вiДсоткiв I{И}кЧе Bi/-l гtосаДовоI'о

_ -. го-lовного бухгалтера,

l-,_.Tl пникам директора i

:- - :,]в.lIоються без урахуваIII{я
_ .;:Bi та важкi умови прачi.

-i.l .З. Пiдвишувати Ilосадовi оклади працiвIrикам закJIа/tу:
'| за керiвничтво струк1,урним Ililtрозлi.llоN,I - завiдlувачам струк],урних

_: _;_ti--riB -- _lriкарям у 1,аких розмiрах:
о на 10% - Ilри Ki.llbKocT,i поса/( -гliкарiв, lloca/l lrрофссiоttа,llitз з поt]tIо}<l

вишою немедичноlо ocBiTolo, що дloпyLttet{i /(о ме.'ци,ltlоТ дiяllьtlосt,i,

у пiдроздiлi згiдно зi штатним розписом до З одиниtlь вклlочно (з

урахуванI]ям посад керiвникiв цих струк,гурlJих гtiдрозlti.lliв i без

урахування посад лiкарiв-iнтернiв);

о на 2о % - при кiлькостi посад лiкарiв, lIосад гrросРесiОttалitЗ з Ilоt]tlоЮ

виЩою немедичноtо ocBiTolo, що лопуu{енi ло ме.ttи,iltо'i .,liяэtьltост,i,

у пiдроздiлi згiдно зi штатним розгlисом понад з до б олиниць

включно (з урахуванням поса/I керiвrrикiв Llих сl,рук,гурних

пiдроздiлiв i без урахуваriня поса/l лiкарiв-itr,гернiв);

о lIa 25 % - IIри кiлькост,i lloca/l:liKapiB. Ilосад lrроtitесiоttа_ltitз з повt{ою

виtl{оrО немеilичItоlо ocBi1olo, tI{O ltolIylllct{i :tо мсztи,1119[ ;цiЯ.ltl,tlосl'i.

у гriдроздi.lri згiдгrо зi шl,атним розIIисом IlоItад б одиниI(ь (з

урахуванням гIосад керiвникiв цих струк,гурних пiдрозлiлiв i без

урахуванIrя посад -Tr iKapi в-iнтернi в) ,

2) за старшинство - фахiвцям з базовою та l{епоt]tiоtо виlцоIо ме/{ичною

-r..ою (старшим сестрам медичним, фельдшерам тоrцо) посадовi ок,lа,]}1

l:.лзчзються, виходячи з тарифних розрядiв посад фахiвuiв вiлповi:ноl'

_ ,liфiкацiТ, з урахУванняМ пiдвишеI{tIя на |0 О/о;

_] ) за наявностi квалiфiкацiйноТ категорiТ за спецiальнiсr,tо "орI-аI]i,зэttiя .:

:зв--tiння охороно}о здороВ'я" або "органiзацiя та управлiння сРарrrацiсtо':

l1

головному бухгалтеру посадовi оклади

пiдвищень за квалiфiкачiйну категорiю,



j керiвникам та тх заступникам (лiкарям, провiзорам) - за

_ -_ьностями "органiзацiя i угrравлiння oХopoнolo здоров'я" la

::.]ЗЦiя та управлiння фармацiсIо", якi мают,ь:

о ВllЩу квалiфiкацiйrrу категорitо - на 44,9 % тарифI;оТ с,гавкlt

працiвника I тарифного розряду;
о ГIеРшу квалiфiкачiйну категорitо - Fta 31,9 % тарифrrоТ cTaBKlt

праui ts}Iика I,гарифьrого розря/tу;
о ]р),гу ква_lriфiкаrцiйllу Kaтe1-opito - tIa 24,| "/" r,арифrlоТ c,],ar]Kll

працiвгlика I ,гарифного розряду;
1 керiвникам iз числа фахiвчiв з базовоtо та I{еповноIо в1,1шIою

_ :::tfЮ освiтоЮ та головНим медиЧним сесТрам (голОвtlиМ фельдrLrераrt)-

;_-_]. Ь]

о вищу квалiфiкацiйну категорiю - на 2В,з % тарифноТ cl,aBкli

працiвника I тарифного розряду,
о ПеРшу квалiфiкацiйну категорitо - на 1в,4 % ,гарифtIот cTaBKll

працiвника I тарифного розря/lу]
о другу квалiфiкацiйну катеl,орiю - на в,7 % тарифrlоТ с,гавкlt

працiвl-tика I тарисРного розряду.
:.:эiвникам с-грук,гурrrих гriдроз:tilliв - лiкарям Ilоса/tовий oK-la-t

--:_ З-ltоСl.ЬСЯ з урахуВаttняМ KBa,,licPiKartiйrlol' ка,геl,орii' ,]а умови. tцо

: ___:_]ьгtiсть, за якою Тм rlрисвосна кваJlitРiкачiйrrа кат,сl,ilрiЯ, tзillповi-]аС

__.Jf пiдроздiлу, який вони очолюIоть, а завiдувачам lrолiклirliк, lllo €

, _ - -i рнttNlи пiдроздiлами лiкарень, за будь-якоrо лiкарськоtс

. - -*.bHicTto' За якоIо НаДаеТЬсЯ аМбУJIаТорНо-Полiклiнiчна ДоПоМоГа'

З;:п-lата заробiтr-rоТ плати з урахуванням пiлв щення посадового ок-lа,]}

_ -эF.знос.гi квалiфiкацiйноТ категорiТ проводlиl,ься Ilраtliвttикамt IIро,гяlо\

; - : эоКiВ з днЯ за1вердження наказом оргаtIу (заклалу) охорони здоров,

-.]:]я атес,гацiйноТ KoMiciT про if присвосння (пiд,гверлжеtlrtя). особаrr- як

_ -:rJTb пройтИ атестацilо на присвосНrrя (гli:tтВерджеttIIя) квалiфiкаrtiйrltl

_ ---r:.il' i свосчасно подаЛи rreoбxi:t}-li jlокуN,Iсl{,гИ в а,гес,гаlliйгlу Korlicitt-l (li.

.-... як .за два мiсяrti ito закitlчсtltlя 5-рiчrlоr'о С'ГРОКУ '] \Io\lc'l{1'

=]3_]НЬоТ а.гестацiТ (переатестацiТ)' указаI]а виIIJlа,га Ilрово,lttтьсЯ j.t

: :-.еННя рiшенНя атестаЦiйноТ KoMiciT гrро iT гliдвип{еrrня (пiл,гвер-]ження

- 
- :._lrliHy.

_ 1 за оперативне в1ручання у залежност,i Bi;r обСЯr'1. cK--lL]-]IlOcl . l

__::,ТеРY Тх працi: в амбуJIаторI]о_полiклiнiчL{ому заклалi Bi:ri-rerlHi - l
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-.осадовоI-о oKJIa/ly; в сr-ацiоrtарi - :to 40 % Ilоса1,1ового окладу. Керiвгrик
_. -_,r} 

ус,га}IовJlюс коI{креr,ttиЙ розN{iр r,акого lti:цtзиlJ(сt,lня

- .. -cTaBi доповiдноТ записки завiдувача вiдгtовi/(llого вi/tlli.пеrIltя, яка

- .. j.ь iнформачirо про кiлькiсть викоltа}Iих лiкарями оIIера,гивI{их в,гручань
: :. -]рацьований перiод (минулий piK);

-< l за диплом з вiдзнакою - лiкарям протягом 5 poKiB у розмiрi 5 %;

f ) l' зв'язку зi шкiдливими i важкими умовами r-rрацi за результа,гами
- :-..lцil'робочих мiсць - на 15-З0 % посадовоI-о окJIалу (r,арифtrоТ с,гавки)

_l,_1_I:rToK NЪ 8).

Пi:вищення у зв'язку зi шкiдrlивими i важкими умовами праrti за
-, _...ьтАтами атестацiТ робочих Micltb l]становити ло посадовоI.о оклалу, з

-_,.', ЗЭНItЯМ ПiДвиlJ{еI]ь за кl]аJliфiкаrtiйrIу ка],егорilо, oгtepalltBtli t]l,р\,LlаtIня.

.,t]\1 ] вiдзrrакоtо.

iнtllим медичним та фармаrцев,ги.iIlиN4 llpaLlit]I{иKaN{ ttоса;lовltй oK.lajl
_-_:-ов-l}оеться з урахуванням квалiфiкацiЙноТ KaTe1,opiT за умови Тх роботи
: ,.._Io спецiальнiстtо, за якоIо присвосtIо квалiфiкацiЙну ка,гегорirо.

Керiвним працiвникам (керiвнику закладу, його застуIlникам) KpiM

_- .,, пн}iка з полiклiнiчноТ роботи, головному бухr,аrrr,еру та йоt,о

--.,. пникам, начальнику планово-економiчноI^о вiддirrу, головним фахirзцям)
-:]снь (у т.ч. спецiалiзованих), за наявнос,гi по"lliклirriк (гtолiк-пittiчttих

, - i.lень) посадовi оклади пiдвищуються Ila l5 вiлсоткiв.
-+.l .4. Встановиl,и настугItti допла,ги у межах фон2lу оIIJIа,ги праrli:

- за сумiщення професiй (гrосад), виконання обов'язкiв,гимчасово
--,. тнього прачiвника rrрофесiй (посад), вико[lаlIIIя обов'язкiв ,гимчасово

: .--,. гнього llраrцiвrrика l,a розUIиреIttIя зоtlи обс.ltуl-t-lвуl]а]lttя або збiлt,Ltlс,tlня

. - я. r виконуван их робi,г.
ПросРесiоналам, фахiвцям,,гехнiчним с-пужбовuям та робiтtlикам, якi

: ,:.r_]H\ ють у тому ж самому закладi, ycTaHoBi ltоряд зi cBoelo осttовIIою
- ]tlTolo додаткову роботу за iншоtо професiсrо (посадцоtо) або обов'язки

,,1часово вiдсутнього працiвника без звiльнення вiд свосТ основноТ роботи,
: ],за]иться доплата за сумiщення професiТ (посали) або викоIlаIlня
, зз'язкiв тимчасово вiлсутнього працiвника в розмiрi до 50 0% гlосадового
-, --]:1},за осtIовною посадоIо.

Керiвникам закrlадiв охороFIи здlоров'я i уст-аttоlз соt(iаltьного захисl,\,

_,a_lеtII{я - лiкарям,I,а Тх зас,гупtIикам - лiкарям.Itозво-,lяс,l,ься вr*,с,гll в

lаIg]адах, установа , у штатi яких вони с, роботу за спецiальнiстю у \tежах
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, ]t]чого часу за ocHoBHoIo посадою з виплатоlо тм до 25 rзiдсо,гкiв

_ j_]ового окладу лiкаря вiдповiднот сгrецiальтtос,гi.

Зазначена робота керiвникiв закладiв охороIIи з2lоров'я та ycTaI,IoB

_ _з-lьного захис.гу населен}tя - лiкарiв r,a Тх засl,упtlикiв - lliKapiB по}]иtIна

. __lцlраяt?тись у вiдповiдltих медичних докумеtI,гах,

Коr-,кретний розмiр Ilих llоtlла1, ус,I,аllовJlЮСl'I)ся керilзttиком закладу,

- _..нови залежr{о Bi:r ква.lliфiкаrцiТ llpaLtiBtlиKa, cK:tajlltocTi ,га обсяl,у

i -.trН\lВоних робiт.
-]оплата за роботу в нiчний час:

_ працiвникам за роботу в нiчний час у розмiрi з5 % l 50 % tlосадовоI,о

.-.]-]}. Нiчним вважасться час з22 год. вечора до б год. ранкУ (ДолатокJt9)

.]оплати за науковий ступiнь:

- прачiвникам, якi мають науковий ступiнь: /loкTopa rrаук - 25 О/о 
ДО

-]:Iового окладу; кандида1а наук - |5 о/о до посадовоI,о oKJla/(y,

Зазначенi доплаr.и вс,гановлюIоться tIраtlitзttикам, якшО Тх дiя-rrьtliс,rь за

:..фi.rем (медична, фармацевтична, наукова ],ошо) збiгасться з наявl{им

,-, IоВИМ стуllегtем, За наявносr,i в llраLliвttикitз /lBox Ilаукових стугlенiв

_ _ ...lата l]становJIюсl,ься за о/tним (виttlип.л) ltау,коtзим с,гуIlсltсм,

Jоl1.1tати за tlауковий cтyrliltb tlроваJlЯl'llСя як,]а OctloBtlOIo робоr,ок,l,,гак i

, ;r ltiсництвом у залежнос,гi вiл обсягу фак,гичгrо викоIIа[{оТ робоr,и,

Iншi доплати:
- працiвникам, зайня,гим на робо,гах зi шкi/lливими i ва;<киNlи }/jчlовами

:зцi. за результа1ами атестацiт робочих мiсць - до 12 о/о посадового окладу

J.o_raToK ЛЪ10);

- шеф-кухар, який не звiльнений Biдt ocltoBHoT робоr,и, з/liйсгltос,гься

-_ _r].]aTa в розмiрi 20 % посадового оклалу;

- гlрацiвникам, якi викорисl,овуIо'гь у робо,гi дсзillсDiкуючi засоби, а,гакож

..:i зайняr,i прибиранням ,гуалетiв за резуJlьтаl,ами атест,ацiТ робочих Micttb

i 'r о tlосолоl]ого окладу (!,олаток JYlrl l),

-+.1.5. Вст.аttовлюваl,и ltaclytltti rlаiltбаl]ки у мс)ка.х (lorrlty оlIJlа,ги lrраui:

l ) за .гривалiсr,ь безгtерервно'f робо,ги мсj(ичllи]\,1 i QlармаtIсв,гиliItим

:раuiвниi"Ш 
* посадового окладу _ при стажi робот.и понад з роки;

- 2О % посадового окладу - при стажi роботи понад l0 poKiB;

- зо %пОсадовогО о ладУ - при стажi роботи понад 20 poKiB;

кожного мiсяця за ocHoBHoIo посадою та приНадбавки нараховуються

роботi за сумiсництвом.
20



2) за почесне звання (заслужений> - 2О % посадового окладу,(народний) - 40 О% посадового окладу;
3) працiвникам можуть встановлюватись надбавки за високi досягненняу працi, виконання особливо важливоТ роботи (на строк iT виконання) занаявностi економii фонду оплати прачi ск;lаднiсть, напруженiсть у роботi -до 50 0% посадового окладу;
4,I,6, Надавати медичним та фармацевтичним працiвникам матерiальнудопомогу на оздоровлення пiд час надання щорiчноТ вiдпустки в розмiрiПОСаДОВО'О on{laY (СТаВКИ ЗаРПЛаТи) вiдповiдно до постановови кму вiдl1,05,20l1 J\ъ 524 <Питанн" onnur" Працi працiвникiв установ, закладiв таорганiзацiй окремих галузей бюджЪтноТ сфери>. Iншим працiвникамнадаватИ матерiаЛьну допомогу на оздоровлення один рЕIз на piK у розмiрiодного посадового окладу у межах фонду оплати працi.

надавати В межах фонду оплати Працi матерiальну допомогу наПОХОВаННЯ У pu:i cMepTi працiвника .u*пuду або йЬго близьких родичiв(rружини, чоловiка, дiтей та батькiв).
4.1.7 . Заробiтну плату виплачувати працiвникам за фактичновiдпрацьований час за мiсцем роботи в робочi дня два рази на мiсяць: до l8числа поточного мiсяця та остаТочна виплата - до 03 чисJlа настугIного

rtiсяця за умови свосчасного фiнансування.
при цьому, сума заробiтнот плати, що виплачуеться за першу половину

uiсяця (аванс), не може бути нижче оплати за фактично вiдпрацьований час з
розрахунку посадового окладу працiвника.

4,1,8, У разi коли день виплати заробiтноi плати збiгаеться з вихiдним,
святковим або неробочим днем виплачувати iT напередоднi.

4.|.9. Виплачувати заробiтну плату за весь час щорiчноi
пiзнiше нiж за три робОчих днi до iT початку (ст. 2l Закону '

вiдпустки>).

вiдпустки не
Украiни uПро

У випадку пiдвищення посадових окладiв застосовувати коригуючi
коефiцiснти для розрахунку заробiтнот плати за перiол щорiчних вiдпусток.

4,1,10, При переведенi працiвника на iншу нижчеоплачувану роботу,проводити оплату працi згiдно трудового законодавства.
4.1.1 l. ОплачУвати fiоботу в святковi, неробочi та вихiднi днi у розмiрiподвiйноi годинноi або денноi ставки - якщо роботи виконувалась у межахriсячноТ нормИ робочогО часу, та у розмiрi подвiйноi годинноi або денноТставки понад оклад - якщо робота проводилась понад норму робочого часу.ъзначена оплата проводиться за фактично вiдпрацьований час (ст. l07 КзппУкраIни).
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4,1,|2. ЗабеЗПеЧити проведення iндексацiТ заробiтноТ плати працiвникам
ЗГiДНО ПОРЯДкУ проведення iндексацiТ грошових доходiв наQелення,
ЗаТВеРДженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд |7.07.200З р,
}ф l078, а також iнших aKTiB законодавства за умови, що величина iндексу
СПОЖИВЧИХ цiн перевищила порiг iндексацiТ, який установлюсться в

розмiрi |0З%.

4.|.l3. Зберiгати середнiй заробiток за основним мiсцем роботи за
\tедичним i фармацевтичним
пiслядипломноi освiти для
перепiдготовки як за основним

працiвникам, якi направляIоться до закладiв
пiдвищення квалiфiкачii, пiдготовки i

мiсцем роботи, так i за сумiсництвом.
штатному розписi найменування посад

ПРаЦiВНикiв У вiдповiдностi з чинною редакцiсю Класифiкатора професiй,
!'ВО€ЧаСНО ВНОСИТИ, за необхiдностi, вiлповiлнi змiни /1о Колек,гивttоI,о
_]оговору та додаткiв до нього,

У разi несвоечасного приведення наймеllувань trрофесiй (посад) у

4.I.14, Затверджувати в

Колективному договорi у вiдповiднiсть до вимог чинного
працiвники продовжують користув атися пiльгами та
встановленими для вiдповiдних професiй 1посал).

4.|.|5. Застосовувати до працiвникiв передбаченi цим
-]оговором заходи матерiального стимулювання за якiсне
виконання виробничих завдань та норм працi, рацiональне
обладнання та технiчних засобiв тощо (Щолаток 12).

законодавства,

гарантiями,

колективним
та свосчасне
викорис,гання

4. 2. Профком зобов' язуеmься:
4.2.1, Здiйснювати контроль за дотриманням законодавства про оплату

ПРаЦi, У Т.ч. за свосчаснiстю виплати заробiтноТ плати згiдно нормативних
aKTiB i затвердженого графiка, пiдвищень посадових окладiв та доплат, у т.ч.
працiвникам, зайнятим на

небезпечними умовами прачi.
важких робоr,ах, роботах iз шlкiдливими i

4.2.2.ЗДiйснювати контроль за проведенням iндексацii грошових
ДОХОДiВ i кОмпенсацii втрати частинi зарплати у зв'язку з порушенням
TepMiHiB ii виплати.

4.2.З. Здiйснювdти контроль за формуванням посадових окладiв, доплат,
надбавок працiвникам шляхом делеryвання представника Профкому до
складу тарифiкацiйноi KoMiciT.

4.2.4. Порушувати питання про притягнення до дисциплiнарноТ,
алмiнiстративнот вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством осiб,
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:,1ЧIlttХ у невиконаннi вимог законодавства про опJIату працi, умов оIIлати
-:эцi, передбачених Ко-тtективним договором.

4. 3. Cmopott u DoMoB LlJ,l uся:
-+.3.1. Спiльно визначати та затверджувати умови оплати праrli

,:-.цiвникiв Пiдприсмства шIляхом роботи тарифiкацiйгrоj. KoMicii, ввести до
- -,.--.]_]\, KoMicii представника Профкому,

-+.3.2. L{е rrрийма.ги в о/lI{ос,гороt{}Iьому rlоряltку piltlelttlя з пи.гаI{I) оIlJlа.ги
::tti, rцо rrогiршуIоть умови, BcTatiot]Jletti ltим Ко,,lсltгивt]им /lol.()l]opoM.

-+.3.3. Повiдомляти гrрацiвгlикiв г]ро заllроваl{жеtJIIя }lоlзих або змiну
,_ r'lЧIlХ умоВ працi В бiК погiршеннЯ не пiзttiшIе, яК за дtsа мiсяцi до l'x
j-ровадження або змiни.

J,з,4, Свосчасно проводити уточнення розмiру заробir.rIоj' l1-1lа,rи
:,цiвникiВ У зв'язкУ iЗ змiною piBHiB освiти, присвоснням Тм учеIlоI.о

- ,-, пеня, почесного звання, присвосння (пiдтвердя<енtlя) квалiфiкаLtiйноТ
, _. егорiТ, стажу роботи, за пiдсумками атестацiТ ,I.о[Iо.

],3,5, Свосчасно ознайомJIIоваl,и праrliвникiв у разi заIlроl]а/l)кеtlItя tIових
,,1,_rB оплат.и працi.

р()з/UJI 5
()хороr |А llрлl lI

5. ]. Робоmоdаве ць зобов'язуепtься :
_ý.1.1. Створити на кояtному робочому мiсцi на.,lежгti, зzlоровi ,га безllечtti

_ ,:,rBt, працi, забезпечити належнi санiтарно-гrобуr,овi умоои вiлllовiдllо до
:,:"1Ог КЗпП УкраТtlи, Закону УкраТни,,Про охорону гlрацi>>, саtlir.арних Llорм-_ iрзвил.

З MeToto створення здорових ],а безпечrtих умов праrli пос,гiйно
. -,_\.коналIовати мехаrtiзм безперервI]ого функчiоrIуваIJIlя е(lек.гивгtоi.
_ - ге\lИ управ-тtiння oxopoнolo праrli (лалi-СУОГI) IIа I Iiлrrрисмсr.вi,
-,.-'ЗПеЧИВШИ, зокрема, дотримання I]имоI, Закогrу Украi'rlи <IIpo охоронч
:_-.ili>>, itttлих норма-гиВних ак,гiв lI(одо:

- вIlроваДже}Il{rl rrа [liлlrрисмсr,вi сисl,сми уllраI]J]illtrя охороtIою llparti;
-с,гвореIIНя tIa I Iiдrrрис:мс,гвi с:tужби з охороtIи tlpatli, забсзtlс,.lсltня

_.энiзацiйно-методичIJого керiвtrиrt.гва lТ робоr.окl, зокрсма. загвсрil)ксtIня
"оженнЯ про гlеi', прав та обов'язкiв гrраlliвlrикiв слуrкби, розроб-lIеt{ня

_,_-,tJхiдноТ норматиI]но - l.ехнiчrrоi допуr.,,iацir i .".zt.,or,rl ij.B дiю;
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- н€uIежного утримання булiвель i спорул, здiйснення
технiчного стану обладнання та устаткування щодо Тх
використання;

контролю
безпечного

- усунення причин, що призводять до нещасних виладкiв, професiйних
захворювань та здiйснення профiлактичних заходiв, визначених комiсiями за
пiдсумками розслiдування таких випадкiв;

- контролю за дотриманням працiвниками технологiчних процесiв,
правил поводження з машинами, механiзмами та устаткуванням,використанням засобiв колективного та iндивiдуЕUIьного захисту, виконанням
робiт вiдповiдно до вимог законодавства з охорони працi;

- розроблення та затвердження положень, iнструкцiй, iнших локальних
нормативних aKTiB, встановлення правил виконання робiт i поведiнки
працiвникiв у примiщеннях зi шкiдл ивими факторами на робочих мiсцях,
вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB , о"оропr працi;

- вжиття термiнових заходiв для наДання допомоги потерпiлим,
за]ученНя (за необхiдностi) професiйних аварiйних (рятувальних) служб i
формувань у разi виникнення на Пiдприсмствi аварiй танещасних u"пuйi.,''

Забезпечити умови працi, оснащення робочих мiсць, режим працi та
вlдпочинку при роботi з комп'ютерною технiкою вiдповiдно до державних
санiтарних правил i норм роботи з вiзуальними дисплейними термiналами
еIектронно-обчислюв€UIьних машин, вимог щодо безпеки та захисту здоров'я
працiвникiв пiд час роботи з екранними пристроями.

5.|.2.IнформУватИ пiд пiдпИс працiвникiв пiд час укладання трудового
,Iоговору про умови працi на Пiдприсмствi та про наявнiсть на Тх робочомушiсцi небезпечних та шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не усунуто,rожливi наслiдки iх впливу на здоров'ята про права працiвника на пiльги та
ю}lпенсацii за роботу в таких умовах вiдповiдно до чинного законодавства та
Ко-rекти вного договору.

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

5.1.4. Проводити за встановленим графiком навчання, iнструктажi та
шеревiрку знань з питань з охорони працi посадових осiб ,u прuцЙикiв, якi
зайнятi на роботах з пiдвищеною небезпекою.

не допускати до роботи працiвникiв, в т.ч. посадових осiб, якi не
цройшли навчання, iнструктаж i перевiрку знань з питань охорони прачi.

До виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та тих, що потребують
црофесiйного добору, допускати працiвникiв виключно за наявностi
шсновку психофiзiологiчноТ експертизи.

5.1.5. Забезпечити згiдно iз Законом УкраТни <<Про загальнообов'язкове
лЁр,кавне соцiальне страхування> Bci найманих працiвникiв Пiдприсмства,

- . . _] Закоtr), YKpai'rll.r <rllpcl oxtlportv ltpattill
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j,:\^\Ре\{а, своечасне та у повному обсязi перерахуванIIя сl(иноt.о соцiальttоl.о-_-.-anY'U.

5,1,6, На вимогу працiвника розiрвати трудовий договiр у визIJач ений-;{\I TepMiH, якщо на Пiдприсмствi'пa ,ппо'уються вимоr.и законодавства про,,..орону працi або умови Колективлlоl.о llоговору з tlих ]lиl.аtlь з виllJlаl.ою

"'uТiТУ 
ВИХiДНОТ Допомоги в розмiрi .гримiсячноI.о заробiткуl7.J,],/, укласти договори страхуванI-Iя :tiKapiB, фахiвцiв з IJепов1Iою:,:lllою МеличноIо ocBiTolo ,га моJIодшоI,о мед{ичItоl,о персоllалу на вигlадок-'оiку'вання BiPYcoM iмУгrолефiцит'у JIIо/iиIIи l:а iгrсрiкуI]аtltIя I-сIlа,гиl.ом tti/l час:.:;rОН3}lНЯ НИМИ rlрофесiЙгlих обов'язкiв. lS

5, j ,в, Забезпечити свосчасну розробку i виl<оtlання KoMlll]e*cllиx заходiв-t]_]o досягнення встановлених нормативiв безгtеки, гil,iсгrи гrрацi l.a,,:эобничого середовища, пiд"иut.,,п" i.ny,ouo.o рiвrrя охорони llрацi,,::обiгання випадкам виробничого травматизму, професiйItоI.о-:\ворювання, аварiям i пожежа, 'О (Додаток J\Ъ l3).
5.1.9. Спiльно з ПрофкомоN{:
- розробЛяти irlшi локальнi норматиI]нi акти r,a ,гехнiчFlу 

документаttilо з- i,t)РоНИ працi, а такоЖ розробля.ги щорiчrrо заходи щодо запобiгаttня,,:эобничому травматизму, приведення робочих мiсlць у вiдповiдrtiсть до:.:\'ог законодавс.гва rlpo з oxopolry працi;
- здiйснtова,гИ аналiЗ с.гаIlУ охороIIи rrparli .га tIриl.{и}I lзиробни,tоl.о,:.]в\lа,гизмУ i lrрофеСiйrlиХ захtsорlоваttь, вико}tаlltlя tteBillK.ltaдtttlx захо:Iiвr_]_]o iх погtереджеIi }{я.

5.1.10. Раз на piK надавати 11рофкому lrrформаLlirо I]ро с.ган охорони-lецi, причини аварiй, Нещасних випадкiв i прфесiйrlих захворtовань, i lrpo::\о-fи. яких Rжи'о для Тх усуtIення.га дJlя забезлеченltlt гrа Iliдгrрисмс.гвi. ,,1ов i безпеки працi на piBHi нормативних вимог.
5, t,l l. Не рiдшrе одного разу FIa п'ятL poKiB, зокрема, й у разi:]Г_\'},1еНтованого звернення Профкому або працiвника про'наявнi .ta його:..,,,бочомУ мiсцi несприя,гливi умови працi, прово/Iити аr.ес.гацitо робочих,li"-ць за умовами працi , ДЛя чого створити атес,гацiйltу KoMiciltl, вкJlючивtпи

-,,) iT складу представникiв Профкому, ,. р.rупы,аl.ами якоl' розроб.irя.ги_:\о_]и щодо приведеIrня (по.lliIlшеttня) умов пра.li у вi,tlповiднiс.гь з вимогами. з:-lаментiв' директиВ, конвенцiй' a..ul,rrupri", iгllllих норма.гивI]их aKT.iB з_'чОРОlJИ ПРаЦi.
5,1,12, Забезгlечити ilaJIeжIle r,ехltiчllс уl,римаIJIlя маIIIиll. мехаtliзмilз,' ,орул, бУдiвель, виробничого об:lалllаrrня' i усr,а,гl(уван}lя щоjIо l'х

. _ , . 
__5 

Закону Украi'ни кПро oxoporly працl))-, J ст. б Закону Украi'rlи uПро охорону праrti>
llCl'0HOt]? КабiнетУ MiHrcTpiB YKpai'rrlr'Biл Iб lttовr.ttя l998 р. Л9 l642:, l0 ЗаконУ YKpal'Hll uПро охорЬну npur:,,
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JJIlL'ч}JоГо ВИКорис'гаIIIlЯ' lIроВоllИ'ГИ rrсрiоllИЧtlо, зl,iltltо з I]имоI.ами: _-\l1\I?l'ивIJих акr,iв з охорони праlli, ексгlср,гизу i'x r.схltiчl.tсll.о cl.atIy.5,1,13, Забезllеt{уtsати безкоLttl,овllо lrpalliBtIиKiB, якi lIрацtоюl.t, tIа_ _,t5oTax з шкiдливими i небезл.ечними yrouur" tlрацi, а також на робоr-ах,_ з'язаних iз забруднеFIllям, iнфiкуваrrп"n'' uOo здiйсrlrоr]аних в IIесприятJ]ивих-:'.!ПеР3ТурниХ 
умоваХ санiт.арним ].а спеlli льlJим о/lягом (зокрема,, :,1п-lектами санiтарного одягу -хаJIатами, хiрург,iчними кос.гюмами),- ..цвзуттям i iншими засобами_ iндивiдуального захис.гу (лалi-ЗIЗ) заr - . f новленими нормами (Додаток ЛЬ l4).

роботодавець перед вилачею зIз повинен llоiгrформувати гlрацiвttика: l ризики для його житl.я та здоров'я, вiд 
"о"* 

йu,.о захиlltаl.име. :.;iсгування цим ЗIЗ.
_5, l , ] 4, Забезпечи'и за paXyI{oK I IiztгIрисмс,гва llранFIя, знсзараження,-.,бi в iндивiltуаJlьного захис.l,у.
_ý,l ,l5, Забезпечи,I,и у разi IIсрсдчасtIоI-о зIIоlIIсIllIя Iic з вi,]Llи llрачiвtIика,;;.r:ТiИ.lЗiДУа:rЬНОГО ЗахИс'у ct]ocLIactIy l'х .замitlу, :]а paxy}IoK

5, l , l б, Забезпечити безоплатно гrрацiвtrикilз мий' Iими, ан-I,иссIIт ич..лими- lIlешкодх(уIочими засобами у вiдirовiдr'осr.i /lo 
"",,r,о.о закоIIолавства,:зl'ни, у т,ч, забезпечити наявнiсть .,JOCT?'I]'Oi' KiлtbKocr.i миJIа,=JКО{Ж}ючих засобiв бiля умивальникiв (Додаток лt l5).5,].l7. Налавати працiвпикам Пiдпр"Й..,.uu, {о праlllоIо.l.ь в xoJrollнy,r.' РОКУ На ВiДКРИТОМУ ПОВiТРi або в ,unp"r"* неоtIаJIюваIIих llpt.tlvtitt{clllrяx-'':ll1Ц'g)' СmОРОЭtСаМ,, ПРuбuУальнLtк meptttпopit') та ittttlим ка.геl.орiям:-,iiвникiв у в.ипадках, передбачеFIих aunonoouBc1,I]oN,J ctleцia.llbHi гlсрерви. tlбiгрiвання i вiдпочинку якi включаIоl.ься у.робочий час (Долаток ЛЪ lб),

, .r::,;_.Об;tаЛttа'ГИ 
1-1РИМiItlеItIlя /lJ]я обirрiваllгlя ; оiлl,пчиtlку .гаких

-i. l. l 8. Забезпечува.ги в осittllьо-.]имовий rrсрiо: с.гiйкий,t.емllсра,гчрlrий-:.ii\I у виробничих .га слутсбових ltримilцеrtltях lli;lrlрисмс.гва зt.iдitо з: - 
-:новленими нормами, щорiчrtо виконувати заходи з пiдготовки- _.lчеtlих примitлеtlЬ до роботи в такий перiод у т.ермilrи .lto l5 жов.I}tя, аJIе-- _.:зtliшlе да^ги початку опалIоtsального сезону.

-i,1,19, Органiзувати за рахунок Пiдпр".йства проведеIiFIя rloпepe/lllboI.o].i прийняттi на роботу) та п.рiод"чнr* медичних оглядiв працilзllикiв-],,l_]iТоК лъ 17), шорiчно'о профiлuпr"чпо.о флюорографiчllого обстежеIIня: _ :, ПрацIоючих I]a вияI]Jlення ,губерку.,iьозу, а ,гако}к tllорiчllоl.о- 
- l'ЯЗКОВОГО МеДичFIого огляду гrрацiвl-rипlп Ъiком l{o 2 I poKlz.[{а прохаtIня праЦiвника ор.аr-,iзуu а.ги длЯ tIbol.o Irозачерг оtзиймеличний' ' I] Межах ВИЗНаЧеIJих ctlaxiBЦiB, якtIlо гlраrtiвI]ик ,,о,,;r,,уa ltоt-iрtшсttня, ,:::-, СВОГО З/lОРоВ'я з умовами Ilpalli. irри .ro;;,u;;;;nonj ,,,roro_i,^eHlti
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працiвником медичного огляду зберiгати за
заробiток за час такого огляду.

ним мiсце роботи та середнiй

5.1.20. Вiдсторонювати вiд (не допускати до) роботи працiвникiв, якi
вчасно не пройшли обов'язковий медичний огJIяд (як з поважних причин, такi внаслiдок ухилення вiд його проходження) oKpiM випадкiв, коли це
врlзначено державними органами влади (урядом) або Законом.

5.1 ,21 . Перево дити працiвникiв, якi потребуrоть за станом
надання ;rегшот роботи, за iх згодою, тимчасово або без обмежеtlня
на iншУ (легшу) роботУ вiдповiдно до медичного висновку. Оплату
таких випадках проводити згiдно з чинним законодавством.

5.|.22. ПроводИти систематичний аналiз стану захворюваностi i випадкiв
тимчасовоi непрацездатностi та вживати заходiв щодо Iх усунення.

5.|.2З. Органiзувати проведення своечасного розслiдування i облiку
кожного випадку травмування працiвникiв на територiТ Пiдприемства або узонах обслуговування, нещасного випадку, професiйного .u*ъороuання або
aBapii на виробництвi. Забезпечити безумовне виконання зазначених
комiсiею з розслiдування нещасного випадку на виробництвi органiзацiйно-
технiчнИх заходiВ щодО усунення причин нещасного випадку на робочому
rriсцi для запобiгання Тх у майбутньому.

5,|.24. ЗберiгатИ середнЮ заробiтну плату за працiвником на перiод
припинення роботи, якщо створилася виробнича сит,уацiя небезпечн€l для
l"lого життя або здоров'я, або працiвникiв, якi його о,гочують. Факr, наявнос.гi
такот ситуацiт пiдтверджусться фахiвцем з охорони працi Пiдприсмства за
\частю представника Профкому, а також страхового експерта Фонду
соцiальногО страхування, а у разi виникнення конфлiкту - вiдповiдним
-]ержавним органом нагляду за охороною працi за участю представника
Профкому.

5.|.25. Зберiгати за працiвниками, якi втратили працездатнiсть у зв'язку
з нещасНим випаДком на виробництвi, мiсце роботи та середню заробiтну
пJату на весь перiод до вiдновлення працездатностi або встановлення
iнвалiдностi. У разi неможливостi виконання потерпiлим попередньоi роботи,
забезпечити його перепiдготовку та працевлаштування.

5.1.2б. За порушення нормативно-правових aKTiB з охорони праui
притягати винних Працiвникiв до вiдповiдальностi згiдно з законодавством.

5.|.27. Не залучати жiнок до важких робiт та пiдйому i перемiщення
важкиХ речей, вага якиХ перевиЩус встановленi для них граничнi норми2''.

5.1.28. ЗастосовуватИ до прачiвникiв заходи економiчного
стимулювання за участь та iнiцiативу у здiйсненrri заходiв щодо пiдвищення
рiвня безпеки та полiпшення умов працi2l.

- Граничнi норми пiдiймання iперемiщення важких речей lкiнками. затверд)+(енi наказоrl l\1оЗ }'KpaTHrr Bi.l,l2.l993р.М24l
- ст 25 Закону Украi'ни <<Про охорону прачi>
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5. 2. Пр оф ком зо бо в' язуеmься :

5.2.|. Здiйснювати громадський контроль за додержанням законодавства
про охорону працi, створенням безпечних i нешкiдливих умов працi,
н€Lпежних виробничих та санiтарно-побутових умов, забезпеченням
працiвникiв спецодягом, спецвзуттям та iншими засобами колективного та
iндивiдуального захисту.

5,2.2, Здiйснювати контроль за наданням пiльг iкомпенсацiй за роботу в
шкiдливих i небезпечних умовах, вiдшкодуванням шкоди, заподiяноТ
здоров'ю працiвника.

5.2.З.У разi загрози життю або здоров'ю працiвникiв вимагати вiд
Роботодавця негайного припинення робiт на робочих мiсцях, структурних
пiдроздiлах в цiлому на перiод, необхiдний для усунення загрози життю або
здоров'ю працiвникiв.

5,2.4.Iнформувати працiвникiв про Тх права i гарантiТ в сферi охорони
працi.

5.2.5. Брати участь у:
- розробцi програм, положень,- розрооцl програм, положень, локальних нормативних aKTlB з питань

охорони працi на Пiдприемствi;
- проведеннi атестацii робочих мiсць, а за iT результатами вносити

пропозицiI щодо полiпшення умов працi, медичного обслуговування,
оздоровлення працiвникiв, надання Тм вiдповiдних пiльг i компенсацiй;

- розслiдуваннi нещасних випадкiв, професiйних захворювань, аварiй,
складаннi aKTiB про нещасний випадок на виробництвi, готувати своТ

висновки i пропозицiТ, представляти iнтереси потерпiлого (за необхiднос,гi) в

судовому порядку, в iнших органах i установах з окресленого питання;
- органiзацii i проведеннi навчання з питань охорони прачi.
5.2.6. Заслуховувати I{a засiданнях Профкому звiт Роботодавця, про

виконання ним нормативно-правових aKTiB з охороlrи lrраrli.
5,2.7. Направляти Роботодавцю таlабо власнику I1iдприемства таlабо

органам державного нагляду з питань додержання законодавства IIро

охорону працi подання у випадках, передбачених законодавством.
5,2.8. Сприяти роботi громадських iнспекторiв з охорони працi,

представника та KoMicii з охорони працi Профкому.
5.2.9. Проводити навчання профспiлкового активу з питань охорони

працi.

5. 3. Пр а цiв tt uкu зо бов' язу юпlься :

5.3.1. Вивчати та виконувати вимоги IJорматиI]rrо-правових та
Fiормативних aKTiB з охороriи працi, /1оl]сдеt{их /lo }Iих у t]cTaнoB"leHo\I\

порядку, правиJl ексгrлуа,гаuiТ медичtlоl аllара,гури, ус,га,гкуt]аtlIlя. \IalLllIIl.

rtеханiзмiв та iншlих засобiв, що використоt]уIо,гься в робоl,i. I1оt]о_l/hс,tlilя ]

.-riкува.пьними газами тощо.

нормативних aKTiB питань
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5.з.2.належно використовувати в роботi засоби iндивiдуального i
колективного захисту.

5,3,3, Проходити в установленому законодавством порядку попереднiй
та перiодичнi медичнi огляди.

5.з.4. !бати про особистУ безпеку i здоров'я, а також про безпеку i
здоров'я оточуючих людей пiд час перебування на територiт [1iдприемства.

5.3.5. Своечасно iнформувати вiдповiдних посадових осiб про
виникнення небезпечних i аварiйних ситуацiй на робочому мiсцi, дiлянцi, в
структурному пiдроздiлi. особисто вживати заходiв щодо Тх запобiгання та
усунення.

5,3.б. Вiдмовитися вiд виконання дорученоТ роботи, якщо створилася
виробниЧа ситуацiя, небезПечна для ix життя чи здоров'я або для людей, якi
iх оточують або для виробничого середовища чи довкiлля.

5.з.7, УтримуВа^гися вiД курiння тютюнових виробiв та електронних
систем доставки нiкотину на територiт Пiдприемства.

роздIл 6
соцIАЛьно-трУдовI пIльги, гАрАIl-Гti тд компЕнсАцIТ

6.1 . Робоmоdавець зобов'язуеmься:
6,1.1. При наявностi фiнансування надавати працiвникам матерiальну

]опомогу на оздоровлення у розмiрi не менше посадового окладу пiд час
надання основноI щорiчнот вiдпустки (Додаток лbls).

6,L2. Створити спiльно iз Профкомом на паритетних засадах комiсiю iз
3аг€Lпьнообов'язкового державного соцiального страхування та забезпечити
належнi умови iT дiяльно cTi22.

6. 1 .з. Органiзувати лiкувально-профiлактичну допомогу для працiвникiв
пiлприемства, зокрема, шляхом позачергового медичного обслуговування
працiвникiв.

6,|.4.Щомiсячно перераховувати на рахунок Профкому кошти на
х_чльтурно-масову, фiзкульТУРНУ, спортивно-оздоровчу роботу у розмiрi l %
фонду оплати працi Пiдприемства.

6.1.5. Визначати категорiТ працiв.tикiв, яким зzu]ежно вiд умов працi за
результатами атестацii робочих мiсць можуть призначатися пенсiт за рахунокхоштiВ ПiдприеМства (KpiM тих, що фiнансуються чи дотулються з бюджЪту),
zL,Ie не ранiше нiж за 5 poKiB до досягнення пенсiйного BiKy23.

б.l.б. Завчасно, €lJIe не пiзнiше нiж за 1 каленДарний мiсяць до дня
]осягнення працiвником встановленого законодавством пенсiйного BiKy,

- -i ст, 30 Закоlrу Украi'ни кПро загальнообов'язкове державне соцlаJlьt{е с грахуванllя
: ]ПОВlДНО ЛО ПОРЯДКУ ПРИЗНаtlСННrl Пенсiй за рахунок KolltTiB ,,iл,,р,п.rсi, та органiзаLtiгt oKncrt t..,:_-- "рiяпt праuiвltикiВ за рсз)льта,гами aTecTaItij' ptlбo.tttx viсц,, ,,i .\ \lol,]il\tl! ,,рr,,r. ;;;;.,г , .'. 

'
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письмово повiдомити його про виникнення у нього права на пенсirо, зокрема,
на пiльгових умовах.

Сприяти у наданнi (одержаннi) працiвниками документiв, необхiдних
для призначення пенсii.

У 10-денний TepMiH з дня одержання вiд працiвника письмовоТ заяви
оформити Bci необхiднi документи i направити Тх до органу, що признача€
пенсiю, за мiсцезнаходженням пiдприсмства або видати документи
працiвнику для самостiйного звернення до вiдповiдного органу за мiсцем
проживання (реестрацiТ).

6. 2. Проф ком зо бо в' язу еmься :
6.2.|, Здiйснювати культурно-масову, фiзкультурно-спортиI]ну i

оздоровчу роботу за рахунок коштiв, перерахованих Роботодавцем на
вiдповiднi заходи та, додатково, коштiв первинноТ профспiлковоТ органiзацiТ,
за рiшенням профспiлкового KoMiTeTy.

6.2.2, Контролювати питання оформлення на Пiдприсмствi документiв
для призначення пенсiй працiвникам, зокрема, щодо:

- визначення працiвника Пiдприсмства, до посадових обов'язкiв якого
наJIежитЬ оформлення докУментiв для призначення пенсiй працiвникам;

- перевiрки правильностi записiв У трудових книжках осiб, якi
найближчим часом виходитимуть на пенсiю та вжиття заходiв Для
витребування необхiдних додаткових документiв;

- налагодження на Пiдприсмствi наJIежного облiку i зберiгання
документiв, якi пiдтверлжують перiоди роботи працiвникiв та отримувану
ними заробiтну плату;

- забезпечення належного облiку i зберiгання документiв, якi
пiдтверджують право працiвникiв, зайнятих на роботах зi шкiдливими та
важкими умовами працi, на пiльгове пенсiйне забезпечення.

6.2,З. ОЗНайОМлювати членiв Профспiлки з новими нормативно-
правовими актами з питань житлово_комунаJIьних пiльг, соцiального та
пенсiйного страхування, надавати консультативну та методичну допомогу з
цих питань.

6. 3. Сmоронu doMor uлuся:
6.з.1. Контролювати цiльове використання коштiв на культурно-масову,

фiзкультурну i оздоровчу роботу.
6,з.2.сприяти користуванню найманими працiвниками можливостями

щодо медичного обслуговування, путiвками до оздоровчих i профiлактичних
закладiв та iншими послугами i пiльгами згiдно зi С,га,гутом Пiлприемства та
цим Колективним договором.

6.з.з. СприятИ,га надавати перевагу у призначеннi головою KoMiciT з
соцiального страхування одного з членiв Профкому.

з0



гАрАнт,Т д,"'r?'#Ё i, n. о.к ому
7.L Робо 'язусmьсп:
7,1,1, Без ти Профкому примiщення з yciM необхiднимобладнанням, нням, освiтленням, прибиранням, транспортом,охороною для забезпечення його дiяльностi, а ,uno* для проведення

профспiлкових заходiв тощо.
7,L2. Надавати на запит Профкому у тижневий строк всю необхiднУ

iнформацiю з питань, що € предметом цього Колективного договору , сприяти
реалiзацiт права Профспiлки iз захисту трулових i соцiально-економiчних
iHTepeciB працiвникiв.

7,1.З. Забезпечити участь представника ПрофкомуJ дqчrр llу'-лUlсlбпика rrp()pкoMy Унарадах, засiданнях тощо, завчасно iнформувати Профком
проведення та порядок денний.

виробничих
про дату l'x

7 ,1.4. Забезпечити вiльний доступ членiв Профкому до матерiалiв,
документiв, а також фiзичний доступ до ycix пiдрЬздiлiв i Ъпу*6пiдприсмства для здiйснення наданих Профкому повноважень щодогромадського контролю за дотриманням законодавства про працю, cTaIIoM
охорони працi, виконанням Колективного договору.

7 .1 .5. Забезпечувати Профкому можливiсть розмiщувати власнуiнформацiо у примiщеннях i на територii Пiдприсмства в доступних дляпрацiвникiв мiсцях.
7.1.6. Розглядати протягом 7 днiв вимоги i подання Профкому щодо

усунення порушень законодавства про працю та Колекr""по.о договору,невiдкладно вживати заходiв щодо ix усунення.
7,|,7 , Утримувати за наявносТi письмових заяВ працiвникiв, якi еЧЛеНаМИ ПРОфСПiЛКИ, ЩОмiсячно i безоплатно iз ,uрЬбir"от плати та

перерахОвуватИ у безготiвковому порядку протягом трьох банкiвських днiвпiсля виплати заробiтноi плати на рахунок Профкому (таlабо на субрахуF{ок
профкому У виtцестоящiй органiзаuiт 11рофспiлки; членськi (профспi.llковi)
внески.

7.1.8. Надавати членам Профкому, незвiльненим вiд cBolx посадових
обов'язкiв, вiльний вiд роботи час iз й.р.*."ням середнього заробiтку ллявиконанНя громаДськиХ обов'язкiв в iHTepecax членiв Профспiлки i .рулЬ"о.о
колективу:

- Головi Профкому - 5 годин на тиждень;
- членам Профкому - 2 години на тиждень.
7 .\,9. Увiльняти членiв Профспiлки вiд роботи iз збереженнялt

середнього заробiтку на час iх участi

J

як делегатiв (учасникiв) у роботi



конференцiй (з-борiв) первинноi профспiлковоi органiзацiт, а такожвищестоящих виборних органiв Профспiлки, iT органiзацiй.
7. 1.10. Змi_нювати умови трудового договору, оплати працi, притягати доДИСЦИПЛiНаРНОi ВiДПОВiДаЛьностi працiвникiв, Й обранi до'складу профкомулише за попередньою згодою Профкому.
7.1.\l. Звiльнення членiв Профкому, KpiM додержання загальноТпроцедури, здiйснювати виключно за наявностi пьпередньот згодиПрофкому.
7,|,|2, Надавати членам Профкому на час профспiлковоt-о навчання т.аiнших профспiлкових заходiв додаткову uiдпу.тпу тривалiстю до 6кЕlлендарних днiв на piK iз збереженням середнього заробiтку.
7 ,l,B, Надавати передбаченi цим Kon.nrr"nr, договором соцiальнiпiльги та заохочення для працiвникiв Пiдприсмства також штатнимпрацiвникам Профкому (зокрема, тим, якi працюють на виборних посадах).7.I.I4.IнформуватИ ПрофкоМ гrрО внесеннЯ змiн до Статутупiдприемства, якi cTocy.r"i" трудових та соцiально-економiчних прав таiHTepeciB працiвникiв.

гАрАнтIi прАцIв никА;:н#.?^,' киТв с ь к oi Mt съ коi
ПРОФСПIЛКИ ПРАЦIВНИКIВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я

8.1 ся:
8.1

Iг .. договlр з прачiвниками - членамикиlвськ никiв охорони здоров'я без попередньот
згоди Профкому у випадках:

- змiн в органiзацiТ виробництва
перепрофiлювання Пiдприсмства,
працiвникiв;

i працi, у тому числi реорганiзацiТ або
скорочення чисельностi або штатч

посадi або виконуванiй
стану здоров'я, якi

- виявленот невiдповiдностi працiвника займанiй
роботi внаслiдок недостатньоТ квалiфiкацiТ або
перешкоджають продовженню чiеi роботи ;- систематичного невиконання працiвником без поважних причинобов'язкiв, покладених на нього трудовим договором або правиламивнутрiшНьогО трудового розпорядку, якщо до працiвника ранiшезастосовув€UIися заходи Дисципл i нарно го або громадс ького стягt{ення 

;- прогулу (у тому числi вiдсутностi на роботi бiль11lе трьох годинпротягом робочого дня) без поважних причин;
- нез'явлення на роботу протягом бiльш нiж чотирьох мiсяцiв пiдряд в

результатi тимчасовоi непрацездатностi, не рахуючи вiдпустки по вагiтностi iпологах, якщо законодавством не встановлений тривалiший TeprliHзбережёння мiсця роботи (посади) при певному захворюваннi. За
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працiвниками, якi втратили працездатнiсть у зв'язку з трудовим калiцтвомабо професiйним захворюванням' мiсце робо.' (посада) зберiгасться довiдновлення працездатностi або встановJIення iнвалiдностi;- появи на роботi В нетверезомУ cTaHi, У cTaHi наркотичного аботоксичного сп'янiння;
- винних дiй працiвника, який

ToBapHi або культурнi цiнностi, якщо цi
до нього з боку Роботодавця;

безпосередньо обслуговус грошовi,
дiТ дають пiдстави для втрати довiри

- здiйснення працiвником, який викону€ виховнi функцii, аморальногогrроступкУ, Не сумiсного з продовженням цiсi.роботи.З метою визначення наявностi такого права, iнформацiя про вихiд(виключення) працiвника з членiв Профспiлки надасться Роботодавцю утриденний TepMiH з дня припинення членства.
8.1.2. Розглядати рекомендацiТ (пропозичiТ) Профкому у випадках:
- визначення переважного права на залишення на роботi при скороченнiчисельностi i штату працiвrrикiв за умов piBHoT tlродуктивностi працi таквалiфiкацiТ;

.у першочерговому порядку
iз повiдомленням про майбутн€

- визначення працiвникiв, яким
пропонуIоться BaKaHTHi посади одночасно
вивiльнення;

- визначення працiвникiв, яким
розмiр;

виплачуеться матерiальна допомога та iT

ого розмiру надбавок, доплат;

в за внутрiшнiм сумiсництвом,

в покладення обов'язкiв тимчасово
ння вlд свотх основних обов'язкiв,замiщення (тимчасове замiсництво) посад.

У разi неврахуВаннЯ зазначеНих рекоМендацiй (пропозичiй) Профкому,надавати вiдповiднi обгрунтованi заперечення.
8.1.З. На запрошення брати участь у засiданнях [1рофкому, зборах(конференцiях) первинноi профспiлковоТ орiаrriзачiТ.

8. 2. Профком зобов'язуеmься:
8.2.1 {отримуватися наступного порядку розгляду подання Роботодавцяпро надання згоди на звiльнення працiвника з пiдстав,'передбачених у пунктi8. l . 1. Колективного договору:
Профком розгляда€ в п'ятнадцятиденниЙ TepMiH обгрунтоване письмовеПОДаННЯ РОбОТОДаВЦЯ, Пiдписане керiвником пiдприЬr.r"u або iншоюособою, яка надiлена правом розiрвuп"" трудових договорiв з працiвниками,про надання згоди на розiрвання трудового договору з працiвником.
подання Роботодавця розглядаеться у присутностi працiвника, на якоговоно внесене, Розгляд подання за вiдсутпоari Працiвника'допускаеться .]llme
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за його письмовою заявою. За бажанням працiвника вiд його iMeHi можевиступати iнша особа, у тому числi uдuопur. Якщо працiвник або йогопредставник не з'явився на засiдання Профкому незЕшежно вiд причин,
розгляд заяви вiдкладасться до наступного засiдання в межах 15-ти денногоTepMiHy, Лише у разi повторного незkвлення працiвника (його представника),без поважних причин, подання Роботодавця може розглядатися завiдсутностi працiвника. Участь представника Роботодапц, np" розглядi цьогопитання не е обов'язковою.

ПрофкоМ повiдомляе Роботодавця про прийняте pirr_re'Ilя у письмовiй
формi в триденний TepMiH пiсrlя його прийняття. У разi rlpollycyy цьоI.оTepMiHy вважа€ться, що Профком Дав згоду на розiрвання 1,рулового
договору.

рiшення Профкому про вiдмову в наданнi згоди на розiрвання трудового
договору мае бути обгрунтованим та мiстити посилання на правове
обrрунтування незаконностi звiльнення працiвника або посилання на
неврахуВання Роботодавцем фактичних обставин, З8 яких розiрваннятрудовоГо договОру з праЦiвникоМ с порушенняМ йогО законних прав. У разi,якщо в рiшеннi немас обrрунтування вiдмови в наданнi згоди на розiрвu"п"трудовоГо договору, Роботодавець ма€ право звiльнити працiвника без згоди
Профкому.

Роботодавець ма€ право розiрвати трудовий договiр з працiвником JIише
впродовж мiсяця з дня отримання згоди Профкому. Полапп, про надання
згоди на розiрвання трудового договору з працiвником Робо.голавець подас
ло Профкому не ранiше нiж за один мiсяць до заплановаtlоТ .цатt| розiрваннятрудового договору з прачiвником.

8.2,2, Положення пункту 8.2.1. Колективного
застосовуються при звiльненнi працiвника у випадках:

договору не

- незадовiльного результату випробування, обумовленого при прийнят.гi
на роботу;

- поновлення на роботi праlliвника, якиЙ ранiше виконував цю роботу;- звiльнення керiвника Пiдприсмства (вiдокремп.по.о структурного
пiдроздiлу) його заступникiв, головного бухгалтера Пiдприемства, його
заступникiв;

- звiльнення працiвника, який вчинив за мiсцем роботи розкрадання (у
тому числi лрiбне) майна Роботодавця, встановлене вироком суду, який
НабРаВ ЗаКОННОТ СИЛИ, абО ПОСтановою органу, до компетенцil'якого входи1ь
накладення адмiнiстративного стяI.нен ня).

8,2,З, ЗабеЗПеЧИТИ НаДаНнЯ безоплатних консультацiй для членiв
профспiлки з питань прачi та iT оплати, охорони працi, пенсiйного
забезпечення, соцiального страхування та, за необхiдностi, представниц-гво
iHTepeciB членiВ ПрофспiЛки в KoMiciT пО трудових спорах (за наявностi).
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8,2,4, ЗабезпечИТИ орГанiзацiю та проведен}lя культурного дозвi лля длячленiв Профспiлки та iх дiтей в межах видаткiв tlа вiдгtовiднi заходи.
8,2.5. Забезпечити участЬ членiв Профспiлки та Тх дiтей у дитячо-юнацькiй спартакiадi та iнших спортивно-масових заходах, органiзаторомяких е Профспiлка. За необхiдностi ,rчдuuчr" допомогу у залученнi дiтей длянавчання у спортивних секцiях.
8,2,6, Надавати членам Профспiлки матерiальну допомогу при потребi удороговартiсному медичному лiкуваннi та в iнших випадках.
8,2,7 Забезпечити повне або часткове вiдшкодування документальнопiдтверджених витрат ciM'i, пов'язаних з похованням члена Профспiлки абочленiв його ciM'T в межах видаткiв на вiдповiднi заходи.
8.2.8. Забезпечити путiвками на санаторно-курортне лiкування,оздоровлення та вiдпочинок безоплатно або з частковою компенсаr(iсюBapTocTi для членiв Профспiлки, членiв l'x ciM'T в межах видаткiв навiдповiднi заходи.
8.2.9. Брати дольову участь в орг о-практичних ceMiHapiB,конференцiй, круглих столiв ,u культурну, науково-просвiтниЦЬКУ, патрiотичну та пр матику iз зшIученням

предстаВникiВ вищестоЯщих органiзац та вiдповiдних фахiвцiвiнших пiдприемств, установ, органiзацiи.
8.2.10. За необхiдностi вживати заходiв щодо документальногопiдтвердження працiвнику-члену Профспiлки статусу одинокоТ MaTepi(батька) з метою надання додаткових пiльг та гарантiй (сочiальноТ вiдпусткитощо), зокрема, шляхом створення KoMiciT, яка, за необхiдностi та наявнос.гiВiДПОВiДНИХ ОбСТаВИН, ВСТаНовлюватиме факт вiдсутностi участi батька(MaTepi) у вихованнi дитини за мiсцем iT по.riйпого проживання.
8,2,11,Здiйснювати контроль за станом лiкувально-профiлактичноТ

роботи з працiвниками - членами Профспi.llки, якi часто i 1ривалий часхворiють.
8,2,I2, Сприяти проведенню оздоровлення, сiмейного вiдпочинку та,riкування працiвникiв-членiв Профспiлки та ix неповнолiтнiх дiтей.
8.2.1З. Надавати допомогу у вирiшеннi побутових проблемнепрацюючиМ пенсiонерам, якi перебувають на облiку у профспiлковiй

органiзацii.
8.2.14. ознайомлювати членiв Профспiлки

правовими актами з питань житлово-комунальних
пенсiйного страхування, надавати консультативну та
цих питань.

8.2.15. Забезпечувати правовий .га соцiально-економiчний
вивlльнюваних працiвникiв - членiв Профспi-ltки.

новими нормативно-
пiльг, соцiального та
методичну допомогу з
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роздIл 9
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

9. 1. Сmоро нu doMoB uJ. uся:
9,1.1. Проводити соцiальний дiалог при реалiзацiт норм i положень

Колективного договору, в тому числi при пiд.о.оuцi прЪектiв наказiв,
розпоряджень, якi стосуються соцiально-економiчних i ,руло"r* вiдносин та
соцiальному захисту працюючих.

9.1 .2. Контроль за ходом виконання
комiсiсю, з розроблення, укладання,
колективного договору (Додаток NЬ l).

9.1.З. Надавати повноважним представникам
ocHoBi наявнУ iнформацiю та документи, необхiднi
за виконанням Колективного договору.

9.1.4, У разi несвосчасного виконання, невиконання зобов'язань за
Колективним договором, аналiзувати причини та вживати TepMiHoBi заходи
щодо забезпечення Тх реалiзацiТ,

9.1.5. ПiДСУМКИ ВИКОНанНя Колективного договору розглядати не рiдшеодного разу на piK (у першому кварталi) на Загальних зборах (конференшiТ)
найманих працiвникiв iз оформленням вiдповiдrlого Акту (додаток лъ l9)

9.1.6. У разi порушення чи невиконангtя зобов'язань Ко.ltек.гивного
договору з вини конкретноi посадовот особи Пiдприсмства, а також
ненаданнi нею iнформацii, необхiдноТ для ведення колективних переговорiв i
здiйснення контролю за виконанням Колективного договору, притягати iт до
вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством (додаток ль 20).

Пiдписи CTopiH

вiд сторони Роботодавця Вiд сторони Працiвrrикiв

Голова Профкому
П ер в utt t t oi профс п ilt ко Boi opza t t iзсt цi|

Кому t t u.,t ь н ozo lt е ком ер цi йtt ozo

K,KuiBcbKa Micb Kпittirttta ,лiкuрttя Лl
(KuiBcbKoi 7))

О.Я. Щербина Л.Л. Скупа

Колективного договору здiйснlовати
внесення змiн та доповнень до

CTopiH на безоплатнiй
для здiйснення контролю

Щuреmкор
Кому н cut l, н о z0 н е ко.и ер цi й Hozo

пidпрuе,мспlво
к К uiвс ь ко .ц i с ь ка tc,t i н i ч tt о lt i Kctp tt lt ЛЬ

7> вuконсtвчоzо opzъHy KuiBcbKoi
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Додаток Лb 1

з розроблеННя, укладанf"",Ч;'i.ння змiн та доповненьдо колективного договору
вiд роботодавця_- представпики адмiпiстрацii

ir*"#,ЪЖr: Г - Ъ'*У;;;;;Р'Ктора з управлiня персоналом та органiзацiйно_
2. LПевченко О.В. - головний бухгалтер;
3, Срьоменко Т.Ю. -.".r-r;;";;ректора 

з дГЧ;4. Столстня А.С.
5. скидано; Ii.Б. ]]H;I:HdH;:'oou , .попоrlчних питань;
вiд найманих ппа цiuп"кi" _;p"Ьu"H 

и ки профспiлковоi органiза цiIl, Скупа л.л. - .ororu профспi,,iкового комi.ге.гу;2. Лазоренко .А. - представник Трудового колективу;

i. #H,T,i;ij1il ' : 
"р.й.."""i,оrоового колективу;

s ш.,iп с ь r;;;;ff*';:ъfiHJff ж:ii#;""r,

СТРУкТ'*Чr}^цIлоТЁ|f#lЪ.о 
*, cr й r посАд Iз

Ч$'ffi fliъflJЖ?.Ж :',:i ii,'лтБ* в (н А) я к их дА €

Додаток ЛЪ 2

п рА в о нА ско рочЕ нйi;;ffiil?,жlа 8,!н,i.Ё#fi #i
1'pl r вал icr.b

робо.lого
тlIж}lя

г()il l l ll

Jl



НаЙМенуваItllя посади (професii) *

Лiкар-рентгенолог
Лiкар-анесrезiоrо.
Рентгенлаборант

Сестра п,tедr""а вlддlлення (палат) анестезiологii
iнтенсивноi терапiТ
LПеф кухар

Кухонний праuiвrrик

Слюсар-сантехнiк

пiдсобний робiтник

Електромонтер з ремонту обслуговування
електроустаткування

Столяр

Оператор компЪrерrо.о naOopy

Додаток ЛЬ 3

пЕрЕлIк проФЕсIЙ I посАд прАцrвникIв, роБотА ts (нА)яких дА€ прАво нА Iцорtчну додАткову вrдпусl.ку зАРОБОТУ IЗ ШКIДЛИВИМИ I ВАЖКИМИ УМОВАN{И ПРАЦI
лъ
з/л 'I'p 

ш валiс.гь додатковоТ
вiдпустки в kaJretulapllиx

]

з8

4

4
Кухар



Додаток ЛЪ 4пЕрЕлIк
CTPYKTYPH1IX ПIДРОЗДIЛIВ, РОБIТ, ПРОФЕСIЙ I ПОСАДпрАцrвникIв, роБотА яких пов,яiАнА з пIдвищЕнимНЕРВОВО-ВМОЦIЙНИМ ТА IНТЕЛЕКТУАЛЪНИМ
НАВАНТАЖЕННrIМ АБО ВИКОНУ€ТЬСЯ В ОСОБЛИВИХПРИРОДНИХ ГЕОГРАФIЧНИХ I ГЕОЛОГIЧНИХ УМОВАХ ТАУМОВАХ ПIДВИЩЕНОГО РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ,Я

що дА€ прАво нА щорIчну додАткову вrдпустку зА
ОСО БЛИ ВИЙ ХАРАКТЕР ПРАЦI

Наriменування структурIlого ulдрпЙБ,
робir, професii i посад

'Гри вал ic,t'b ; lOila't'Ko воi в i;r-lryrт"rБ
octrбltllBltii xapaK,l,ep llpalli
у календарltих днrlх

.(B.cix найменувань та структурних
iлiв )

лi
пi.
Молодшi сп.цiаrri.rи з медичпоо o."ir*.,(Bcix 

. найменувань та структурних
пiдроздiлiв )

Додаток ЛЬ 5
пЕрЕJIIк

IIРОФЕСIЙ I ПОСАД ПРЛЦIВНИКIВ З }IЕНОРN{ОВАНИN4роБочиN{ днЕм, що дА€ прАI]о.l{А lцорIчну /{одАтковуRIДПУСТКУ ЗД ОСОБ.ПИRИй хдрА к-ггD гIf) J)kлъ

I.

т
;-J.

---__+1_r zr! rr l rlt l lrl rr[ 11 f-ll

Найменування професiй, посад**

Адмiнiстрацiя -
секретар, старшиЙ iнспектоР з кадрiв, lнспеутор вiддiлу кадрiв, iнлtенер зОП, фахiвець з пить цивiльно.о захи,'
системи.

'f рltвалiсть
щорiчllоТ

додатltовот
вiлllустки,

к.л.

7

7

_l.

:-
).

7l\v'lDпrlNn ,-l рукlурних пlдроздlJllв i'x заступники, начмьники служб (у
lорисконсуJl ь.г.

П lдроздlл IB,

7

т
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Додаток ЛЬ 6
поло}кЕншя

про комiсiю по трудових спорах

1, КомiсiЯ пО трудових спорах (даrri Комiсiя) э постiйно дiючимколегiальним органом, створеним на паритетних засадах з piBHoT кiлькостi
представникiв адмiнiстрацiт Пiдприсмства та найманих працiвникiв з метою
розгляду та вирiшення iндивiдуальних трудових спорiв, якi виникають мiж
найманими працiвниками i Роботодавцем, уповнова}кеними ним органами
(особами) КомунаJIьного некомерцiйного пiдприемства <КиIвська MicbKa
клiнiчна лiкарня М 7) виконавчого органу КиiЪСькоТ MicbKoT ради (КиТвськоi'
мiськоI державноi адмiiнстрачii) (далi - Пiдприемство),

2. Дiя цьогО ПоложеннЯ не поширюсться на вирiшення колективних
трудових спорiв, якi розглядаються в порядку, передбаченому Законом УкраТни
uпро порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)>,

з. КомiсiЯ с обов'яЗковиМ tIервинниМ органом по розгляду трудових
спорiв, Що виникають на Пiдприемствi за винятком трудових .пфi", якi
пiдлягають безпосередньому розглядовi у суловому Ilоря/lку у випадках,
передбачених законодавством.

4. У своiЙ дiяльностi Комiсiя керуеться Конституцiею УкраТни, Кодексом
законiв про працю Украiни, законами Украiни, нормативно-правовими актами
Президента УкраiЪи, ВерховноТ Ради Украi'ни, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни,
1нших центрztльних органiв виконавчоi влади, якi пройшли державну реестрацiюу MiHicTepcTBi_ юстицiт УкраiЪи, рiшеннями власника Пiдпр".rства,
положеннями Статуту, Колективного договору та локЕшьними актами
роботодавця, прийнятими в межах компетенцii.

5. ТРУДОuИЙ СПiР Пiдлягае розгляду в KoMiciT, якщо працiвник самостiйно
або з участю профспiлковот органiзачiт, що представляе його iгt.гереси, не
врегулював розбiя<ностi пiд час безпосереднiх переговорiв з Роботолдвцем.

Оргаlliзацiя роботи

6. Персональний склад KoMiciT обираеться ЗагаtьFlими зборами
(Конференцiею) найманиХ працiвникiВ Пiдприсмства строком на 5 poKiB
шляхом вiдкритого голосування.

7. Чисельний склад KoMicii складае 10 осiб. При цьому, кiлькiсть найманих
працiвникiв у складi koMiciT Пiдприсмства повинна бути не менше половини iT
складу.

8, За рiшенням Загальних зборiв (Конференчii) найманих працiвникiв
KoMiciT мо}куть бути cTBopeHi також у структурних пiдроздiлах Пiдприс\.Iства
(зокрема, територiально вiддалених), таlабо в 

-окремих 
робочих змiнах (прlr

змiнному графiку роботи Пiдприемства), якi розгл"дurrо iндивiлуаrьнi Tp1:oBi
спори в межах повноважень вiдповiдних пiдроздiлiв (змiни).
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10. Органiзацiйно-технiчне забезпечення дiя.гlьносr.i KoMicii' (надання

1 А олл",5_оYпетенЦiя. 
Комicii', про.цедура розгляду спорiB

nrrurJ,*' 
комIсlя розглядаС iндивiдуальнi труло"i .nop" пuиruп"* ПРацiвникiв з

ихiднi, неробочi та святковi днi, роботаоти, виконання обов'язкiв тимчасово
зони обслуговування, сумiщення

плату працi при переведеннi;
аних iз заробiтноi плати;

премiй, виплати винагороди за вислугу

5) надання щорiчних вiдпусток, оплату працi за час оплачуваних

:#ffiI, Виплати грошовоТ компенсацii' за невикористанi вiдпустки при

6) накладання дисц7цлiнарних стягttень;
7) вiдшкодування та розмiру шкоди, ,uподirп"х Iliдприемству ви'нимидiями працiвника;

9. KoMici я на паритетних засадах
застуIIникiв i секретаря.

8) розiрвання трудового договору з
9) виплати заробiтноТ плат, 

'Й

обирас iз свого складу Голову, його

працiвника;
l0) внесення змiн

неточностями i помилками;

iнiцiативи Роботодавця 
;

час вимушеного прогулу не з вини

до труловоТ книжки у зв'язку iз виявленими

l l) видачi та використання спецодягу, засобiв iндивiдуального захисту;l2) проведення атестацiТ робочих ,i.ц" .u уrоrurи працi;l3) в iнших випадках Щодо застосування законодавства про ПрацюУкраi'ни, норм колективного i трулових договорiв, правил, положень, iнструкчii,за винятком питань зi спорiв, якi н€UIежать до 
""пп.чноТ компетенцiТ iншихорганiв.
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icto спори з питань:
(часу), розм ipiB посадових оклалiв.

ництва i працi, скорочення чисельностi
на запишення на роботi;

ахування та пенсiйного забезпечення,
для надання пiльг та компенсацiй.3) пiльгового надання }китла та забезпечення телефоном, безплатногокористування житлом з освiтленням i оll€tленням тими, хто проживае i працюс усiльськiй мiсцевостi i селищах MicbKo.o ,"ny, а також пенсiонерам, якi ранiшепр?цювали медичними та фармацевтичними працiвниками i про>пиrають у цихнаселених IIунктах, надання пiльг щодо сплати земельного податку,кредитування, обзаведення госп_одарством i будiвництва приватного житла,придбання автомототранспор.гу, безоплz тного одержання у власнiсть земельноj.дiлянки у випадках передбачених законодавством, а також про задоволенняiнших побутових потреб, вирiшення яких не наJIе}кать до комлетенцiТпiдприемства;

4) встановлення фактiв, пов'язанИх з трудовимИ вiдносинаМИ. що маю].ьюридичне значення.
l6, З питань, передбачених пунктом 14 цього Положення працiвник можезвернутися до KoMiciT у тримiсячний строк з дня, коли BiH дiзнався або повинеtlбув дiзнатися про порушення свого вiдповiдного права, а у спорах про виплатуна_пежнот працiвнику заробiтнот плати - без обмеження буль-яким с'роком.
17. У разi пропускУ з поважних причин строку звернення до KoMiciT Biblможе бути поновлений зарiшенням KoMicii.
l8. Заява працiвника пiдлягае обов'язковiй

до KoMiciT (!олаток l ).
реестрацii' в день надходженнJI

Порядок i строки розгляду трудового спору
l9, КОМiСiЯ ЗОбОВ'ЯЗаНа РОЗГляНути трудовий спiр у о.Ъ"r"д.rlний строк здня подання заяви,
20. Спiр повинен розглядатися у присутностi працiвника, який Подаввiдповiдну заяву.
2l. Розгляд спору за вiдсутностi працiвника допускаеться лише за йогописьмовою заявою.
22, За бажанням гrрацiвника при розглядi спору вiд його iMeHi можевиступати представник профспiлковот органiзацii, 

- 
що представляе йогоiнтереси, або за вибором працiвника iнша о.обu, в тому числi адвокат.2з. У разi нез'явлення працiвника або його Представника на засiданняkoMicii розгляд заяви вiдкладаеri." до наступного засiдання.

24, При повторному нез'явленнi працiвника без поважних причин Комiсiяможе винести рiшення про зняття його заяви з розгляду, що не позбавляспрацiвника права повторно Подати заяву в ме)ках тримiсячного строк\' з .]ня.коли BiH дiзнався або повинен був дiзна.rй., ,,ро поруUIення свого tlpaBa.
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25. Комiсiя мае право викликати на засiдання свiдкiв, доручатиспецiалiстаМ проведенн технiчних, бухгалтерських та iнших перевiрок,вимагати вiд Роботодавця надання необхiдних розрахункiв та документiв.26, Засiдання KoMiciT вважаеться правомочним, якщо на ньому присутнiне менше двоХ третиН обраниХ до iT складу членiв.
27, Прачiвник i Роботодавець мають право заявити мотивований вiдвiдбудь-якому члену koMiciT. Питання про вiдвiл вирiшуе,гься бiльшiстrо голосiвчленiв koMicii, присутнiх на засiданнi ia наявпосri nuopyry. чп.п koMicii', якомузаявлено вiдвiд, не бере участi у голосуваннi.
28, На засiданнi К MiciT ведеться протокол , який пiдписуеться Головоюабо його заступником та секретарем (додаток 2).
29, Комiсiя приймае рiшення бiльшiстю голосiв iT членiв, присутнiх назасiданнi.
з0, У рiшеннi з€Lзначаються: повне найменування Пiдприемства, прiзвище,iм'я та по-батьковi працiвника, який звернувся до koMicii, або йогопредставника, дата звернення до koMicii i дата розгляду спору, суть спору,ПРiЗВИЩа ЧЛеНiв KoMicii, представникiв Робоrооuuч", ;;Й;;и голосування iмотивоване рiшення KoMicii (Додаток 3).
з l, КопiТ рiшеннЯ KoMicii, засвiдченi печаткою у триденний строквручаються працiвниковi та Роботодавцр.

Оскарження рiшення KoMiciT по тру/tових спорах
з2, У разi незголи з рiшенням koMiciT npuuiun"n та Робьтодавець можуl,ьоскар}кити iT рiшення до мiсцевого загаJIьного суду в десятиденний строк з днявручення iM копiт рiшення koMicii. Пропуск un*urro.o строку не е пiдставоIовiдмови у прийняттi заяви. Визнавши причини пропуску поважними, суд мо}кепоновити чей строк i розглянути спiр по cyTi. В разi non" пропущений строк небуде поновленою, заява не розглядасться, i залишаеться в силi рiшення koMiciT.

Викона.ння рiшення KoMicii по трулових спорах
33. РiшеНня KoMicii пiдлягае виконанню Роботодавцем у триденний строкпо закiнченнi десяти днiв, передбачених на його оскарження,
з4, У разi невиконання Роботодавцем рiшення KoMicii у зсвначений строкпрацiвниковi Комiсiсю видаеться посвiдчення, що мае силу виконавчого листавiдповiдно до пункту 4 частини l cTaTT,i 3 Закону УкраТни <<I1po виконавчепровадя(ення) (Додаток 4).
35. У посвiдченнi вказуються:
- найменУвання KoMicii, яка винесла рiшення щодо трудового спору;
- дата його прийняття i видачi посвiдчення;
- прiзвище, iм'я та по-батьковi працiвника;
- найменування Пiдприсмства, iдентифiкацiйний код юридичнот особи:
- рiшення по cyTi спору. -- --Г^-Нr'

З6, Посвiдчення засвiдчуеться пiдписом голови або заступника го-IовliKoMiciT Пiдприемства та печаткою KoMicii'.
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з7 ' Посвiдчення не видаеться, якщо Працiвник чи Роботодавець \,
ДеСЯТИДеННИЙ СТРОК З ДНЯ ВрУчення копiТ рiшення KoMicii звернувся ;;;;;";про вирiшення вiдповiдного iндивiдуал"по.о трудового спору до мiсцевогозаг€цьного суду.

з8, На пiдставi посвiдчення, пред'явленого не пiзнiше тримiсячногостроку до органу державнот виконавчот служби або приватному виконавцю.
державний виконавець чи приватний виконавець виконуе рiшення KoMiciT у.примусовому порядку.

з9, У разi пропуску працiвником установленого тримiсячного сцок\. зповая(ниХ причиН Комiсiя, що вид€lJIа посвiДчення, може поновити чей строкшляхом повторноТ видачi посвiдчення.
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Додаток l
Комiсiю по трудови* .поо#Щ

1ТГГ,Гпра]ПЪПiа]

проживаю за адресою:

зАявл
Я працюю

За виконанн ми трудового договору при прийняттi нароботу MeHi встано
посадовоl,о окладу 

lpl _ грн, i премiя в розмiрi _% вiл
трудових обов'язкiв.

CBoi' обов'язки_я виконуЮ сумлiнttо. За цей Ё;; не маВ жо/lного зауваження щодоякостi виконанот роботи. до мене не застосовуваlися Дисrtигlлiнарtti с,t.яl.ненt{я.В порушеltня cTaTTi l15 КЗпп Украiни, cTaTTi 24 iaKoHy Украiни KIIpo оллату гlрацi>,пунктiв 

- 
Колективного договору, що дiе на Пiдприсмствi, я протягом 2 мiсяцiв не

ми l l 5,227 КЗпП Украiни, статтями 24. З4
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 20.12,|997

ПРоШУ:

Зобов'язати керiвника Пiдприсмar"u , :

Виплатити MeHi заробiтну плату в cyMi 
(П'LБ')

Виплатити MeHi премiю в розмiр; , що складас 30 Yо вiдtsизначеного
розмiру заробiтноТ плати.

l.
2.

Провести нарахуваI]ня l виплатити належIJу
заробiтноТ плати у зв'язку з порушlеIlням

MeHl суму
,гермilriв 

ir'

Ila сIIо)I{иl]tIl

компенсацii' втрати' випла-ги з

товари та посJ]уги.

Пiдпис

LIастини

вiдбулося зростання iндексу цirl

!ата

45

IIо



протокол лtь

засiданIrя KoMiciT IIо трудових спорах

20___р.

На засiданнi присутнi члени KoMicii':

},BaI ll lя п l,rlпpll( мс,т l]a

Голова
Секретар
Слухzurи заяву

(п i б пфuБникfl

Заява подана
Позивачу повiдомлено про день засiдання
Присутнi:
Позивач (представник позивача)

Свiдки

Вiдвi,ц: заявJlено. tle заявJlеllо.

Вiлвiд: задовоJIено l{e заl{овоJlено
Оголошення свiдкiв

Пропозицii членiв KoMicii:

Вирiшили:

Голова
мiсце для печатки

Секретар
(]ПлПrО
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PIUr Ен tIя
KoMiciT II0 труl{ових cllopax

Про стягнення заробiтнот плати i премiТ за перiод з ПО
р. i компеllсацiт втрати частини заробiтноi плати в зв'язку з порушсllням TepMilliB iT

виплати.

Щата розгляду спору (_)
{ата звернення позивача (( 20 р.
Розглянув заяву гр.

(п.I.Б.)
про стягнення заробiтноi плати, премii i компенсачiI втрати частини зарплати в зв'язку
з порушенням TepMiHiB iJ виплати, на пiдставi Наданих сторонами документiв, Комiсiсю
встановлено наступне.

-]

р.20

Гр.
пiдставi трудового

працю€ на пiдприемствi lla посадi
договору. Ilосадовий окла/t зtlяRli и ка скJIадас

, премii у
зв'язкч з

вiдповiдно До Положень Колективtlого договору праlliвникам щомiсяrчно
вип,чач},€ться препtiя у розмiрi _ вiд посадового окладу за якiсне i нацеrкне викоllання
трудових обов'язкiв.

В перiод з 
-- 

по _ р. заявнику tle виплачуIоть заробir,ну п.ча1,\, ,га

llремiю у встановленому розмiрi.
таким чином, заборгованiсть по заробiтнiй платi станом на стalIlови,гL

грн. що складаеться iз заробiтноТ плати у розмiрi
розмlрl та компенсачii втрати частини заробiтноТ плати
порушенням TepMiHiB ii виплати у розмiрi

( Нав о dяmься р о зрахун Ku)
Iз розрахунку до виплати Заявнику належить сума:

Виходячи з вищевикладеного, Комiсiя вирiшила:
1. Стягнути з Пiдприсмства на користь гр.

заробiтну плату в розмiрi грн.
плати в зв'язку з порушенням TepMiHy iT вип.ltати

2. Виплату провести до

у разi незгоди з рiшенням koMicii воно може бути оскаржено до мiсцевого загаJть}lого
суду в десятиденний строк з дня вручення копiТ рiшення.

Голова KoMiciT Мiсце для печатки
Секретар KoMicii

i компенсацirо втрати частини заробiтнот
у розмiрi -- 

грн.

MeH},Bali ня l l lдпри( a,lc]l]a
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Комiсiя по трудових ctlopax

н а ii rt е r l 1, ва ГйiТПililii?

(лата видýqi)-

ПОСВЦЧЕННЯ ЛЪ

На пiдставi рirпення

гр.

ма€ право на

Видане посвiдченIiя мас силу викона}]чого листа. i наl(асться ло \{ictlel]o1-o оргаtIуj(ep)Ka]]Hoi виконавчоТ служби або приват}lоМу викоIlавцIо..,l(.,tЯ iiol-tl виI(онаtlI{rl уIrримусовому порялку.

Голова KoMiciT по трудовим спорам

Мiсце для пеЧатки
(п lдпllс )
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Щодаток NЬ 7

СХЕМА ТАРИФНИХ КОЕФIЦI€НТIВ ПРАЦIВНИКIВ
ПIДПРИ€МСТВА

Тарифнi розряди Тарифнi коефiцiснти

1 1,00
2 1,09
з 1,1в
4 |,2J
5 1,36
6 1.45
7 1.54
8 1^64

9 |,7з
10 |,82
11 1,97
|2 2,12
lз ) ),7

|4 )д)
15 2,58
16 2,J9
|7 3,00
18 з,21
19 з,42
20 з,64
21 3,85
22 4,06
Z5 4.27
24 4,зб
25 4,5l
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Тарифнi розряди

вищоi квалiфiкацiйноi категорil.
першоi квалiфiкацiйноТ категорii
другоi квалiфiкацiйноi категорii
без категорii
Лiкарi-хiрурги Bcix найменувань: лiкар-хiрург, лiкар-травматолог-ортопед,
iкар-уролог, лiкар-нейрохiрург, лiкар-*iрур.Ъуо"rний, лiкар-хiрург серцево-
у lинний, лi кар-акушер-гi неколог, л i кар-рентгенолог, я ки й здi йснюе

ургIчнl втручання iз застосуванням рентгенiвськоТ апаратури в умовахuioHapy; л i кар-офтм ьмолог. л iкао-отопапи нгп ппг, i кар-еrлокри нолог. я ки йJl l l\qР wплчлруIпUJlUl

трансфузiолог, який
трансфузiологiю.

l Kapi -i нтерни, лi Kapi -стажисти .u ru*"r"ii пfrБйГ
]:1,лy"j::тями 

: лiкар-хiрург (Bcix най менуван ь), лi кар-
оскопiст, лiкар-анестезi олог.

ikapi iнших спецiа_llьностей :

ви щоl' квалiфiкацi йнот категорiт
першоi квалiфiкачiйноi категорiI
лругоi квалiф i кацiйноi категорiТ
без категорii'

13

12

l1

l0
IiKap-iHTepH, лiкар-стажист .u ir-rr" riпuрБпrЙ
пецiальностями

Ерготерапевт, фiзичн"й r.рuп.ЙjЙЙЙц
бiохiмiк:

вищот квалiфiкацiйноi категорii'
першоi кваrriфiкачiйноi категорii.
лругоi квалi фiкацiйноi категорi l'

без категорii

бiолог, бактерiолоl.,

lз
l2
ll
10

tllO llа()ltчttr
оловна медич}Iа сес.г (ГОловний медиqtlий б

вищот квалiфiкацiйноi категорiI
першот квалiфiкацiйноi категорir.

гоi квалiфiкацiйноi категорii

Сестри медичнi (брати медичнi): оп
вiддiлень (груп, палат) анестезiолог
)ельдшери ycix спецiальностей, лаборанти (фельдшери-
аборанти); фармацевт:

Додаток ЛЬ 7.1

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДIВ ПРАЦIВНИКIВ ПIДПРИ€МСТВА

l0
9
8

ll



без категорii' 7

J Рентгенолаборанти, сестри медичнi (брати меltичнi): полiклiнiк i

этацiонарiв, з дiстичного харчування, з лiкувальноi фiзкультури, з
иасажу, з фiзiотерапii та iншi; статистики медичнi:

вищоi квалiфiкачiйноi категорii
першоi квалiфiкацiйноi категорii
лругоi квалiфiкацiйноi категорii
без категорii

9

8

7

6

О tip е.пt i каm е z о р ii' пр cl tl i в н u к i rl

1 Иолодша медична сестра (молодший медичний брат)
iоперачiйних, з доглялу за хворими)

4

2 Молодша медична сестра (молодший медичний брат) (caHiTapKa,
санiтарка-прибиральниця. санiтарка-буфетничя, caHiTap. caHiTap-
прибира,чьник. санir,ар-буфетник та irr.)

J

J Реестратор медичний 5

1 Прачiвник з господарськоТ дiяльностi закладу охороtlи з/цоров'я 4

5. Щезiнфектор 4

l Головний iнженер ll
Начальник служби l0
Iнженери з охорони прачi:

провiдний
I категорii
II категорiТ
без категорii

l1
10

9

8

2 [нженери Bcix спецiальностей, бухгалтер (з дипломом
эпецiалiста), бухгалтер-ревiзор, eKoHoMicT, програмiст,
юрисконсульт, фахiвець з цивiльного захисту, iншi
професiонали*:
провiлний

I категорiТ
II категорii
без категорii

l0
9
8

7

4. Бухгалтер:
I категорii
II категорii
без категорiТ

8

1

6

5. lсихолог:
вищоi квалiфiкачiйноi категорiт
першоi квалiфiкацiйноi категорiI
другоi квалiф iкацiйноi категорiТ
без категорii

\2
ll
l0
9

6 3тарший iнспектор з калрiв
7 нспектор з кадрiв 6

8 Шеф-кухар:
у лiкарнi до 500 лiжок 6

5l



ул
ул

Kapнi вiд 500 до 800 лiх<ок
KapHi понад 800 лiх<ок

7

8

9 Jавiдувач складу 6
l0 ApxiBapiyc, адмiнiстРатор системи, диспеТчер, дiловОД, лрукарка

II категорiТ, касир, оператор комп'ютерного набору II категорii,
секретар, iншi технiчнi службовчi

4

poбimttut;tt

l Старший: cTopo)It, комiрник; кухонний робi,гlrик 2

2. Гарлсробник. KoMi ргl ик, лвiрни к, tt iлсобt lи й роб i,гl r и к. c.I.()pox(.
прибира,rьник територiй, прибиральник слухсбових прим irцеrrь

l

з. Кухар:
З квал
4 квал
5 квал
6 KBart

фiкац.
фiкачJ
фiкачi
фiкаui

йного розряду
йного розряду
йного розряду
йного розряду

аJ
4
5

6
4 Слюсарi, столярi, електромонтери Bcix найменувань та iншi

робiтники, якi виконують кваrriфiкованi (склалнi) роботи з

ремонту, наJIагодження, обслуговування обладнання, тощо:
2 квалiфiкацiйного розряду
3 квалiфiкацiйного розряду
4 квалiфiкацiйного розряду

J

4
5



л}

l

На ЙМенува ння структурного пiдроздiлу *

Банк KpoBi

Посада* Пiдви-
utеlrня у 7о

- лlкар-трансфузiолог
- лiкар-лаборант l5

) Терапевтич не вiддiлення .lVs t J;;;Й,*
l нтенсивttоi' тера п i'i' та пал iатив нот допомогll - лiкар-анестезiолог l5

J. Неврологiчне вiддiлення з п,цатами
i нтенси BHoi' тера rr ii' та пал iативноj. допомоги

- лlкар-анестезiолог
- сестра медична брат меличний)
(в iл л i пен ня lrпя пята\ i uтаr,а,, -,,лl, -л_л -- :...\

l5

,l.
В iддiле н ня, zu, о i пЪЙЙЙlБЙi.i -ендоскопiчних дослiдrкень з гlа-lатою

tнтенсивноi'теоапii'
- Jl l Kap-cHit()c Ktl п icT l5

ý
Jl(Jl lчнс вlддlлення з пчцатою
iнтенсивноТ терапiТ

Операчiйний блок

- сестра медична (брат меличний)
(в iддiле н ня (пал ата) i нте нс и в llo'i' тера п ii.)

l5

б.

- завIдувач вIдд|лення, лiкар-анестезiолог
- лiкар-анестезiолог
- сестра медична-анестезист (брат
медич ний-анестезист)

l5

7. Консул ьтативно-дiзрц9a.л п"й riддi,
завiдувач вiддiлення, л i кар-рентгенолог l5

8. лIагностич не вiддiлення - сестра медична старша (брат меличний
старший) l5

9.

Кабi нет рентгенодiагности ки

Кабi нети ул ьтразвуковоТ дiагностlt ки

- лlкар-рентгенолог
- рентгенолаборант- молодша медична сестра (мололший
медичний брат) з доглялу за хворим|4
- молодша медична сестра (caHiTapKa)
(мололltlий мелиrrtlrяй бпат /п-,,i--л\\

l5

l0,

l I.

лl кар з ультразвуковоТ дiаr ности ки
сестра медична l5

кабiнет ендоскопiчних досл iджень

клi Hi ко-дiагностична лабораторiя з
бактерiологiч н им в iддiлом

- лlкар-ендоскопiст
- сестра медична (брат медичний) l5

l2,

| 
- завiаувач лаборат@
- лlкар-лаOорант
- бiохiмiк
- бiолог
- старший фельдшер-лаборант
- фельлшер-лаборант- фельдшер-лаборант (для надання
ургентноi допомоги
- молодша медична сестра (caHiTapKa)
(молодший медичний брат (caHiTap))

l5

- оактерlолог
-фе.гl ьлш ер-л абора нт (ба ктер iоло гi.l ll rr й
вi.цлi;l)
- \Io.1o,,tIlIa \le.tlIIllla cccll)il (clllliIf,гK.l)
(rltl,tclлlttl.tЙ ]\,tc.tlt.ttttlй бllirг (carlillt1111
бак,l cpitl.,ltlt i,l lttlt cl вi.t-ti.rенttя

J0

ч

Дода,гок ЛЪ 8пЕрЕлIкструктурних пIдроздIлII] тА посАд , роБотА в (rIA) яких /IА€] прАвоНА ПIДВИЩЕННЯ СХЕМНИХ ПОСАДОВЙХ ОКЛДДIВ (СТДВОК) У ЗВ,ЯзКУ ЗItllкIдлиI]ими I вА}ккими умовАN,tи ПPai1l* (l5 - 30 %,)

i
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Додаток NЪ 9-1
пЕрЕлIк

проФЕсIЙ, посАд прАцII}никIl}, яким здrЙснIо€ться допJIАтА зА
РОБОТУ В НlЧнИЙ чдс в розмIрl з5 ,и, годинIIоi тАриФItоi стАвки

!

|3. Щезкамера - лезiнфектор l5

l4. Вiддiлення профiлактичних медиtl них оглядiв бiолог
фел ьдшер-лаборант l5

осАдового оклАду) зА кожну годину роБоти (з 22.00 до 6.00
J\гq Найменува trня cTpyKryplt ого

пiдроздiлу*
flайменуваllня професiТ, Itосалll * *

35 %, (з 22.00 до 6.00)
1. Приймальне вiддiлення - лlкар-терапевт;

- сестра медична;
- молодша медична сестра / молодший
медичний брат.

) Терапевтичне вiддiлення Jфl з пматами
iнтенсивноi' терапil' та палiативноТ допомоги

- лlкар-терапевт
- сестра медична (брат медичний)
стацiонару;
- молодша медична сестра (молодший
медичний брат) з догляду за хворими,

з. Терапевтичне вiддiлення ЛЪ2 з пматою
палiативнот допомоги

- лiкар-терапевт
- сестра медична (брат медичний)
стацiонару;
- молодша медична сестра (молодший
медичний брат) з догляду за хворими.

4. Неврологiчне вiддiлення з п:цатами
iнтенсивноТ терапiТ та палiативноТ допомоги

- лiкар - невропатолог;
- молодша медична сестра (молодший
медичний брат) з догляду за хворими;
- сестра медична (брат медичний)
стацiонару;
- сестра медична (брат медичний)
(вiддiлення (палата) i нтенсивноi терапiТ).

5. Травматологiчне вiддiлення з пzцатою
iнтенсивноТ терапiТ

- сестра медична (брат медичний)
(вiддiлення (пмата) i нтенсивноТ терапiТ);
- сестра медична (брат медичний)
cTauioHapyl
- молодша мелична сестра (молодший
медичний брат) з логляду за хворими.

6. Травматологiчний пун кт травматологi чного
вiддiлення з пiцатою iнтенсивноТ терапil'

- л i кар-ортопед-травматолог
- сестра медич1-1а (брат медичний)l
- молодша медична сестра (молодший
медичний брат).

1 Вiддiлення малоiнвазивноi' хiрургii' та
ендоскоп iчн их досл iджень з пzulатою
iнтенсивноТ терапiТ

- лiкар - хiрург;
- лiкар-ендоскопiст
- сестра медична (брат
стацiонару;
- молодша медична се
медичний брат) з догл
- молодша медична сестра (caHiTapKa- 

i

прибиральниця) / молодший медичний брат 
|(санiтар-прибиральник) i
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Операцiйний блок
л iкар-анестезiолог

Каб i Her, р"пr.епол ;urпЙ..ш* л iкар-рентгенолог
рентгенолабора trT
молодша медична сестра (молодший
медичний брат) з догляду за хворими
молодша медична сестра (молодший
медичний брат) (саtti.гарка, caгti
- фельдшер - пuборапr;
- 
.фельдшер-лаборант (бактерiологi ч н и й

вiддiл).

lI E|,F]JI I кпроФЕсIЙ I посАд прдцII]никIв, rlким здrЙсню(]тьсrIрозмI pI 50 % год и н Hoi тАриФно i" cтi Б кйiii tlсддо t]огокожну годину роБоти в нIчниЙ чдс (з 22.00 /(о

Доltа,гок лъ 9-2

допJtАтл в
оклАду) зА
6.00)

л i кар-орто пед-травм атол ог:
- сестра ме/tичtlа (брат шrсличний)
(вiдлiлення ( пмата ) i нтенсивноi' терапii.):
- сестра мелиLlна (брат рrедичний):
- сестра медична (брат.медичний)
стацlонару;
- молодша мелична

Найменуванrlя Наймеtlуваlrня профссiТ, по.Й,Приймальне вiддffiп,
л iкар-терапевт;

- сестра медична (брат медичний);
- молодша медична сестра / молодший
медичний брат;
- молодша медична сестра (caHiTapKa)/
молодший медичний браr. (caHi l.ap).Терапевтичне вiддiленн"Б l l na*.^lи

i HTerrc и Btloi' терап ii' та пал iативноl. допомоги
- лlкар-терапевтi
- сестра ]\lслична (бра.t- лrедичниl.i)
С'Гzl L( |о | |а р\/,
- м OJ l().ll| |Ja Nlc,rlи ч tla ссс.гра ( rltl.rcl.]r t t и ii
\lс_tиt|Ilиii браr ) з.1.1t,lя.t.r ].il \tJ()p}l\ltl.
- Jl lliap- l cl){lIlcl] I

- сестра медична (брат медичний)
стацlонару;
- лiкар-терапевт;
- молодша медична сестра (молодший
медичний брат) з догляду за хворими.

пал iативноl'допомоги

лlкар - невропатолог;
- молодша медична сестра (молодший
медичний брат) з догляду за хворимиl
- сестра медична (брат медичний)
стацlонару]
- сестра медич}lа (брат медичний)
вiддiлення (палата) i нт.енсивноi.

l нтенси BHol' терап ii' та травматологi ч н и й IlyH кl.
травматоJlогiчного вiлдiлення з п€Lлатоlо
iнтенсивноi терапii'

мо,,Iодший

ль
1.

)

l,
4.

5_5



N4едичtlий брат:
- молодша медична сестра (молодший
медичний брат) з догляду за хворими.
- фельдшер - лаборант;
- фельлrлер-лаборант
бзцrgрirцц i ч н и й в iд,1 irr ).

л l кар-аtlссl-ез iо.llог
сестра медична операчiйна (брат меличний
операцiйний)
сестра медична-анестезист (брат медичний-
анастезист)
молодша медична сестра (молодший
м ед.и ч н и й брат) (сан iтарка-п риби рilл ь н и цrt,
сан iтар-прибирал ьник

операцiйний блок

Кабi нет репr.е"одЙ.ности ки Лiкар-рентгенолог
Рентгенолаборант
молодша медична сестра (молодший
медичний брат) з догляду за хворими
молодша медична сестра (молодший
медичний брат) (caHi

Щодаток ЛЪ l0

пЕрЕлIк
ПРОФЕСIЙ, ПОСАД I РОБIТ З ВАЖКИМИ I ШКrДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦI,НА ЯКИХ УСТАНОВЛЮ€ТЪСЯ ДОПЛАТА В РОЗМIРI ДО 12 ВIДСОТКIВ

ПОСАДОВОГО ОКЛАДУ
(тАриФноi стнвки1

Jlb

l

Псрелiк робiт* IJ айменуванrlя lIрофссiТ,
lloca/lи *

f{оllлата
___J_y,_

12
rOоота оlля гарячих плит, електрожарових шаф та
iнших апаратiв для смаження i випiкання, миття

посуду вручну

Шеф кухар
Кухар

ýхонний робiтник

_56
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Щодаток },
пЕрЕлIк

ПРОФЕСIЙ, ПОСАД I РОБIТ, НА ЯКИХ УСТАНОВЛЮ€ТЬСЯ ДОПЛАТА Е
розмIрI 10% посАдового оклАду (тАриФноi стАl]ки) зА

ВИКОРИСТАННЯ ДЕЗIНФIКУЮЧИХ ЗАСОБIВ, А ТАКОЖ ПРИБИРАННЯ
туАлЕтIв

(Зазначаtоmься працiвнuкu Bcix професiй,
засобu (а не пli,пькч

якi въtкорuсmовуюmь у po(lrlmi dезiнфiкllо,
iчltiпраtliвttчкч)11e п,ll,,цькч пlехн BlluKu

м Посада, професiя* з:i-с llIIll lIl.(
l Молодша медична сестра (молодший медичний

брат)
Приймальне вiддiлення

2 Молодша медична сестра (caHiTapKa) /

молодший медичний брат (саrriтар)
J Молодша медична сестра (мололший медичний

брат) з догляду за хворими
Молодша медична сестра (санiтарка-буфетниця)
(молодший медичний брат (санiтра-буфетчик))
Молодша медична сестра (caHiTapKa-
прибиральниця) (молодший медичний брат
(санiтар-прибиральник))

Терапевтичне вiддiлення Jф
палатами iнтенсивноТ терапi
та палiативноi допомоги

4 молодша медична сестра (молодший медичний
брат) з догляду за хворими
Молодша медична сестра (санiтарка-буфетничя)
(молодший медичний брат (санiтра-буфетчик))
Молодша медична сестра (caHiTapKa-
прибира_гrьничя) (молодший медичний брат
(санiтар-прибирал ьн и к))

Терапевтиr*rе вiддiлен н" Nч
паJIатою палiати внот допоrlс

НеврологiчЙ вiд,цiлення з

палатами iнтенсивноi терапi
палiативноТ допомоги

5 Молодша медична сестра (caHiTapKa-
прибира.гrьничя) (молодший медичний брат
(сан iтар-прибиральни к))
Молодша медична сестра (санiтарка-буфетниця)
(мололший медичний брат (санiтра-буфетчик))
Молодша медична сестра (мололший медичний
брат) з догляду за хворими

6 Молодша медична сестра (молодший медичний
брат) з догляду за хворими
Молодша медична сестра (caHiTapKa-
прибиральниця) (мололший медичний брат
(санiтар-прибиральник))

Вiддiлення малоiнвази BHoi
хiрургiI та ендоскопiчних
дослiджень з палатою
iнтенсивноi терапiТ

7 Молодша медична сестра (молодший медичний
брат) з доглялу за хворими
Молодша медичl{а сестра (санiтарка-буфетниltя)
(мо.llодши й меди чни й брат ( calr i,гра-б ytbeT, lи к ))

травматологiчне вiдrhення
палатою iнтенсивноТ терапiТ

т
l равмато-lогlчIlнll п\ HKI
травматоло гiчного вiлi_rен н

паJIатою i нтен си вноТ терап iT

8 Молодша медична сестра (мололший меди.lний
брат)

9 Молодша медична сестра (caHiTapKa-
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Молодша мелична cecтpa (caHiTapKa-
прибиральниllя) (мололший медичний браr
(санiтар-прибиральник))

Стери;r iзаlliй н а

Кабiнет рентгенодi агностики

10

l1 Молодша медична сестра (caHiTapKa-
прибиральниця) (молодший медичний брат
(сан iтар-прибиральник))
Молодша медична сестра (молодший медичний
брат) з догляду за хворими

\2 Молодша медична сестра (молодший медичний
брат)

Амбулаторно-консультати вне
вiддiлення

13 Молодша медична сестра (caHiTapKa) (молодший
медичний брат (caHiTap))

Вiддiлен ня реабiлi,l,ачiТ

|4 Молодша медична сестра (саr, iтаЙаЛЙБ-,юдш"И
медичний брат (caHiTap))
Молодша медична сестра (caHiTapKa) (молодший
медичний брат (caHiTap)) бактерiологiчного
вiддiлення

Клiнiко-дiагностична
лабораторiя з бактерiологiчним
вiддiлом

l5 Кухонний робiтникМолодша,.дr@йй""i"Г
брат)

Харчоблок
Вiддiлення профiлактичних
медичних оглядiв
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Додато
ПОЛОЖЕННЯ

про премiювання працiвникiв

1,l. Положення про премiювання та матерiа-гrьне заохочення працiвникiв
Положення) уКомунальному некомерuiйному пiдприемствi "КиТвська MicbKa
лiкарня Ng7" виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT'рали (КиТвськоТ MicbKoT :с
аДМiНiСТРаЦiТ) (da,li - КНП "КМКЛ N97" ВОКМР (КМЛА)) розроблеtlо вiлповiдно

Кодексу законiв про працю Украiни (КЗгlIl);

-Закону 
УкраТни кПро оплату працi> вiд 24.03.1995 N9 l08/95-BP;

- ПостаНова Кабiнету MiHicTPiB вiд 19 травня l999 р. Jф 859 uПро умови i
оплати праui керiвникiв пiдприсмств, заснованих на лержавнiй, поrупй"нiй власl
об'еднань державних пiдприемств> ;

постанови кмУ кПро оплату прачi працiвникiв на ocHoBi СдиноТ т
сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати працi прачiвникiв установ, закладiв та орг
окремих галузей бюджетноi сфери> вiд З0.08.2002 Na l298.

1.3, !;Kepe-ra форrrl,ванltя фоttду премiltlllанIlя ,га Maтepia:lbrIO0,0 заохоLlен}lя
"КМКJI N97" ВОКМР (КМ!А):

кошти вiд Нацiональноi' слухtби здоров'я УкраIгrи. якi \,,l-Bop
в результатi eKoHoMiT фонду заробiтноТ плати;

в межах наявних коштiв. При цьому не допуска€ утворення кредиторськоiТ заборгс
з оплати працi,

1.4. Рiшення про премiювання та матерiальпе
директор КНП "КМКЛ Jф J'' ВОКМР (КМДА) за
пiдроздiлiв.

працiвllикilз у полlпшеннl

завдяки i'xHiM особис,t,илl,гtr

до участi в оцit

реалlз\ с

1.б. За рахунок надходження коштiв вiд tlадання платних
премiювання у розмiрi до 35% вiд доходу щомiсячно.

заохоtiення ltрацiвникiв Il

поданням керiвникiв стр\ь

послуг створит
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2.5. Основа визначення показникiв - кiнцевi
структурного пiдроздiлу: результати роботи кож]Iого

статистико-фiнансовоi звiтностi до органiв
свосчасне i якiсне подання

лержавноТ влади.

у господарськiй службi:

обпuй"п-технlчна 
справнiсть та безперебiйне функцiонування мереж, устаткування,

вах неповного робочого дня або неповного
ьних пiдставах.
на пiдставi наказу по КНП ''кМКЛ Jф 7''
м.
заохоченню пiдлягають працiвники, якiвlдпрацюВали В протягоМ усьогО перiоду. за який передбачена премiя.

2,9, Працiвникам, якi звiльн и'лися за власним бажанням без поважних причин абояких звiльнили за порушення трудовоi лисцип.'ittи. премiю не HapaxoByloTbi не виплачують.
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2.10.Праuiвникам, яких прийняли нароботУ пiсля початкУ каJlендарного рпремiю та стимулюючi надбавки можна виплачувати за фактично ъiопрuчооuанил] ча,
пiдставi рiшення директора закладу та профспiJIкового KoMiTer-y.

2.1l. Премiювання директора на загальних гliдставах та додатково здiйснюстьс
погодженням органУ управлiння вищого рiвня на умовах, передбачених KoHTpaKTo.\l

2.12. Розмiр премii кожному працiвнику закладу визначають за по-fан
безпосереднього керiвника вiддiлення, вiддiлу, служби, з огляду rla розмiр поса,:tоl
окладу, тарифноi ставки, з урахуванням квалiфiкацiйноi категорiI, ро.р"ду та вiдповi
до особистого внескУ в кiнцевi результати роботи, Граничним 

-poiMipoM 
пре

не обмежують.

3. Пiдстави i порядок позбавлення премiТ (лепремiюваtlня) та MaTepia.rbt
заохочення

4. Матерiальна допомога та iншi види матерiальllого заохоченtlя

4.1. ПраuiвникИ щорокУ пiД чаС основноТ вiдпустки отри]\{ують .fопо\lог}
оздоровлення у розмiрi посадового окладу. fl;rя розв'язання соцiально-побrтовlf\ пllт
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працiвник може отримати матерi.rльну допомогу на суму не бiльше нiж один посадовий
оклад на pik, kpiM матерiальноi допомоги на поховання.

4.2. У разi подiлУ щорiчноi вiдпустки на частини, допомога на оздоровлення
виплачустьсЯ працiвниковi одиН раЗ на piK прИ наданнi бiльшоi частин щорiчноi
вiдпустки.

4.3. Разову матерiальну допомогу працiвникам у скрутних життевих ситуацiж
(витрати на лiкування, на поховання близького родича тощо) надають за умови наявностi
eKoHoMii фондУ оплати прачi у розмiрi до одного посадового окладу (ставки заробiтноi
плати) на piK.

4.4. Маr,ерiальна допомога надасться за заявами працiвникiв з додаванням копiй
документiв, що пiдтверджують настання вiдповiдrrих обставин.

4.5. Матерiальну допомогу надають за основним мiсцем роботи.
4.6. MaTepiarrbHy допомогу надають за заявою працiвника в межах наявностi коштiв.

Розмiр такоi допомоги встановлю€ нак€Lзом директор.
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На й,uеllува ll няiаlgдi в *

виконанllя

раз на р|к
lпiврiччя

постi й но

Органiзацiя
виробничих tIос,гl и t lo

Застосов

эахисту, спецiальний оо"., 
"jiН'ЬНоГо 

та колекТивного постl ино

постiйно

lч,едичними вiдходами

ltос,гiй lto

Додаток }i
ПЛАН ЗАХОДrВ СПРЯМОВАНИХ НА ЗМЕFIШЕННЯЗАХВОРЮВАНОСТI I ТРАВIИАТИЗVlУ

BiлпoBi.rrt.-lt,lt

Зас.упник д"ББЙ
медичноi частнl

головна медична с
Комiсiя . npo"e:.

атестацiт
Hu"алr""*irfrЙ

начал ьни к с. l\ij,

Начальник сrч*бr,r

Керiвники стрt *тц
пlдроздlлIв , працiвt
Керiвники сrру*rц
пiдроздiлiв. Начаli

служби з ОП
Керiвники .rрt*r, р
пiдроздiлiв. профк,

Керiвники. crp_n *цр
пlдроздlлlв. профк<

начzцьник с-rr;+tби з

бз



РЕЛIК ПРОФВСIЙ I ПОСАД ПРАЦIВНИКIВ, J
Атно видА€тъся спЕцодяг, спЕцвзут]

ЗАСОБИ IНДИВIДУАЛЪНОГО ЗАХИСТУ

Дода,го

tким
гятАI

кЛЪ l

{шI

менування
ýiT, посали

Вид спецодягу (спечвзуггя таlабо З|З)
К-ст ь

tlрел
мегIв
Ila

llpal lI

Blll]Ka
шт,

Терм iH
носки

Замiн
а,

яка
дозво
лясть

, -шi спецiалiсти з

освlтою

- )Hltx пологових i

L_ ,iHllx палатах

Халат бавовно-паперовий, ковпак аб"
косинка бавовно пап.
Фартух непромокаючий, рук. гумовi, при
роботi з електроiнструментом. додатково
калошi лiелектричнi. При роботi кварrrових
ламп окуляри захиснi

4 zч
м iся tliB

Чергови
й
.lерговi

черговl
до зносY

-.ll| спе|tlаJ]lст1.1 ]
ocBllOlO

кtrб itle гiв.
, ..iбlttеr iB

Халат бавовно-паперовий, ковпак аОо
косинка бавовно пап.
Фартух непромокаючий
рукавички

,1 24
м iся цiв

Чергови
и

черговi
Халат бавовно паперовий, ковпак або
косинка бавовно пап.
Фартух непромокаючий
рукавшчки гумовi

4 2,|

м Iся IllB

Чергови
и

чергов l

. -шi спецiалiсти з

-:3lтою, l(ашlтелян.
, -llllя.

iH tPe к lriй ll и х
: _lОНаРаХ

плаття бавовняне або костюм бавовняний
Тапочки шкiрянi на резиновiй пiлошвi
Перчатки гумовi
ковпак або косинка бавовняна

J
I

2

J

36 м ic.

l2
м iся цiв

!о зносу
36 пл ic.

-,lабораlн ги
: -.l rl i,t t]oi'

Халат бавовно rlаперовий, ковпак абсl
косинка бавовно-пап.
Фартух непромокаючий,
калошi гумовi для моргу. рукавички гумовi

4 24
м iсяцiв

Чергови
й

Черговi
черговi

aпеlll&пlстli ]

_зIт,оlо. зчrйttя li ttа
--,, па]\,lи, гр\i llHllM

Комбiнезон бавовняний, сорочка i штани
бавовнян i,

ковпак або косинка бавовнянi
фартух непромокаючий,
калошi гумовi, нарукавники, окуляри
захисн l,

рукавички гумовi

J

J

2,1 м ic.

24 Mic.
чергови
и

до зносу
черговl
постi й но

hятi в cTauioHapax халат бавовняний ) 24 Mic
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ковпак або косинка 2 )
8 Лiкарi i молодшi спецiалiсти i

медичною освiтою - персонал
свiтлолiкувал ьних кабiнетiв

Халат бавовно-паперовi
Рукавичi дiелектричнi
окуляри захиснi

2
2

2

l2 Mic
24 Mic

9 Зубнi технiки Халат бавовно паперовий, поrпi*--ЙБ
косинка бавовно пап.
Фартух непромокаючий
Окуляри захиснi

4 24 Mic.

Чергови
й

до

0 Лiкарi. молодшi спецiалiсти i
медичною
рентгенолаборанти,

освiтою,
якi

працюють в рентгенкабiнетах

шапочка захисна
Окуляри захиснi
KoMip захисний
накидка захисна
Фартух захисний однобi чн ий
Фарryх захисний двосторон нiй
Фартух захис ний стоматоло гi чн ий
жилет захисний
Фартух для захисту статевих органiв
KicToK таза з боку пучка випромiнювання
спiдниця захисна
Рукавицi захиснi
захиснi пластини

l

l

l
l

1

l

l

l

l

l

l

l

черговl
черговi
чергови
и
чергова
чергови
и
чергови
и
чергови
й

чергови
й

чергови
и

чергова
черговi

ll Лiкарi, молодшi слецiалiсти
медичною освiтою. лаборант

Xa,raT бавовняниit,
фартух ryмовий з нагрудн.
Рукавички гумовi,
нарукавники не промокаючi
Окуляри захиснi, кмошi гумовi, при роботi
в бiохiмлабораторiТ додатково протигаз

l

l
l
I

l

I

Чергови 
l

оо."о.у 
|черговl l

l2 Прибирмьник територiТ костюм бавовняний,
берет
Фартух з нагрудн. бавовняний
Рукавички комбiнованi зимою
жилет
додатково : куртка на утепленiй пiдкладцi,
плащ з капюшоном

l

I

l

I

l

l

l

12 Mic. i

jб Mlc. l

lз [езiнфектор халат бавовняний,
гумовi чоботи

ру кав ич к и,

протигаз

2

l

I

l

t2 Mic
l2 Mic.
6 Mic.
чергови

4 робiтник з комплексного
обслуг. i ремонту будiвель

комбiнезон бавовняний
Рукавички комбiнованi

l
l

Mlc.
.) l,i,

l5 Тесляр Фартух бавовняний,
костюм вiскозний,
рукавички комбiнованi

l

l

l

6 Mic.
l2 Mic

6 Монтажник caHiTapHo
технiчних систем i

устаткування

Костюм брезентовий,
чоботи гумовi,
рукавички комбiнованi, рукавички гумовi

l

l

l

l

l8 Mic.
l2 Mic.
l Mic.
черговi



11 Ел ектро мБйф-ТlецJцlу J]-
обслуговуван ня
електроустаткуван ня

l t4|lrблuмu|нgзOн ОаВОВНЯНИй,
Берет
черевики

рукавич ки лiелектрич н i.
калошi дiелектричнi
пояс запобiжний

l

l

I

12 Mic.
l2 Mic.
l2 Mic.
черговi
черговi
чергови
и8 Пр"О"раrrr"*. сrужОоrи*

лрим lщень
лаJIат оавовняний,
косинка
рукавшIки комбiнованi дIя миття пiдлоги i
м iсць загального користування
додатково: гумовi чоботи
DчкавиLlки

l

l

l

l

l

l2 м ic.
l2 Mic.
2 Mic.

l2 Mic.
6 Mic,l9 Сторож костюмuiй

Куртка на утепленiй пiдкладцi,
плащ з капюшоном

l2 Mic.
Зб м ic.
24 Mic.2l) працiвники пральнi

Машинiст з ремонту та
пранню спецодяry,
швачка

,\.t]lal Uавовняний
Фартух не промокаючий,
Чоботи гумовi,
косинка абrr кпрпа. боол

l

l

l2 м ic.
6 Mic.
l2 Mic.
l2 Mic.2 Молодша ;едr"rна сесlра

(caHiTapKa)
л.il-Jlат, косинка аOо ковпак бавовняний
рукавички комбiнованi

J

I

24
м iся цiв
2 мiсяцi22 Моподrч - "БiийГ-ББй(caHiTapKa - буфетниLtя)

лаJIат, косинка аоо ковпак бавовняний
рукавички комбiнованi,
фартух бавовно паперовий з нагрудником

J

l

J

24
м iся цiв
2 мiсяцi
24
мiсяцiв2з Лiкар - лiстолоi, -сестра медична з дi€тичного

харчування

, косинка аоо ковпак бавовняний
тапки

J

з
l

24
мiсяцiв
2 мiсяцi
l8 Mic.24 Кухар I\уртка х/о

Фартуlк
нарукавники,
косинка або ковпак бавовняний
штани або спiдниця х/б
тапки

4
2

4
4
4
l

24 Mic.
12 Mic.
24 Mic.
24 мiс.
24 Mic.
6 Mic.25 КухоннийlобiнЙ халат х/о

Фартух з нагрудником (з цупкоi тканини)
косинка або ковпак бавовняний
Тапки

J

2

з
l

24 Mic
l2 Mic
24 Mic,
6 Mic.

l

1
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.Цодаток лЬ 15пЕрЕлIк
ПРОФЕСrЙ ТД ПОСАД ПРАЦIВНИКIВ, ЯКИМ БЕЗОПЛАТНОВИДАЮТЪСЯ МИЙШ, ЗМИВАIОЧI ТА ЗНЕШКОД}КУIОЧI ЗАСОБИ*

.}a!

tl/п
Найменуванtrя професii,

ПОсади*,t*
миючi засоби Дезiнфiкуючi засоби

назва мшюrlого
:tасобч

Норма** Назва дсзirlфiку-
lо(lого засобч

Норма
l 2 4 5 бI Лi Kap-xi рур. onepyr"" й, сестра

Nrедична операцiйна
Мило 400 г. rra

lмiсяць
Еконорм DEZ
Антисептик

Еконорм DEZ
Антисептик

2,5 л на
l

операцi
йну

бригад
у

3-5 мл.
Hal

обробк
у рук

2 Лi*ар
Манорм чи

спитр етиловий
70%

J
4 автодиня
5 Рентгенолаборант
6 Акушерка
1 молодша медична сестра
8 Лаборант, фел ьлшер-лаборант
9 Iнженер з органiзацii та ремогпу

(медтехнiки)
l0 Iнженер з ремонry (обладgдц*

пральнi)
ll Машин icT насосн их установок
tZ l MexaHiK дlrзелэ"Ъ[Йuлоuп"
]з Електрогазозварн ик
l4 Слюсар-сантехнiк
l5 Електромонтер з ремонту та

обслуговуванню
електроустаткування

lб Перукар
1,7 Швачка
l8 Машинiст з пра"ня,u ремонту

спецодяry
l9 П р и б и рал ь н 

" 
*-.'-,1окбо 

"rl,*примiщень
20 Прибирал ьник територi l'

2l дз4др
22 Тесляр
2з Шеф-кухар
24
25 Кухонний робiтник, мийникц

чистильники овочiв
26 пiдсобний робiтник
27 Електрогазозварник
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28 MexaHiK гарrDка
29 Оператор заправн их станцi й

l 2 3 4 5 6
з0 Майстер з ремонry
зl Сл юсар сruIадальних двигунiв Мило 200 г. на

l мiсяцьз2 Слюсар з паливноТ апаратуDи
С.lюсар - вентиляцiйний
Сл юсар теплофiкацi йних вводi в

великоi складностi

зз Акумуляторник

з4 Слюсар з ремонту автомобiлiв
35 Токар
зб Паяльщик
з,7 Пресуqальн ик-вул кан iзаторник
38 Водi й автотранспортних засобiв,

Тракторист, Екс педитор
з9 TexHiK електрозв'язку
40 Електромеханi к електрозв' язку
4| Слюсар з експлуатацiТ та

рgмонry г€вового устаткування
42 Гарлеробник, комiрник

особцстих речей
4з Асенiзатор, [езi нфектор

l

a

Додаток ЛЪ 16
пЕрЕлIк

прАцIВникIВ пIдпрИ€мствА, що прАцIоtоть в холодну
ПОРУ РОКУ НА ВIДКРИТОIИУ ПОВIТРI АБО В ЗАКРИТИХ
НЕОПАЛIОВАНИХ ПРИМIЩЕННЯХ, ЯКИМ НАДАIОТЬСЯ

СПЕЦIАЛЬНI ПЕРЕРВИ ДЛЯ ОБIГРIВАННЯ I ВIДПОЧИНКУ

a

за наявносmi у ulmаmi Пidпрuемсmва вidповidнuх посаd
лъ Наr-rменування робiт,

професil"l та посад
Тривалiсть однiсi
перерви (хвилин)

кiлькiсть
перерв за

змiltу (хви"пин)

Загальна
тривалiсть перерв
за змiну (хвилин)

1 Прlrбиральник
територii

15 2 30
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Щодаток NЬ 17
пЕрЕлIк

РОБIТ, ПОСАД ТА ПРОФЕСIЙ ПРАЦIВНИКIВ,
ЯЮ ПIДЛЯГАЮТЬ ПЕРIОДИЧНИМ МЕДИЧНИМ ОГЛЯДАМ

(згiлно з Перелiком професiй, виробництв та органiзацiй, прачiвники яких пiдлягають обов'язковим
профiлактиЧним медичНим оглядам, затвердженИм постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiл 2З травня
200l р, Jф 559 та Порядком проведення медичних оглядiв прачiвникiв певних категорiй, затвердженим
Наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни вiд 2l травня 2007 року J\ъ 246, Наказ МоЗ <Щоло
органiзацiТ проведеннЯ обов'язковИх лрофiлакТичних медичних оглядiв працiвникiв окремих професiй,
виробництв i органiзацiй, дiяльнiсть яких пов'язана з обслуговуванням населення i може призвести
до поширенНJl iнфекчiйНих хвороб> вiд 2З.0'7.2о02 Jф280, ) Постанова КМУ <Про порядок проведення
обов'язкових попереднiх та перiодичних психiа,тричних оглядiв> вiд 2'7.09.2000 лъ1465, Постанова КМу
<Про обов'ЯзковиЙ профiлактиЧний нарколОгiчниЙ огляд i порядоК його провеДення> вiд 06.1 1.1997 Nsl238;
Наказ МiнСоцполiтикИ УкраТнИ J\Ъ207 вiД 14.02.2018 р. кВимоги щодо безпеки та захисту здоров'я
працiвникiв пiд час роботи з екранними пристроями>.)

л!
пп

Професiя (поса.rа)
ДК 003:2005

НаЗВа Шкiдливих та небезпе.lних
факторiв i ЛЬ пункту та пiдпункту

Перелiку шкiдливих та
tIебезltе.l Il их факторiв

виробllичого середовища i
трудового проltесу, при роботi з
яким обов'язковi попередtIiй
(перiодичний) медич Hi огляди

Назва робiт i NЬ
пункту та пiдпункту
Перелiку шкiдливих

та rIебезпечних
факторiв вшробничого

середовrrща i
трудового процесу,
при роботi з яким

обов'язковi
попереднiй

(перiодичний)
медичнlrй огляд

працiвникiв

l
Сестра медична
(брат медичний)
стацiонару

п. 2.'7 .1. антибiотики, виробництво та
професiйне використання п.2.7 .'l . --
лiкарськi засоби, якi не увiйшли до
п.2.'7.1-2,'7,6

2
Сестра медична
(брат медичний)
старша

п,2,7 .l . антибiотики, виробництво та
професiй не використання
п.2.7 ,'| -- лiкарськi засоби, якi не

увiйшли до п.2,7,1-2.7 .6

J

Сестра медична
(брат меличний)
вiддiлень (груп,
палат) iнтенсивноТ
терапiТ

п.2.'/ .l . антибiотики, виробництво та
професiйне використання
п.2.7.1 -- лiкарськi засоби, якi не

увiйшли до п.2.7 .1-2,7.6

4

Лiкар-хiрург

п.2.7.6 - наркотики, психотропнi
препарати
г1,2.7.'| -- лiкарськi засоби, якi не

увiйшли до п.2.'7 .1-2.7 .6

5
Лiкар-ортопед-
травматолог

п.2.7.1 . антибiотики, виробництво та
професiйне використання
1.2.'|.7 -- лiкарськi засоби, якi не

увiйшли до п.2,7 .l -2.1 .6

a
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Лiкар-анестезiолог

п.2.'l .l . антибiотики, виробництво та
професiйне використання
п.2.].'| -- лiкарськi засоби, якi не
увiйшли до r1.2.7 .1 -2.7 .6
п.5. l . Iонiзуюче випромiнювання

,7

Сестра медична
(брат медичний)
операцiйна старша

п.2.7 .1 , антибiотики, виробництво та
професi йне використання
п.2.7 .'| -- лiкарськi засоби, якi не
увiйшли до п.2.7,|-2.1 .6
п.5. 1. Iонiзуюче вилромiнювання

8 Сестра медична
(брат медичний)
операцiйна

п.2.7.] . антибiотики, виробництuо ,а
професi йне використання
п.2.7.7 -- лiкарськi засоби, якi не
увiйшли до п.2.'1.1 -2.] .6
п.5. l. Iонiзуюче випромiltювання

9
Сестра медична-
анестезист(брат
медичний-
анестезист)

п.2.7.1 . антибiотики, виробництво та
професiйне використання
п.2.'l .7 -- лiкарськi засоби, якi не
увiйшли до п.2.7 .| -2.1 .6
п.5. 1. Iонiзуюче випромiнювання

t'

l0

Молодша медична
сестра (молодший
медичний брат
(операцiйного
блоку)

п.2.7 .1 . антибiотики, виробницruоБ
професiйне використання
п.2.'l .7 -- лiкарськi засоби, якi не
увiйшли до п.2.'1 .1 -2.7 .6
п.5. l . Iонiзуюче випромiнювання

ll Сестра медична
(брат медичний)
Стерелiзацiйноi

додаток 5 п.5, Роботи,
що пов'язанi з

обслуговуванням
емностей пiд тиском

12

Молодша сестра
медична (молодший
медичний брат)
Стерил iзацiй ноТ

додаток 5 п.5. Роботи,
що пов'язанi з

обслуговуванням
емностей пiд тиском

lз

лiкар-лаборант

п. 4.З. Алергени дп, дiu."осrл,l,,а
лiкування, препарати KpoBi,
iмунобiологiчнi препарати п.4,4.
Iнфiкований матерiал i матерiал, що
заражений паразитам и п.6.2. Зорово-
напруженi роботи: прецизi йнi,
роботи з оптичними приладами i
спостережен ня за екраном

l4

Бiо:lог

п.4.З. Алергени для дiагностики та
лiкування, препарати KpoBi,
iмунобiологiчнi препарати
п.4.4.Iнфiкований MaTepia,r i
матерiал, що зарalкений паразитами
п.6.2.Зорово-напружен i роботи :

прецизiйнi, роботи з оптичними
приладами i спостереження за
екраном

10
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a

l5

Бактерiолог

п.4.З. Алергени для дiагностики та
лtкування, препарати KpoBi,
iмунобiологiчн i препарати
п.4.4.1нфiкований матерiал i

матерiал, що зарzt;кений паразитами
п.6.2.Зорово-напружен i роботи :

прецизiйнi, роботи з оптичними
лриладами i спостереження за
екраном

lб

Старший фельдшер-
лаборант

п.4.З. Алергени для дiагностики та
лiкування, препарати KpoBi,
iмунобiологiчнi препарати п.4.4.
[нфiкований MaTepia,r i матерiал, що
зара;кений паразитами
п.6.2. Зорово-напруженi роботи :

прецизiйнi, роботи з оптичними
приладами i спостереження за
екраном

17

Фельдшер-лабооант

п. 4.З. Алергени для дiагностики та
лiкування, препарати KpoBi,
iмунобiологiчнi препарати
п.4.4.I нфiкований MaTepia;r i

матерiал, що зарarкений парaзитами
п.6.2.Зорово-напруженi роботи :

прецизiйнi, роботи з оптичними
приладами i спостереження за
екраном

l8
Молодша медична
сестра (молодший
меличний брат
(КДЛ з БВ)

п. 4.3. Алергени для дiагностики та
лiкування, препарати KpoBi,
i мунобiологi чнi препарати
п.4.4.1нфiкований матерiал i

матерiал, що зарtuкений паразитами
п.6.2.Зорово-напружен i роботи :

прецизiйнi, роботи з оптичними
приладами i спостереження за
екраном

l9 Лi кар-рентгенолог п.5. l . Iонiзуюче випромiнювання
20 Рентгенлаборант п.5.1 . lонiзуюче випромiнювання

2|

Молодша медична
сестра з догляду за
хворими (молодший
медичний брат з

догляду за хворими)
кабiнеry
рентгенодiагностики п.5. l. Iонiзуюче випромiнювання

Лiкар з
rльтразвуковоТ
]iагностики

п.5.5. Ул ьтразвук (контактна
передача)
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Електромонтер з

ремонту та
обслуговування

електроустаткуван ня

додаток 5 л. l Робота на
висотi, додаток 5 п. 2.
Електротехнiч ний
персон€lл, що викону€
роботи з оперативного
обслуговування i

ремонту дiючих
електроустано вок
напругоюl27Вiвище
змlнного струму i l l0 В
постiйного струму, а
також монтажнi та
нaLпагоджувaшьн i роботи,
дослiдження та
вимiрювання у цих
еле ктроустановках

Шеф-кухар п,5. l 0. Теплове випром iнювання
п.5.10. Теплове вип lнювання

п.6. Фiзичне перевантчDкення та

Сестра медична
(брат медичний) з

фiзiотерапiТ

п.5.2.2. Електромагнiтнi поля
частотою lкГц -- 300 ГГц (НЧ, СЧ,
вч, двч, увч)



Додаток }s l8
ПОЛОЖЕННЯ

про надання матерiальноi допомоI,и та допомоги праttiвникам
lIiлприсмства

l. Це положення розроблено згiдно iз вимогами КЗпП УкраТни, ЗаконУ
}'KpaTHlt ,,Про оплату працi> з метою забезпечення якiсного виконання
працiвнtlкаrtlt cBoix професiйних обов'язкiв, оздоровлення та соцiаЛЬНО-

еконоrtiчного захисту працiвникiв.
2. \Iатерiацьна допомога надаеться yciM найманим працiвникаМ, У ТОМУ

чltслi. лiкаряrr-iнтернам та тим, хто працюе за сумiсництвом.
3, irlaTepialbHa допомога надасться працiвникам:

на оз_]оровлення пiд час надання щорiчгrоТ вiдпусr,ки у розплiрi
посадового ок_lа.]}

4. \1aTepialbHa допомога TaKoI( Mo)I(e налаватися при наявност1

, фiнансl вання:I r 
]npl', зui--,ьненнi в зв'язку з виходом гlа пенсilо:
, на -liкr,вання у зв'язку з тя}ккоtо хворобоtо, що потребl,с

о 
" 

о "' : 
i-1 : : 

i;: :iT :ъ"rlхх1; м ат е р i ал ь н и м с т а н о в и щ е м ;

,} зв язк},iз сiмейними обставинами;
. \ зв'язку зi смертю працiвника, членiв його ciM'T (матерiальНа ДОПО\lОГа

на поховання):
. в iншрtх випадках (шо визначаються окремим рiшlенttям Робото:авrrя

РаЗОNl 
;: Тa""ф"Т}""-}" оздоровлення найманим працiвникам виплачусться }

розплiрi посаJовОго окладу пiд час надання основноТ щорiчноТ вiдпустки.
6. }' разi подiлу щорiчноТ вiдlтустки на частини. лопомога на оздороВЛеННЯ

l uип-lач} сться прачiвниковi один раз на piK.
7. \{атерiальна допомоI,а дJlя вирitшеtttlя соlliшtьttо-ltобут,ових Il14-гань

Haй.rtaHrtrr працiвникам випJlачуеться у розмiрi /1о о/]tIого посадового ок.lа_]}

(cTaBKlt заробiтноi плати) на piK.
8. РiшеннЯ прО наданнЯ прачiвниковi матерiальноТ допомоги (Kpirr

rraTepia-.lbHoT допомоги, Що виплачусться в обов'язковому порядк) ) та

вIIзначеitня конкретного розмiрУ допомоги приймае,гься Роботодавце\l за

пого.]/kенням з Профкомом.
9. I\4aTepiaJIbHa допомога надаеться за заявами працiвникiв з додавання\t

, копiй:окументiв, що пiдтверджують настання вiдповiдних обСтаВИН.

l0. Розмiр матерiальнот допомоги на лiкування У зв'язку З тяlь.коhс

хворобою. у зв'язку iз скрутним матерiальним стаIIовишем. ),зв'язк\ iз

сirtейнttrtи обставинами, у зв'язку зi cMepTlo працiвника, членiв його cirr'T. а

1зо



також в iнших випадках визначаеться iндивiдуально з урахуванням поданих

документiв про понесенi витрати та конкретних обставин.

1 l. Профком мае право вносити на розгляд керiвника Пiдприемства

клоtIотання, пропозицiТ та рекомендацiТ про надання працiвникам ма,герiальноТ

допомоги, зокрема, щодо розмiру матерiальнот допомоги, якi пiдлягають

обов'язковому розгляду.
l2. Питання надання матерiЕtльнот допомоги гtрацiвникам Пiдприсмства у

конкретних випадках може також регулюватися додатково iншими

документами, що затверджуються спiльно Роботодавцем та Профкомом,

l3. НаданнЯ матерiальноТ допомогИ У зв'язкУ зi смертю працiвника

здiЙснюеться на пiдставi заяви одного з членiв ciM'T померлого, з прикладенням

копiТ свiдоцтва про смерть.

Додаток Nb 19

"зATt][-.рд}кЕll()"

р i ttlett н я м Загаlt btl их зборi в ( конфере н uii')

наймаtlих lIрацiвникitз (спi.llьltим piLrtettttяM cтtlpiH,,ltlI-c,lBopy )

про виконання норм та

укладеного
станом на

Bi,,l " " 20__р. llроr,окол Лч

колекти I]llого договору,

PiK,

Акт
положеllь
на

Акт
договору
KoMiciT

складено робочою комiсiею iз здiйснення контролю за виконаtiням колективного
ч.lен lBr сьс,lадi голови (спiвголiв) KoMicli

(посада, п.I.Б.), яка на ocHoBi наданоТ сторонами Колективного договору

a

i встанови.rа наст},пне:
l. Перевiiчi пiдлягали _ розлiли (пункти) договору, з TepMiHoM виконання на MoN,teHT

з;tiйснення перевiрки, та _роздilrи (пункт). utо мають TepbliH викона1-1ня протягом всього

с.l.рок\ :ii :оговору. всьоr.о перевiренtl _ _ роздi.lriв (lry,rrKTiB). з tlих:

виконано - _ пунктiв (розлiл N9_ _ l]уLlкl,и JфМ ..,,l роз,,tiл Nч - гlч}lкl,и N9Л9 ""):
викон\ ю1ься - _ ,,ynniiB (розлiл Nl - Ilунк,Iи ,цГч,ц[с ....; роз;riл Nl_ - пуtlк,ги NсJф "")l
не виконано - _ ,,jnnriB (розлiл ЛЪ_ пункти Jф]ф ....l розлiл лГ9_ - пункти NN ""),,

)

iнформашiТ, офiчiйних документiв, здiйснила перевlрку виконання зобов'язань за договором за

пер|од

Го;ова копtiсii (спiвголови)

LIreHlt Korlicii:

Bir Роботодавllя Вiл Профкому

1.l
) 2.

).3.

a 14



Щодаток ЛЪ 20
пЕрЕлIк

ОСIБ ВIДПОВIДАЛЬНИХ ЗА ВИКОНАННЯ HOPVI
I ПОЛОЖЕНЪ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Посада вiдповiдального за виконанtIя

Керiвник
I'o.1toBa Профкому

Керiвник
Голова Профкому

Керiвник
застуItltик директора,l чправ_ri ння

персоналом та органiзацiйно-rrравовоТ

роботи
Голова ll

Керiвгrик
Го.lIовний бухl,шrтер

Зас гупние /tиректора з еконоrti,rних
пи,гань

|9щqлрфдgщr
Керiвник

Начальник слуirсби з охорони прачi

KepiBH l,t к
Засr-l,tt rl и к I,()J loI]l lot,tl .lliкаря ( вi:tпов i_tI,,

;to розподiлу обов'язкiв)
Голова ГIрофкому

Керiвник
I-олова Профкому

Керiвниl<
[-олова 11рофкому

Керiвник
[-олова Профкому

Назва роз:i.rу колективного

загапьнi положення

Tp1:oBi вiдносини постlи 1-1o

забезпечення зайнятостi постlино

Оп_-lата прачi

Охорона працi

Соцiаlыtо-труловi л illьги,
гаранr,ii. комгtен сацiТ

постlино

пос,гlино

постlино

ГарантiТ :iяльностi профкому

Гарантii працiвникам - членам
Профспiлки

праuiвникiв охорони здоров'я
Украiни

Контроль за виконанням
колекгивного договору

не рiлше
одного разу

75

I''олова IIрофкому

)
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